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Filhos do Céu e da Terra, Povo das Estrelas, é para mim uma grande honra me expressar pela primeira vez
neste canal.

Na época em que eu estava encarnada, meu nome era Pluma Branca [White Feather].

Agora, do outro lado do véu, o meu nome é SNOW.

Recebam a Paz do Espírito e a minha gratidão pelo seu acolhimento.

Eu sou um dos doze suportes de Maria.

Is-Is, Sekhmet, Sehet, Myriam, Patchamama, qualquer que seja o nome que vocês lhes deem, ela é a nossa
Mãe de todos.

Eu a acompanho com as minhas Virtudes.

Por favor, abandonem-se um instante ao que evoca para vocês a nevada, a neve, porque de acordo com a
maneira como for vista, a neve pode ser, para vocês, frio, morte, ausência de vida ou, ao contrário,

plenitude, cor imaculada.

Cada uma das irmãs de Maria que vem a vocês é portadora de uma especificação, Vibratória e da Presença,
de Maria.

SNOW é pureza e profundez.

Eu não vou aborrecê-los com o que eu fui, mas simplesmente dizer-lhes que eu nasci em outra cultura, em
meio a uma outra visão sobre a vida onde toda vida provinha do Grande Espírito, onde toda vida tinha uma

filiação, uma origem religada ao Grande Espírito.

Enquanto que irmã de Maria, eu apresento pureza e profundez.

Eu apresento então, para vocês, uma Vibração, uma Consciência, no estado de ser.

Em meio a esse estado de ser, vocês poderão atingir e viver a Profundez, a Pureza, a imensidão.

Ainda não é o momento de lhes revelar os nossos papéis em meio à Presença Mariana.

É o momento para mim de ajudá-los a reforçar a sua pureza e a sua profundez, ou como diria Um Amigo, a
sua própria Presença, porque estando presentes em si mesmos, imergindo no seio do Grande Espírito, no seio

da Mãe Terra, vocês podem se mesclar à Pureza, à Profundez, e viver a Paz e uma densidade diferente
daquela conhecida em meio à matéria.
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***

O que acontece em meio à matéria da Terra, é um parto.

Como todo parto, este parto se reflete em grandes alegrias, em dores e sofrimento inerentes à condição da
matéria, mas um parto é a promessa também de uma nova vida, de um novo impulso.

Essa nova vida, esse novo ímpeto, assume particular importância, porque não se trata de um parto comum,
mas de um parto que irá permitir o retorno ao Grande Espírito.

Isso é, no seio do meu povo e de meus povos os mais antigos (presentes na Terra desde as épocas da farsa,
da falsificação), o momento do retorno ao Grande Espírito.

Cultive a sua Paz, aquela que se pode encontrar estando-se desatrelado das emoções imediatas associadas
aos sentidos, lembrando-se, por exemplo, da neve vivenciada na imensidão da montanha, livre de qualquer

mácula onde o relevo desaparece em benefício da profundeza, onde o frio não pode mais existir pela
claridade, pela pureza do ar e do sol.

É nessa Paz, nessa ausência de movimento aparente, nessa ausência de calor e de frio, que pode se
manifestar a Profundez e a Pureza.

***

Vocês são chamados a viver algo de novo, mas esse novo não é totalmente desconhecido, simplesmente foi
esquecido na trama desse tempo.

De fato, esse parto são os reencontros, como havia dito o Grande Espírito Solar Miguel, como ele os
denominou, as Núpcias Celestes.

Esses reencontros com o seu novo nascimento devem lhes dar alegria, esperança, certeza, também, pois,
contrariamente a outras vezes, a Luz irá se estabelecer de maneira definitiva.

Assim como na neve, quando o sol está no zênite, as sombras não mais existem, hoje, as sombras
desaparecem.

O brilho da Luz e sua brancura se revelam a alguns de vocês, nas ações habituais, de maneira fulgurante, sob
formas visuais, sonoras, sob forma de Vibrações.

O parto está em andamento.

Toda nossa ronda criativa, nossa, das treze estrelas, se aproxima inexoravelmente do seu Plano material,
desta densidade em que a sombra tentou meter a mão e manter em meio à ilusão.

A Pureza, o Brilho, a Brancura vêm acabar, transcender e apagar o que o deve ser.

Tanto para vocês como para os outros.

Avancem, avancem na confiança e na esperança do que vem.

Não se atrasem com o que morre, porque o que morre é o que é sombra, o que morre é a oposição, a
resistência.

O que nasce é a facilidade, é a Unidade, é o Grande Espírito.

***

Entreguem-se, transfiram os seus sofrimentos à Mãe Terra, à sua natureza, às suas árvores, intermediários
milagrosos entre o Céu e a Terra, capazes, hoje mais ainda do que na minha época, de ligá-los ao Grande

Espírito e à Unidade.

A visão sombria poderia lhes dizer que a Mãe Terra morre, a visão sombria gostaria lhes dizer que a Terra
está poluída, que a Terra está destruída, mas a visão insuflada pelo Grande Espírito diz que a Terra nasce e

dá à luz dela mesma em meio às Dimensões mais elevadas onde a sombra não mais existe.

A Terra porta e suporta toda Vida Unitária e Dual, ela não faz diferença.

Ela nutre todos os seus filhos, sem exceção, mesmo se talvez o homem, por seu prazer de dominar, tenha
provocado, em meio à grandiosidade da Terra, zonas de deterioração.

A Terra não é responsável por isso.



Uma nova Terra aparece, neste momento mesmo.

Nessa nova Terra, uma nova natureza, novos espaços, novas formas de vida, novas Vibrações de vida.

Alguns de vocês irão percorrer os caminhos da Nova Terra, em meio à sua Nova Dimensão.

Outros, muito numerosos, irão se reunir aos seus Céus de origem.

No meu Povo, durante a minha vida, o parto de uma mulher era um grande dia, o dia em que, na tradição
original do meu Povo e da minha cultura, mesmo os guerreiros deviam parar a guerra para honrar essa nova

Vida, qualquer que fosse o seu porvir.

Hoje, a humanidade, na sua totalidade, deverá também parar para honrar a Nova Vida da Terra.

Este processo de paragem é o que lhes será anunciado pela sua Mãe Maria.

Vocês mesmos irão então se entusiasmar, ou não, para acolher este nascimento, porque são vocês que
também nascem em outro nível, em Outra Dimensão, onde a forma não está mais aprisionada, onde a Pureza

e a Profundez são essenciais.

***

No silêncio da imensidão o som da Criação irá ressoar na sua cabeça e no seu coração.

Naquele momento, vocês irão saber que o Grande Espírito está muito perto.

O som, esse som que anuncia o retorno da Luz, que muitas almas já o vivenciam, essa Vibração especial, esse
som que assinala a reconexão, o Grande Espírito Solar Miguel discutiu longamente com vocês sobre isso.

Assim como uma mulher diz que chegou o momento de dar à luz, da mesma maneira a Terra diz isso, da
mesma maneira que, vocês, Filhos do Céu e da Terra, sabem disso mais ou menos conscientemente, mais ou

menos lucidamente.

Cada uma das Companheiras de Maria tem uma função, cada uma é um pilar, à sua maneira, esse pilar
permitindo ancorar as virtudes essenciais durante este parto e este novo nascimento.

Como toda mãe, Maria, assim como eu, como todas as outras, portamos a Inteligência da Vida, a Inteligência
criadora.

Nós também viemos cumprir as profecias, aquelas tendo existido em meio ao meu Povo, aquelas que o
Grande Espírito as insuflou, particularmente aquelas de natureza feminina que transmitiram, desde ainda

pouco tempo, bem depois da minha morte nesta densidade material, informações capitais para acompanhá-
los nessa transformação.

Essas são simplesmente algumas palavras que eu desejava lhes transmitir.

***

Nós damos suporte à Maria, de maneira indefectível, na sua vinda.

O que nós conduzimos é o parto, a capacidade da Terra para se resgatar, para respirar em meio aos Mundos
da Unidade onde sopra o Grande Espírito, permanentemente, o Grande Espírito que denominam A Fonte.

Nós damos apoio e acompanhamos Maria, como doze Estrelas, como doze Virtudes.

Doze virtudes que nascem também no interior do seu templo de carne, no interior das suas estruturas de
personalidade e de Estado de Ser.

Esses doze pontos de Vibração que vocês aprendem a conhecer, a reconhecer e a viver.

Em meio à Coroa Radiante da Cabeça, como em meio à Coroa Radiante do Coração, doze flores estão em via
de nascer.

Essas flores que nascem, vocês têm que aprender a conhecê-las, a reconhecê-las, a utilizá-las para se
tornarem de novo, para aqueles que desejarem, a Luz Pura, os Filhos e as Crianças da Lei do Um, os Filhos do

Grande Espírito e reunificados, enfim, às suas origens.

***



Eu não irei mais adiante, hoje, para deixá-los se impregnar dessas palavras.

Eu voltarei também, para esta intervenção com palavras, para acompanhar a Radiância do Arcanjo Uriel, em
meio a uma polaridade que eu qualificaria de maternal, no sentido mais nobre, no sentido da filiação.

Vão para a pureza que vocês são, não mais para as sombras que acreditam, que apenas são sombras
projetadas sem qualquer consistência em meio a estes Mundos da densidade de Luz.

Irmãos e Irmãs, Filhos do Céu e da Terra, Povo das Estrelas, SNOW os acompanha.

Até breve.

************
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Meu nome é SNOW.

Eu sou uma das companheiras de Maria na sua missão.

Eu sou portadora da Vibração e da Consciência denominada Profundez.

A Profundez é o que permite, por sua vez, pelo efeito da Profundez, distinguir o que está no primeiro plano do que
está em plano anterior.

Além disso, a Vibração confere a capacidade de experimentar a união desta Profundez com os elementos, com a
Terra, com toda forma de Vida em meio a esta Terra.

Do mesmo modo que alguns dos 24 Anciãos entregam-lhes conhecimentos em relação e em tomada direta com a
Vibração e com os locais do corpo, eu venho, quanto a mim, convidá-los a comungar com sua própria Profundez e

com a Profundez da natureza.

A Terra está para dar à luz, a Terra vive o nascimento em meio à sua nova Dimensão.

As Consciências que se enraizaram na Terra, como os vegetais, são, hoje, o reino da natureza o mais próximo do final
desse parto.

Portanto, eu recomendo que coloquem seus pés na natureza, se vocês tiverem tempo livre e possibilidade, pois, em
meio à natureza, se encontra hoje mais do que nunca, a capacidade, por ressonância, por atração, por afinidade, de

colocá-los, vocês também, em situação de viver esse parto.

A natureza está aí para ajudá-los, não somente para nutri-los, mas também, e principalmente, para nutrir sua
Consciência e não apenas seu corpo, permitindo-lhes, ao imergirem em seu seio, em confiança e em abertura, viver a

quintessência e os efeitos sobre sua própria Consciência.

Os elementos da natureza também, os povos da natureza também, cada um ao seu modo e à sua maneira,
participam da nova Criação aqui mesmo, sobre esta Terra.

Para vocês que têm dificuldade de romper o que impede seu acesso a esse parto total, será mais fácil liberar o que
freia, o que se opõe à eclosão da nova Dimensão.

Indo na natureza, pedindo à natureza, aos seus reinos, aos seus elementos para pacificá-los, para dissolver em vocês
as resistências, o que os impedem de aceder ao Grande Espírito, à Fonte como dizem vocês, ocidentais.

***

O Sopro do Espírito se atiça e é um apelo para a Terra, seus reinos e seus habitantes.

A Terra que os nutri é chamada, também, nesses tempos, a assentar sua própria transformação, a elaborar sua
própria transformação, a permitir-lhes ver o dia, de se encarnar.

Em meio às transformações chegando nesse parto, a natureza será sua grande aliada, porque, em seu seio, vocês
podem (ao seguir como uma criança, sem prejulgar, simplesmente no desejo da comunhão) trocar com ela, receber a
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nova Consciência, os novos alimentos na sua nova Dimensão.

É-lhes também possível comunicar facilmente com a natureza e seus ocupantes.

Muitos de vocês sentem esse apelo e muito de vocês irão senti-lo nos tempos em que vão viver: um chamado para
suas raízes, um chamado para o Céu, porque o que está no Céu é como o que está sobre a Terra, mesmo com a

Sombra ainda presente.

Sua elevação Vibratória, em meio à nova Consciência, dá-lhes a ocasião única de viver, nesses momentos, uma
comunhão especial e privilegiada.

Peçam à natureza, indo abertos e prontos para viver esse encontro, essa comunhão, e isso acontecerá.

A natureza é uma aliada em sua elevação de Consciência, na elevação de suas Vibrações.

Ela é uma ajuda, também, para resistências ainda existentes em seu corpo, em suas vidas.

A natureza é a intermediária, a facilitadora (e, em especial, as árvores) do novo nascimento da Terra.

As árvores são a ligação e o local que lhes permitem reunificá-los.

Peçam às árvores, coloquem seus passos e deixem guiar seus passos em meio aos elementos da natureza.

Alguns dentre vocês serão atraídos pela água, outros pelas montanhas, outros pela areia, outros pelas árvores e
outros, ainda, pelas culturas.

Sigam, aí também, o impulso que existe, em vocês, em relação à natureza.

De sua habilidade para se comunicar e para comungar com o reino natural, com os vegetais, com os animais ou os
elementos, desenvolvendo-se esse contato, ser-lhes-á mais fácil deixar operar, em vocês, a Luz e deixar se extinguir as

oposições, as resistências, tudo o que pode incomodá-los.

***

Peçam à natureza porque a natureza está imersa, doravante, em meio ao Sopro do Espírito, em meio à Fonte, em
meio à Verdade.

A natureza (e sobretudo os vegetais) são certamente as formas de Consciência as mais próximas do seu parto.

A madeira é, de fato, o que nutre o Fogo.

Vários dos 24 Anciãos têm conversado com vocês sobre o Fogo do Coração, sobre o Fogo do Éter e o Fogo da Terra.

Esse Fogo da Terra, hoje plenamente ativo em suas manifestações, está presente sob forma alquímica em meio às
árvores e aos vegetais.

Estes são capazes, realmente, de fazer a alquimia do Fogo bruto da Terra em um Fogo do Éter e em um Fogo de Luz,
vindo literalmente encher a sua Consciência de sede pela Unidade.

Comungar, se comunicar com a natureza não é um privilégio, nem um dom.

Eu diria mesmo que isso faz parte da essência própria do corpo que vocês habitam.

Convém encontrar essa capacidade para comunhão e para comunicação.

Não se atravanquem de regras ou rituais, mas abordem a natureza com respeito e abertos à sua Profundez.

Nesse momento, a natureza, qualquer que seja o reino ou o elemento, permitirá encontrar, nas próximas semanas,
por essa comunicação, o apaziguamento, a consolação e a Alegria.

Peçam, ela dar-lhes-á.

A Consciência da Terra que desperta, alguns seres, alguns irmãos, algumas irmãs começando a captar, a entender.

Isso não é ilusão, mas bem a Verdade do que estava inicialmente presente no homem, bem antes que tudo isso foi
transformado e modificado.

***

Hoje, as portas de abrem de novo: as portas da comunicação com o Céu e a Terra.

Assim como o disse a Divina Maria, muitos seres são chamados a se tornar seus intermediários, seus servidores, seus
mensageiros.

Mas vocês todos são chamados, sem exceção, a viver essa relação com a Mãe Terra e seus diferentes componentes.

A natureza acalmará o Fogo, acalmará as resistências, a natureza irá ajudá-los porque ela está curando e tratando
suas estruturas.

As barreiras e as separações que até agora foram colocadas entre ela e vocês, hoje, desaparecem.

Esse desaparecimento assinala o retorno de suas habilidades naturais para comungar com os outros reinos.



A comunicação que eu os incito a estabelecer com a natureza fortalecerá também sua comunicação com as outras
Dimensões, os outros Planos.

Tudo isso é muito natural, contrariamente ao que o mental e sua educação fizeram-nos esquecer.

Deem privilégio, em meio ao seu lazer, a natureza, ela irá retorná-los cem vezes durante esse período magnífico e tão
delicado que se abre a vocês.

Indo como uma criança, vocês poderão viver muito mais facilmente a Consciência nova, a Alegria nova.

Vocês não ficarão tristes ou serão perturbados pela morte do antigo, pela destruição do que deve definitivamente
desaparecer desta Terra.

A natureza, inicialmente criada para o homem, em meio a sua área de experiências, estava aí para preencher suas
necessidades, a todas as suas demandas.

Certamente, a marcha da história (e desta civilização, em particular) em algum lugar, cortou-os de suas raízes.

Hoje, faz-se restabelecer suas raízes para poder se elevarem, tal como a árvore, para o Céu.

Aqueles dentre vocês que fizeram a experiência de meditar ou de se alinhar em meio à natureza, percebem
facilmente que a conexão é muito mais fácil com seu Ser multidimensional, em meio à natureza do que dentro do

apartamento ou da casa em que moram.

***

Andar descalço no chão, pela manhã, andar descalço no chão, à noite, ao pôr do sol, permite elevá-los e sustentá-los
para esse Despertar que vocês procuram.

A natureza será sempre sua aliada, independentemente de suas perturbações, de seus distúrbios que afetarão a
maior parte da humanidade.

Mas a natureza é também a que irá protegê-los do seu próprio cataclismo porque, a partir do momento em que
estabelecem a comunicação, com a natureza, como isto poderia, de uma maneira qualquer, agredir seus dias ou sua

vida ou sua Consciência?

A volta à natureza é também um retorno a suas fontes solar, estelar.

Ninguém pode se elevar sem ter apoio neste mundo.

Esta é a única maneira correta de despertar, em vocês, a chama do Triângulo Sagrado (ndr: o sacro) e de permitir-
lhes, enfim, viver a comunhão das suas 3 lâmpadas (ndr: cabeça, coração, sacro), de favorecer a eclosão das novas

lâmpadas (ndr: os 5 ‘novos’ corpos), das novas Virtudes.

A natureza será para vocês a Paz que vocês procuram.

Ela ser-lhes-á necessária, essa Paz.

Ela será para vocês como uma fonte benfeitora e apaziguante.

Mesmo se vocês não têm tempo livre ou possibilidade, no momento, de vivê-lo, mantenha isso presente em algum
lugar de sua Consciência porque todos, a um dado momento, terão a oportunidade ou a possibilidade, o tempo, de

imergirem em meio à natureza.

Isso irá se tornar mesmo extremamente fácil, cada vez mais fácil.

Aí também, é-lhes solicitado seguir seus sonhos, seus impulsos, muito mais do que seus desejos.

***

Vão para a natureza acolher as Vibrações, peçam para viver essas Vibrações sem buscar outra coisa que a vivência
do momento e do instante em que vivem.

É mergulhando de forma progressiva em meio a essas forças que vocês poderão, vocês também, nascer em meio à
nova Dimensão, elevar-se ao tomar apoio sobre a Mãe Terra.

A natureza respeitará sempre aqueles e aquelas que a respeitaram.

Ela também tem uma memória e uma memória muito mais confiável daquela do humano, porque essa memória
está ligada apenas aos afetos ou às concepções Vibratórias.

Dessa forma a natureza irá impactá-los, uns e outros, em função de suas memórias e das memórias dela, onde
estiverem na superfície deste globo.

Não se preocupem com seus distúrbios e aspectos excessivos, porque eles estão na ordem das coisas.

O que se vive de maneira excessiva pela natureza, irá favorecer, definitivamente, a emergência, a eclosão e o
nascimento da Terra em meio à sua nova Dimensão.

Se vocês estiverem em um país onde os animais ferozes e selvagens estiverem presentes, vocês poderão experimentar
por si mesmos que a partir do momento em que um ser humano está em harmonia com o Céu e a Terra, ele será



respeitado pelos animais que vocês denominam ferozes.

Lembrem que a natureza e seus constituintes já têm, de hoje em diante, essa Inteligência da Luz e, por essa
Inteligência da Luz, a natureza e seus elementos são capazes de identificá-los, de reconhecê-los, não em sua

personalidade, mas no que vocês são fundamentalmente e, através desse reconhecimento, dessa reconexão, a
natureza derramar-lhes-á sua doçura ou sua violência, em função disso que vocês são, não ao acaso, não de maneira

indistinta, mas bem em toda Consciência e em toda lógica.

***

Seja qual for o local ou o lugar onde estão, as manifestações da natureza serão justas para cada um de vocês.

Acolham-nas, tentem viver, em meio a esse acolhimento, a Essência profunda da ação da natureza dentro do que
vem e lembrem sempre que tudo é apenas questão de ponto de vista.

De acordo com o local e com a Consciência em que vocês se encontram, o mesmo evento não terá de todo o mesmo
porte e o mesmo ensinamento.

Todas as Irradiações e Radiações chegando à Terra provocaram o processo de despertar da Terra.

Esse processo de despertar, sobre o qual mesmo a sua mídia começa a lhes falar, torna-se perceptível a todos que são
sensíveis às árvores, aos elementos.

Lembrem também que a natureza poderá ser consolo, para os que terão necessidade de ser consolados.

Lembrem também que a natureza estará Desperta para os que terão necessidade de se despertar.

Mas, para abordar essa natureza, ainda uma vez, façam-no como uma criança, sem prejulgar, sem se preocupar.

Estas são, além das Vibrações que lhes transmito, algumas palavras que desejava lhes dar em relação à natureza,
que vai tomar, nos tempos que vocês vivem, uma importância ilimitada onde o ser humano compreenderá e
aceitará, quer queiram ou não, que a natureza será sempre muito mais forte, poderosa e amorosa do que a

tecnologia, qualquer que seja.

A Terra tem necessidade de ser tocada por sua Consciência e por suas mãos.

***

O pulsar da Terra se torna perceptível, o Fogo da Terra desperta, semeado pelas diferentes Vibrações Cósmicas
conduzidas pelos diversos intervenientes em meio a este mundo.

A Terra está viva, ela não manifesta a mesma vida que vocês, mas ela está viva.

Ela permanecerá viva em outra Dimensão.

Ela pode ajudá-los em tudo o que, em vocês, será resistência ao Grande Sopro do Espírito e à grande mudança.

Sejam quais forem os enganos, as ilusões que existiram nesta Dimensão, a Mãe Terra permaneceu fiel à Criação
original.

Ela manteve, contra todas as adversidades, mesmo pelas Criações falsificadas que foram introduzidas, uma
dimensão de Mãe e de Amor, uma dimensão nutridora, apesar de tudo.

Esse apesar de tudo significando apesar de todos os insultos, apesar de toda poluição.

Não há razão para se debruçar sobre isso porque, em breve, tudo isso será passado e apagado na nova Dimensão.

Lembrem que estamos ao seu lado e que a Terra, também, está ao seu lado.

***

Nós, as Dimensões Unificadas, assim como a Mãe Terra, participamos da mesma intensidade de Amor para a Fonte,
para a Verdade e a Autenticidade.

A melhor ajuda, além de seu ser Interior e da própria Vibração como o desenvolveu Um Amigo, será a natureza, essa
natureza que vocês não têm que temer ou que recear, se vocês aceitam o parto e as modificações.

Pertence-lhes, a todos e a cada um, à sua maneira, participar do que se convém denominar ‘Núpcias Terrestres’.

O Céu fecundou a Terra, de novo.

O Céu não está mais desligado da Terra.

Então, é o mesmo em vocês, em meio a esse corpo, em meio ao que vocês vivem hoje, através das Vibrações como
através dos medos.

No final, ambos colaboram, de forma suave ou de forma mais intensa, à redescoberta do que vocês são, além da



Ilusão.

Então, sim, acolham a natureza como ela está pronta a acolhê-los.

Recolham, em seu âmago, a força, eu diria mesmo o poder necessário (e que lhes será cada vez mais necessário) para
realizar o que vocês são, para levar aos seus irmãos e suas irmãs o que será necessário.

A natureza é verdadeiramente sua maior aliada no que irá se manifestar a vocês.

Certamente, muitos seres humanos em resistência dirão que a natureza enlouqueceu.

A loucura que eles verão está apenas à altura de sua própria loucura porque a natureza sempre foi sábia,
independentemente das ilusões, e permanecerá sábia mesmo em suas manifestações as mais violentas, cujo objetivo,

lembrem, é somente o advento desse parto.

Então, SNOW os escuta agora.

Se houver em vocês perguntas, dúvidas sobre o papel da natureza e da Mãe Terra, eu desejo muito tentar trazer um
esclarecimento, se isso estiver em minhas possibilidades, ainda com mais potência.

***

Pergunta: por que uma ávore, amada e respeitada, pode morrer subitamente?

Amada irmã, ela não morre, ela parte, ela também, para sua verdadeira Dimensão.

Vocês não podem estar nesta Dimensão e viver a nova Dimensão.

Uma árvore mestre, uma árvore curadora, uma árvore amada tem todas as razões de chegar prontamente à nova
Dimensão.

Não há que ficar triste mas, pelo contrário, estar na Alegria, porque a árvore que parte desta dimensão, passou sua
Consciência em meio à nova Dimensão.

Isso é privilégio das árvores, o que ainda não foi alcançado por outros vegetais ou por outros minerais.

A árvore, e certas árvores, têm permitido manter certa coesão em meio a esta ilusão, então, não se admirem se
algumas delas, também, alcancem sua Dimensão original.

***

Pergunta: é pela mesma razão que algumas árvores morrem durante as tempestades?

Da mesma forma que os seres humanos serão levados pela natureza, o que a visão dividida chamaria de morte, nós,
em meio ao olhar Unificado, denominamos elevação e Ascensão.

Lembrem e gravem esta frase em sua cabeça porque, nela, se tem toda a sabedoria: “o que a lagarta chama de
morte, a borboleta chama de nascimento”.

O ponto de vista limitado em que vocês estão faz com que chamem isso de morte, mas isso não é morte, em todo
caso não é mais a morte, mas, muito pelo contrário, o nascimento.

Da mesma maneira que as árvores têm sido arrastadas pelas tempestades, da mesma maneira que as árvores e
florestas inteiras foram dizimadas pelos seres ‘escuros’ que, compreendendo o papel das árvores em meio à

transmutação atual, tentaram destruir o máximo possível.

Mas isso é impossível, porque o que é destruído nasce em meio à nova Dimensão e, nascendo na nova Dimensão,
favorece a elevação da Mãe Terra e de toda a natureza.

Não há então que se entristecerem, mas que se alegrarem.

O que se entristece é o olhar limitado.

O que se alegra é o olhar ilimitado.

Apenas há perda, há sofrimento, lembrem, em meio à personalidade, e não em meio ao Estado de Ser.

***

Pergunta: as abelhas, nesse momento, estão em via de ascensionar?

Amado irmão, alguns animais, algumas formas de vida acompanharam vocês em meio a esta ilusão, por um sentido
muito elevado de sacrifício.



Não vejam o sacrifício, aqui, como algo ruim, mas, ao contrário, como algo muito elevado.

Atualmente, certas formas de vida não têm mais razão de se manter nesta Ilusão.

Então, sua partida (à qual, é claro, vocês podem atribuir a fatores externos, químicos, de poluição, que são todavia
bem reais, no final) favorece a translação de Consciência.

Sempre o mesmo princípio: lagarta ou borboleta.

Então se é da poluição, então se é do que se passa um pouco por toda parte atualmente sobre seu planeta, ao nível
dos oceanos.

***

Pergunta: o que as plantas querem me dizer ao me chamarem, atualmente?

Amada irmã, as plantas chamam-na para dizer: “venha, estabeleça comunicação comigo, entre em contato”.

Da mesma forma que cada vez mais irmãos e irmãs, nesta humanidade presente sobre a Terra, entram em contato
real com outros Planos, da mesma forma outros reinos dos quais vocês estiveram separados e isolados têm hoje muito

mais facilidade para se comunicar e para comungar.

É lógico que as plantas chamem por você

O que elas querem lhe dizer?

Simplesmente cantar para você a melodia da Vida reunificada em meio à Verdade.

O prazer de partilhar, não para trocar sobre um modo mental ou sobre um modo da razão, mas, verdadeiramente,
como eu disse essa palavra, para comungar.

Em meio a essa comunhão, vocês irão se aproximar do que vocês são.

***

Pergunta: o que acontece na costa da Flórida com relação à poluição do petróleo?

Lagarta ou borboleta, amada irmã.

O que denominam poluição, eu chamo de libertação.

O que vocês denominam morte, para os oceanos, eu o chamo, também, de transferência da Consciência dos oceanos
em meio à nova Dimensão.

Lembrem sempre que o ponto de vista com o qual vocês observam os eventos irá ditar seu estado de Consciência.

Não é questão de ignorar o que acontece, mas, muito mais, de entender o seu alcance, além da resposta imediata e
além do sofrimento causado, e que será causado para muitos seres, em relação a isso.

Adotem o ponto de vista da borboleta.

Se vocês pudessem se comunicar com o oceano, com o Espírito do oceano e não mais com o elemento Água, com o
Espírito de um mar ou de um golfo, vocês teriam outra opinião sobre a palavra poluição, destruição.

A Vida marinha e submarina se transforma, ela também.

Alguns elementos devendo ser liberados para aceder aos mundos Unificados.

Afastem-se do ponto de vista da lagarta, adotem o ponto de vista da borboleta e tudo o que se vive sobre a Terra,
em meio à natureza e que se viverá, aparecer-lhes-á e lhes será revelado, através da comunhão, de maneira muito

diferente do que o olhar da personalidade pode dizer.

A natureza envia fortes sinais sobre o que está em andamento.

Esses fortes sinais tornar-se-ão muito fortes e muito violentos.

Esses sinais da natureza não são punição, mas sim parto e nascimento.

A própria estrutura da Terra se modifica.

Como o sabem, animais partem, formas de vida deixam este Plano para alcançar as esferas da liberdade.

Não é somente o humano que precisa ser liberado, mas o conjunto da Vida, em meio a este sistema solar.

Então, não percam tempo e não se fixem no primeiro olhar, em uma realidade dita objetiva e cartesiana porque,
nesse nível, o significado mais profundo fica escondido e vai sempre permanecer oculto.

Apenas se comunicando e comungando com a natureza é que vocês terão as verdadeiras respostas.

Quem dentre vocês pensou comungar ou se comunicar com as águas do Atlântico, com as águas do Golfo, para



entender a Essência do que acontece atualmente?

E não apenas ver a escuridão do evento.

Porque, no final, esse evento não é nem escuro, nem claro, esse evento é acesso à Unidade para as formas de vida e
para a própria Consciência do Oceano.

Da sua maneira, o Oceano, e o petróleo que se propaga, favorece a eclosão do Novo.

Isso pode parecer muito difícil de aceitar para a visão limitada, para a personalidade.

Novamente, esse é o olhar da lagarta e não da borboleta.

O petróleo tem um papel importante a desempenhar.

Além disso, a imensa maioria de suas profecias e das nossas, em meio ao meu povo de origem, ao nível humano, tem
lhes falado disso.

É, na verdade, um sinal importante, assim como os vulcões.

Sinais importantes que antecederão a chegada do que, de outros povos, ao nível deste continente, têm denominado
o Novo Sol.

Os sinais, sobre a Terra, desse nascimento, serão acompanhados, como o disse o bem amado Arcanjo Miguel, de sinais
ao nível do seu céu.

Não vejam os sinais com um olhar dividido, mas comunguem com esses sinais e vocês vão entender a Essência e o
significado real e não o aparente.

***

Pergunta: nesse contexto, é adequado eu voltar a viver na Flórida?

Jamais eu me permitiria ditar o seu caminho, amada irmã.

Cabe a você, em suas entranhas, como em seu Coração, saber, não intelectualmente, mas Vibratoriamente, onde é o
seu lugar.

E, no final, não haverá jamais, jamais, má escolha.

Segundo a visão da borboleta, toda escolha, qualquer que seja, será justa.

Muitos de vocês vivem e sentem impulsos, que vocês vivenciam de maneira profundamente diferente, dos desejos.

A vocês discernir, sem julgar, o que dita suas mudanças: é o desejo de escapar ao que vocês denominariam
catástrofes ou é um impulso da Alma para ir a outro lugar?

Muitos seres, no momento, vivem mudanças de local, de pessoas, porque as mudanças são necessárias ao parto.

Mas lembrem também, que em meio a esse parto, o mais sábio é ir em direção ao mais evidente, o mais simples e o
mais fácil.

Se algo for difícil, então, isso não é do abandono à Luz, mas de resistências que lhes são próprias.

O caminho mais natural é aquele que oferece menos resistência e mais facilidade.

O impulso sempre segue e sempre acompanha essa facilidade, enquanto que o desejo será confrontado, cada vez
mais, com resistência, com ambiguidade, com Dualidade e com insatisfação.

Mas, decidir, nós nunca o faremos em seu lugar.

Se vocês comungam com a natureza, isto irá informá-los do que é bom para vocês no momento em que ela irá se
manifestar de forma violenta.

Vocês não têm o que temer da natureza porque ela diz aonde ela vai, como a Mãe Terra.

Lembrem também, que no final, em meio ao Estado de Ser, para muitos de vocês, esse corpo seria um fardo sem
interesse algum para o Ilimitado e para o parto.

Sigam sua vida, aceitem os impulsos e principalmente, permaneçam na Alegria.

É o seu salvo-conduto e é a única Verdade que merece ser estabelecida e mantida.

Todo o resto são apenas armadilhas do mental e construções visando salvar a lagarta.

Os povos que vocês chamam de ‘primitivos’, sobre a Terra, já sabem, desde pouco tempo, eu diria dois anos
terrestres, isso que se está.

Os anciãos comunicaram essas informações através dos seus meios modernos de comunicação, a todos seus irmãos e
irmãs, mesmo os brancos, do parto da Terra.

Assim, poderia uma mãe se recusar às contrações do parto, sob o pretexto de que isso incomoda ou atrapalha a
atividade da personalidade?

Não, a natureza prima sobre qualquer consideração.



************
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- Ensinamentos da Estrela CLAREZA -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100621_-_SNOW.mp3

~ A MÃE TERRA ~

Eu sou SNOW.
Recebam, meus Irmãos e minhas Irmãs, a Alegria de me encontrar com vocês.

Recebam também todas as Graças do nosso círculo de Irmãs de MARIA.
Eu venho a vocês para dialogar e para falar da carne da sua carne, em meio à sua encarnação.

A carne da carne que poderia se chamar sua irmã, a Terra, aquela da qual são provenientes, no nível da
matéria, aquela que os alimenta, aquela que lhes permite viver.

Independentemente do que tenha sido falsificado, a Terra preservou o essencial, por alguns dos seus
constituintes, mesmo no nível do mundo da superfície.

Eu gostaria, primeiramente, de dar-lhes o que eu tenho no Coração em relação à Terra e seus componentes.
Eu vou tentar, com palavras simples, compartilhar e fazê-los sentir, vocês também, um sentimento místico,

profundo.
De forma habitual, os seres muito mais elevados do que eu, falaram-lhes do seu destino, do seu porvir, do seu

Ser além deste mundo.
Penetrar nessas esferas ocorria, evidentemente, no Interior de si, mas nunca se esqueçam de que vocês

também são constituídos da mesma Terra que a Terra e os demais habitantes.

***

Assim, como o Grande Arcanjo ANAEL lhes disse, elevar-se em Vibração é uma relação, uma relação com
vocês mesmos e, também, relações com todo o resto.

A Mãe Terra abriga em seu seio múltiplas formas de vida, envolvidas pelo mesmo Sopro do Espírito, em suas
várias diversificações.

Vocês têm a possibilidade, vocês também, buscando o que vocês são, de penetrar no Mistério da relação com
a natureza, como muitos outros povos que ficam perto dela foram capazes de viver e são ainda capazes de

viver.
Uma parte de vocês é oriunda da Terra, essa parte perecível que vocês denominam corpo, mas vocês já se
perguntaram que os vegetais, os animais, seja qual for, os elementos, até mesmo, assim que perdem sua

forma e sua vida em meio à Terra, onde eles estão?
O que vive, e o que é, no entanto, diferente do homem e da mulher, vive também em outros locais, em outro
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espaço, em outra Dimensão?
Como é que alguma coisa que é animada pelo Sopro do Espírito pode aparecer e desaparecer sem motivo?

O contato com a natureza e seus diferentes povos é também um elemento que concorre para fazê-los penetrar
e dar-lhes as chaves da Dimensão do Espírito, em vocês.

Obviamente, há seres mais dotados para isso do que outros.
Esse tem sido o caso em todos os tempos.

Nos povos que ficam próximos à natureza, alguns seres dotados desempenharam, aliás, o seu papel: essa
intermediação entre o Espírito dos elementos da natureza e o Espírito dos seus Irmãos e de suas Irmãs.

***

Hoje, em vista dos tempos e dos momentos especiais que vocês se preparam para viver, pode ser importante
perceber a ressonância da Mãe Terra para ali apoiá-los e para ali encontrar nem que seja apenas o apoio

necessário para essa elevação.
Hoje, mais do que nunca, pelo fato das circunstâncias especiais da Vida sobre a Terra, é muito mais fácil

percorrer o caminho de xamã e entrar em contato, naturalmente, suavemente, com a Terra e seus habitantes,
quer sejam os vegetais, os animais, a própria Terra ou os elementos que a percorrem.

Há, nessa natureza na qual vocês estão também constituídos, em meio a esse corpo, uma força e uma Luz.
Como alguns de vocês possivelmente sabem, as árvores são os intermediários privilegiados entre este mundo

e o mundo do Espírito.
Nesse sentido, elas podem ajudá-los a ir para o que vocês buscam.

Os habitantes também, seja qual for o seu reino ou o seu gênero, estão, eles também, em condição de
relacionar-se e de se colocar em ressonância com vocês.

Como já devem ter ouvido muitas vezes, as barreiras devem cair.
As máscaras devem cair.

A fragmentação deve dar lugar à unificação, unificação consigo mesmo, mas também com todo o resto.
A Unidade está se juntando ao Grande Espírito e o Grande Espírito está em toda parte, mesmo sufocado,

comprimido, em meio a este mundo.

***

Chegou o dia de viver o grande despertar da Mãe Terra.
A Terra que, hoje, através dos seus diferentes componentes, exprime e manifesta muitas coisas.

As barreiras caem, é mais fácil para vocês, se desejarem, receber, partilhar com a Mãe Terra.
Nem mesmo é mais necessário, como alguns povos puderam fazer no passado, fazer uso de qualquer droga

para modificar a Consciência.
A própria Consciência se modifica e se amplia.

A Vibração do Espírito é muito maior hoje.
A natureza e seus habitantes podem ser de grande ajuda durante este período.

Imergir, nela e por ela, dar-lhes-á acesso a si mesmo.
Entrar em Vibração em meio à natureza irá permitir-lhes, muito possivelmente, melhorar a sua capacidade para

entrar em si mesmo.
Colocar-se em ressonância, pôr-se à escuta, em relação com a Terra, com a natureza, pode literalmente

capacitá-los e acelerar esse movimento da sua Consciência para chegar ao Grande Espírito.
Era necessário muito tempo, além das plantas que foram utilizadas, para antecipar essa relação especial com a

natureza, pelo jejum, pelas cerimônias.
Hoje, contatar a Profundez e a Clareza da natureza e recolher a mensagem, o Sopro, é extremamente fácil.

Vocês não necessitam nem de plantas, nem de cerimônias, mas apenas e simplesmente de estar em si
mesmo.

***

Ao imergir em meio à natureza, vocês vão constatar facilmente, estando focados nesse relacionamento do seu
ser profundo com a natureza, vocês vão se aperceber de que as informações, as Vibrações, vão aproximá-los
dela, pois a natureza apenas aguarda esse seu contato, de uns e de outros, quer seja com uma árvore, com um

inseto, com uma flor ou com a própria Terra, ou com as suas pedras.
Entrar em comunicação pondo-se em Comunhão com um dos elementos da natureza fará de vocês algo

simples e irá conferir-lhes uma visão mais penetrante, uma maior profundez, na real compreensão do que se
vive hoje, o que eu denominei o parto.

A Mãe Terra deseja, como toda mulher que dá à luz, sentir que é amada e acompanhada.
Vocês têm toda a possibilidade de realizar isso, sem exceção.



Todos vocês têm o que eu denominei, em minha vida, um animal totem, um vegetal totem, um elemento totem,
com o qual há uma forte atração, uma forte ressonância.

Abordar a natureza e a Terra com simplicidade é um apoio que irá se tornar cada vez mais essencial na sua
capacidade para permanecer alinhado, centrado e em Paz.

Seja o que for que acontecer à Terra, vocês sempre podem, enquanto não estiverem em relação com o seu
lado íntimo, falar e criticar.

Dizer que isso é maléfico, que isso não é bom, mas esse é o olhar das suas emoções, da sua ignorância.
Estabelecendo um contato do Espírito da sua carne com o Espírito da Terra, vocês percebem isso realmente,

ô como isso é profundamente diferente.
Assim, as mudanças a advir em meio à Mãe Terra nunca mais irão lhes aparecer sob a mesma luz e sob a

mesma visão, quando vocês tiverem apreendido e vivenciado a Profundez.
O canto da Mãe Terra e de outras criaturas, hoje, pode ser visto como um canto de sofrimento, mas não o é.

Esse sofrimento é apenas transitório, pois ele leva a algo que, pela própria natureza, é algo muito maior.
A natureza, ao seu modo, vive uma transformação, não mais importante, mas também não menos importante do

que a sua, mesmo sendo diferente.

***

Então, sim, a própria Terra tem uma mensagem para vocês.
No entanto, a alma deve se expandir para compreender a profundez, a intensidade.

Tudo isso está disponível.
Tudo isso é muito simples, na condição de vocês abordarem a natureza, a Terra, com grande simplicidade,

com um desejo simples de entrar em relação, em Comunhão e em ressonância.
Em meio a essa ressonância, várias informações lhes serão entregues, mas não apenas isso.

Vocês serão literalmente nutridos pela Mãe Terra e não unicamente pelos seus alimentos, mas, principalmente,
pelo seu Espírito que irá revigorar o seu.

A natureza vai ser de grande ajuda, independentemente dos seus solavancos nos momentos que vocês estão
vivendo.

***

Meus queridos Irmãos, minhas queridas Irmãs, nós vamos primeiramente dialogar sobre o que eu vim lhes
dizer.

Eu vou dar, depois, a maneira mais simples e mais adequada de viver essa relação.
Então, primeiramente, dialoguemos.

***

Pergunta: a rosa tem uma função especial, muitas vezes associada aos santos, aos místicos?

Isso é próprio da sua cultura.
Nós, quando nós sentimos o Grande Espírito, mesmo na sua ausência, há outros aromas, tão finos como o da

rosa, mas cuja função é a mesma.
Então, sim, certas flores têm virtudes que são lembradas pela sua fragrância e pela sua forma.

Obviamente, existe mesmo em meio ao seu ocidente uma vasta literatura sobre isso, que poderia ser
denominada (e, aliás, isso tem sido assim denominado) magia natural, por oposição à magia cerimonial.

Neste momento, eu irei empenhá-los a viver essa magia natural pela sua própria experiência de contato com a
Mãe Terra.

Cada um irá buscar o seu totem.

***

Pergunta: o meu anseio, o meu apreço pela natureza são uma ressonância com essa natureza?

Sim, mas, hoje, o ser humano, de maneira geral, está muito afastado da natureza.
Ele rompeu, digamos voluntariamente ou, em todo caso, inconscientemente, qualquer contato com o que seria

apenas a sua maneira de viver, interrompendo o contato com o Sol e o contato com o Céu.
Vocês se isolaram e se confinaram, e vocês também, em meio a essa matriz, como a denominam, pelos seus
comportamentos, pelas suas condutas, pelas suas próprias roupas e pelo seu modo de vida, de maneira geral.
Mas, diante da iminência do que está chegando, torna-se urgente a sua reconexão literal com a natureza, pois

ela lhes será de grande ajuda para viver essa passagem, este parto.



***

Pergunta: como se proteger dos elementos que se tumultuam, fora da abertura do Coração?

Não há outra maneira.
Aquele que tem o Coração aberto poderá assistir ao tumulto da natureza sem que uma única célula seja

prejudicada.
Buscar proteção em relação à natureza seria buscar proteção contra si mesmo, contra a sua própria salvação.

Se vocês permanecerem calmos e em harmonia, a natureza jamais irá fazer qualquer mal.
Se vocês estiverem alinhados e centrados, vocês poderiam estar em meio a uma manada de animais

selvagens, eles iriam evitá-los, por respeito.
É o mesmo para os elementos da natureza, para os deslocamentos da Terra, para os deslocamentos do Ar,

para os deslocamentos do Fogo ou da Água.

***

Pergunta: podemos dizer que o homem seria uma síntese da natureza?

Muitos seres bem mais sábios do que eu, disseram: o que está no Interior é como o que está no exterior, o que
está em cima é como o que está embaixo.

O próprio homem incorpora a totalidade da Criação e, também, a totalidade da natureza em meio ao seu corpo,
mesmo dissociado e falsificado.

Há, em cada forma de vida, o princípio da vida.
Há, em cada forma de vida, o Grande Espírito.

***

Pergunta: nós somos um espelho da natureza, pois haveria como uma correspondência entre o
nosso Interior, nós e a natureza?

Essa é uma etapa na percepção, na compreensão e na Verdade do que existe.
Antes de tudo, há um vago reflexo.

Em seguida, esse reflexo pode se tornar espelhado, mas, no espelho, há sempre dois.
Há o objeto e o reflexo.

Há outra etapa em que o próprio espelho desaparece e onde o objeto se confunde com o reflexo.
Assim, você pode olhar na água e se ver e considerar que a água é um espelho, mas, ainda aí, há uma

distância e pode chegar um momento em que você não se vê mais e se torna a água.
Da mesma forma que um xamã, quando viaja, torna-se a águia na qual ele está, ou o búfalo no qual ele percorre

amplamente.
É a isso que é preciso aceder.

Não parar somente no espelho, mesmo o mais perfeito, pois o espelho, mesmo sendo fiel, é ainda uma
divisão.

***

Pergunta: isso significa que a próxima etapa seria a fusão?

Perfeitamente.

***

Pergunta: dizer: quando eu me tornar como essa folha de grama, eu terei terminado o meu trabalho,
reflete o que você acaba de expor?

Eu não irei me tornar como... Não se trata de um princípio de identificação, mas de Comunhão e de Fusão.

***

Pergunta: que a natureza, a Mãe nutridora, ofereça igualmente plantas tóxicas, não é dual?



O que é tóxico para você não é para outro reino.

***

Pergunta: isso poderia significar que na natureza não há manifestação da dualidade?

Isso significa que qualquer manifestação tem a sua utilidade.
Aqueles que estão na dualidade, no nível da alma humana, vão encontrar a dualidade.

O famoso princípio que vocês denominam ‘atração e ressonância’ existe também em meio à natureza.
Se vocês estiverem em Comunhão, e não no espelho, com a natureza, vocês vão saber instantaneamente,

mesmo sem jamais ter aberto um livro, o que vocês podem comer ou não.
Não poderá existir qualquer dúvida, porque vocês não estarão no intelecto, mas na vivência e no agora.

Toda a natureza fala com vocês.
Obviamente, o mundo ocidental procurou esmiuçar, compreender e se privou da vivência.

Hoje, ele será convidado a reviver.
Vocês não poderão se fiar em seus conhecimentos da cabeça, ainda em meio à natureza, mas unicamente no

que vocês vivem no Coração.
Assim, alguns animais jamais vão se deitar em um lugar porque esse lugar não é bom para eles, enquanto que

outros animais poderão ali se deitar por ser um bom lugar para eles.
Isso não é dualidade, mas isso está em total acordo com a atração, a ressonância, a simpatia, se preferirem, e

com a empatia.

***

Pergunta: é preciso desenvolver uma linguagem de Coração a Coração com a natureza, para não
correr o risco, por exemplo, de consumir um elemento da natureza que não fosse apropriado?

Sim. Da mesma maneira que vocês desenvolvem o seu Coração no seu Interior.
A qualidade Vibratória desse Coração irá permitir-lhes também gerar à sua volta um campo de energia que fará

com que apenas entre em ressonância, em atração, o que está em concordância com o que vocês são.
Lembrem-se: mesmo o mais feroz dos animais selvagens nada pode e nada vai tentar, por respeito e por

Amor, contra um ser humano que estiver no Coração, jamais.

***

Pergunta: isso vale para qualquer linhagem de animal? Uma vez que me parece ter entendido que
algumas linhagens são criações que não seriam criações da FONTE.

Perfeitamente.
Lembrem-se de que a Sombra não pode se opor à Luz.

Isso não pode entrar no terreno da reação e da oposição, mas, se vocês forem Luz e não se opuserem, vocês
não serão tomados de assalto pela Sombra, mesmo através das falsas Criações.

***

Pergunta: existem igualmente criações falsas no reino vegetal e mineral?

No reino mineral, não, isso é impossível.
Certamente, construções à base de mineral são abundantes sobre a Terra e têm permitido encarnar forças que

eu chamo, eu, de demoníacas.
É a concretização de Irmãos e de Irmãs cujo Espírito está doente, mas, fora isso, não.

Os minerais não podem ser uma Criação da Sombra.
Da mesma maneira que a Terra não pode ser criada pelo princípio da Sombra.

O princípio da Sombra não pode se sobrepor à Criação.
Ele pode, por outro lado, criar o que eu denominaria, eu, hoje, as quimeras, as paródias.

Portanto, vocês podem comparar, segundo este princípio, a abelha e a vespa, mas, em meio a este mundo, a
vespa tem seu papel.

***



Pergunta: e no nível vegetal então?

O exemplo que eu tomei seria aplicável ao nível do mundo vegetal.
Mas isso seria muito complexo porque, se vocês estiverem no Coração e no Amor, de que serve saber o que é

procedente da FONTE ou procedente da falsificação, pois o seu olhar do Coração os levará a amar tanto um
como o outro, e um como o outro irá interagir com você.

***

Pergunta: poderia nos instruir sobre o papel dos felinos neste mundo?

É muito complexo, extremamente longo, é como para os vegetais.
Esse conhecimento permaneceria no nível intelectual e alimentaria o seu intelecto.

Querido irmão, se você quiser compreender os felinos, abra o seu Coração e acaricie um felino e você terá
todas as respostas.

***

Pergunta: os produtos tóxicos podem ter menos impacto quando o Coração está aberto?

O Espírito é superior à carne, disso não resta dúvida.
Mas a carne pode limitar o Espírito.

Esse foi o objetivo da Criação dessas quimeras: prejudicar o Espírito passando pela carne, mas se a sua
Vibração for pura e profunda, vocês estarão sem qualquer dificuldade além desses mundos de ação, de

reação, de sofrimento e de destruição.

***

Pergunta: o que é se tornar xamãs?

O mesmo que um policial ou um militar.
Tudo é em função do Coração, no Interior, e não da função.

Um xamã pode muito bem ter aberto comunicação com outros reinos, sem ter aberto, ainda, a sua Dimensão
Interior de Coração.

Um soldado, o mais bravio, tem talvez um Coração maior que um xamã.
Não julguem segundo a função, não julguem, segundo nada.

Simplesmente, apreciem a profundeza pelo Coração.
Todo o resto remete-lhes ao mundo das crenças, das emoções, das certezas mentais e não do Coração.

***

Pergunta: hoje se observa um recrudescimento do xamanismo, em especial ameríndio.

O meu ponto de vista é que o ocidental perceba, em meio a diversas buscas e pesquisas, a ruptura com a
natureza.

Ele vai tentar aprender, mas posso afirmar-lhes que não há nada para aprender, há apenas que vibrar no
Coração e ir para a natureza.

É esse aprendizado que é certamente o mais útil, mas esse aprendizado não é algo que possa ser aprendido.
É algo que se vive e que se conclui disso.

***

Pergunta: nos tempos vindouros, há elementos da natureza que seriam, para nós, mais importantes
do que outros?

Primeiro, o contato pelas árvores.
Em seguida, os alimentos, pelos vegetais.

***



Pergunta: nos vegetais, como alimentos, há alguns que são melhores do que outros quando
estamos no caminho de abertura do Coração?

Tudo que se assemelhe ao Coração.
Eu poderia falar-lhes dos alimentos que nutrem o Coração, mas vocês não teriam a profundez disso.

Cabe a vocês ir para a natureza e pedir a resposta pelo Coração.
Isso é extremamente fácil.

***

Pergunta: o mar também é útil para conectar com a natureza?

Mas o mar é a natureza.
Ele não está separado.

A natureza não é unicamente as suas paisagens ou o deserto.
O deserto é também a natureza.

O oceano, o pântano, o lago, são partes integrantes da natureza.
A natureza é tudo o que evolui fora do que foi transformado, fora das suas cidades onde as pessoas se

empilham umas nas outras, o que é totalmente oposto à natureza.
Alguém já viu uma árvore empilhada sobre outra?

Só o homem para ter transgredido a natureza.
A natureza jamais irá transgredir a natureza.

***

Pergunta: no nosso modo de cultura, é preciso privilegiar o aspecto ‘selvagem’, não ordenado, que
se encontra na natureza propriamente dita, ou podemos nos permitir organizar as plantações?

A resposta é muito simples.
Veja a paisagem de uma indústria da Terra.

Tudo é concebido pelo rendimento.
Veja a paisagem de um jardineiro de Coração ou de um camponês da beleza.

Tudo é questão de beleza, de Vibração, de profundez.
É evidente que o fruto de um não é o fruto do outro.

É simples assim.
É muito difícil fazer melhor do que a natureza.

É possível modificar a natureza e isso pode levar a coisas bonitas, na condição de estar em harmonia, si
mesmo, com a natureza.

***

Pergunta: os elementos marinhos (peixes, algas) estão desaparecendo. Por que e o que acontece
com eles?

Eles passam para o Grande Espírito.
Como o grande Melquizedeque em chefia e MARIA lhes disseram, é o fim de um mundo que vocês estão

vivendo.
Esse fim não é o fim, mas o renascimento.

Então, o seu mental poderá sempre perguntar por que.
Por quê?

Vocês jamais terão a resposta, pois nunca haverá resposta.
Compreender isso é possível apenas com o Coração, em Paz, sem revolta.

Assim como o ser humano morre um dia e se junta ao Grande Espírito, antes de voltar, a Terra morre para
renascer em outro local, além do que vocês podem até mesmo imaginar.

Isso se junta ao modo que acompanham a morte, os diferentes povos, as diferentes civilizações.
Aqueles que não creem em nada vivem a morte como uma perda irreparável.

Aqueles que vivem em meio ao Espírito sabem que a morte é a promessa do reencontro, em outros locais.
Ouçam a Terra, perguntem a ela.

Vocês querem estar ao lado daqueles que choram ou daqueles que sorriem?



É a mesma realidade, visível aos olhos, aos sentidos, mas não é a mesma Verdade, segundo o Coração e
segundo a cabeça.

Cabe a vocês escolher.
É como qualquer elemento da vida, mas, aí, hoje, é a totalidade da Terra que é referida.

Alguns preferem e vão preferir mergulhar no esquecimento, nas paixões, nos jogos, nas drogas.
Outros vão olhar isso com a cabeça e vão ficar em lágrimas.

E outros, enfim, vão viver isso segundo o Sopro do Espírito, no Coração, e irão se alegrar e, no entanto, são os
mesmos eventos.

Em todas as épocas, os povos nativos, como os seus próprios profetas ocidentais, previram e anunciaram
isso.

Vocês estão imersos nisso.
Cabe a vocês escolher a sua visão e a sua Vibração.

O Grande Espírito, a Roda da Vida, como vocês dizem, o Sopro, será sempre mais forte e mais intenso do que
a Humanidade humana reunida.
Para renascer, é preciso morrer.

***

Pergunta: o animal totem remete ao grupo de alma de um animal específico e qual é o seu papel?

Isso leva simplesmente, querida Irmã, ao princípio de similitude, na ação, na apresentação, na emoção e na
alma.

Mas não há um animal totem, como eu disse, há um ‘elemento totem’.
Os astrólogos, aqueles que observam os planetas, bem sabem disso.

Há também um totem vegetal.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e queridas Irmãs, eu vou deixá-los ir agora procurar a resposta em meio à natureza e às
respostas.

SNOW lhes dá o Sopro do seu Amor.
Que o Coração os acompanhe em sua caminhada e em sua busca.

Até logo.

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

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee60e.html

http://autresdimensions.info/pdf/SNOW-21_juin_2010-articlee60e.pdf
21 de junho de 2010

(Publicado em 1o. de julho de 2010)

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/SNOW-21_juin_2010-articlee60e.pdf
http://autresdimensions.info/articlee60e.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Meu nome é Snow.

Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o Sopro do Espírito os acompanhe.
Eu venho para conversar livremente com vocês, todos sabendo que meu domínio de predileção é a natureza e

seus constituintes.
A natureza é, ao lado das técnicas que lhes foram comunicadas de diferentes modos ou das ferramentas que

vocês já utilizam, um meio, um utensílio, para ir para o grande Espírito.
Comunicar-se com a natureza é uma etapa em direção à comunicação com a natureza e com o grande Todo.

Assim, se eu posso ajudá-los em sua busca, nós vamos, dentro de instantes, juntos, dialogar.
Se há perguntas sobre a natureza e seus constituintes, que eu possa auxiliá-los em sua busca, então eu estou

aqui para isso.
Lembrem-se de que em meio à natureza, segundo o olhar que vocês portam e segundo a Vibração que vocês

a captam, vocês poderão ali discernir o Sopro e a Unidade.
Lembrem-se também de que as árvores, que são a ligação entre esta Dimensão de vida e o mundo do

Espírito, são de grande ajuda, mas não unicamente.
Tudo o que existe na natureza possui um Espírito, uma Vibração do Espírito peculiar, reconduzindo-os às suas

próprias ressonâncias.
Muitos seres humanos, vivendo em cidades, estão privados desse apoio na natureza que é um impulso em

direção ao céu.
Encontrar sua posição entre o Céu e a Terra, por causa da emergência do grande Espírito em meio a esta

Dimensão, é um auxílio importante para permitir que se alinhem e acolham o Sopro do Espírito.
A natureza é conciliadora.

A natureza é Paz.
Comunicar-se, e comungar com a natureza, irá apaziguá-los.

Ela contém em si todos os remédios, todos os bálsamos, todos os nutrientes.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu me abro então a vocês, como vocês se abrem a mim.

***

Pergunta : foi dito que os pinheiros seriam árvores que poderiam abrigar certas entidades...

Eles acolhem principalmente os desencarnados, os Espíritos dos defuntos e dos ancestrais.
Mas isso não apenas os pinheiros, mas mais certas variedades de coníferas do que os pinheiros propriamente

ditos.
Trata-se, antes de tudo, de árvores talvez gigantescas que existiam na minha terra, vocês as chamam de cedro,

cipreste, independente de sua variedade, mais que os pinheiros ou os abetos que, ao contrário, estes têm a
particularidade de abri-los ao Sopro, à Vibração e à vitalidade.

***

Pergunta : e sobre os cedros do Líbano?

SNOW - 23 de junho de 2010
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Os cedros do Líbano, que eu não conheço e que eu não conheci, mas existe em minha terra, árvores até
semelhantes que vocês denominam, eu creio, as sequoias, são as mesmas variedades de árvores que, pela
sua antiguidade, pela sua existência durante várias vidas humanas, são capazes de conduzir o Sopro e sua

vitalidade, de distribuir sua Energia, seu Sopro [respiração] desde a sua cabeça até os seus pés.
Lembrem-se de que as árvores cujas folhas na morrem, são antes de tudo as árvores (exceto as que são

ligadas a Espíritos de almas errantes), os meios de amplificar a respiração e o Sopro.
Da mesma maneira que, conosco, os Anciãos eram venerados, como em todos os povos primitivos, porque

eles são portadores, além de uma memória, bem mais de uma Vibração em relação direta com a ancianidade,
evocando, aqui e ali, a noção de algo de imortal ou de perene.

É o mesmo para essas plantas talvez mais antigas.
Elas são portadoras de uma Vibração muito mais assentada que os permitirá se assentarem vocês mesmos.

***

Pergunta : quais são as melhores formas de se comunicar com a natureza ?

Primeiramente a intenção deve estar definida.
Qual é o seu objetivo?
Qual é a sua intenção?

Uma vez definida a intenção, sua atenção deve ser focada, por exemplo, sobre a árvore que vocês escolheram.
O contato com a árvore se dará no início de forma sutil, não física.

Não adianta nada penetrar na árvore muito violentamente.
É preciso primeiro perguntar à árvore se ela está disposta a entrar em comunicação com você e em seguida
entrar no que eu denominaria a irradiação da árvore, geralmente impressa nos galhos os mais periféricos, os

mais extremos.
A esta borda dos galhos mais externos, você emana sua intenção e sua atenção.

E então você pode se mover na direção do tronco.
Em seguida, conforme o que você deseja, a maneira de proceder poderá ser diferente.

Ou se trata de uma árvore onde você tem necessidade de recolher seu fluxo energético, neste caso, você
poderá ser levado a encostar suas costas ou sua frente anterior, para receber e colher os benefícios.

Ou se trata de uma comunicação Vibratória, caso em que você poderá se aproximar da árvore, dentro da coroa
externa dos galhos, sem, entretanto, tocar o tronco e simplesmente dirigindo suas mãos em direção à árvore,

suas palmas das mãos e, depois, centrar-se em meio ao seu Coração.
Se possível, os olhos ficam fechados, você não precisa dos olhos, mas vocês precisam sentir o contato

Vibratório.
Nesse momento, a árvore lhe responderá por uma Vibração.

Essa Vibração, essa percepção é a que lhe dirá que o contato está estabelecido.
Em meio a essa comunicação, depois, tudo é possível.

Alguns de vocês poderão tocar o Espírito da árvore, especialmente para as árvores denominadas Mestres, que
poderão então falar telepaticamente em sua cabeça e em seu Coração ou então, fazer-lhes viver estados
Vibratórios próximos, muito próximos da Unidade, de Vibrações existentes em meio ao Sopro do grande

Espírito.
O importante sendo, mais uma vez, a intenção, a atenção e o respeito e o pedido.

Se você respeita isso, então, a árvore irá se comunicar.
Do mesmo modo que no meu povo, foi possível comunicar com a Alma de uma manada, a Alma de um animal,

foi possível para os mais talentosos dentre nós transferirmos literalmente sua Consciência ao animal em
questão, de ver pelos seus olhos, de sentir por suas penas ou seus pelos.

Mas vários xamãs, em todos os povos, ilustraram e falaram sobre essas comunicações.
Elas são bem reais.

Porque a natureza fala.
Ela não fala a mesma linguagem de vocês, ela fala a linguagem da Vibração e ela fala ao seu Coração.

***

Pergunta : em uma folha de Acer [acerácea], eu vejo uma mão aberta e um Coração aberto.

Meu querido irmão, no que deseja que eu lhe explique o que você vê.
O que você vê é o que você vê.

O que você percebe é o que você percebe.
Porque ir além do que você percebe, para ter a minha própria percepção, que não será a mesma que a sua.

Em que a minha seria superior à sua?
Ela é simplesmente diferente.



Ela lhe pertence no momento em que você a vê, assim como as minhas percepções me pertencem quando eu
as vejo.

Assim, no que você denomina a folha de Acer, outros até perceberão outras coisas.
Nenhum errou, nenhum acertou.

É o princípio mesmo do símbolo existente em meio à natureza.
Como diriam certos arcanjos, não há Verdade absoluta naquele nível, há apenas a Verdade do momento e de

sua própria vivência.

***

Pergunta : entrar em comunicação com a natureza implica em poder entrar em comunicação com
os Espíritos da natureza?

Não, absolutamente não.
Não se trata em absoluto, mesmo certos Espíritos e certos povos habitando nas árvores ou na floresta ou no

curso da água, do mesmo modo de comunicação.
Não se trata não mais do mesmo papel e da mesma função.

Então, obviamente, alguns xamãs desenvolveram todo o tempo, as ligações podendo existir entre tal tipo de
elemento da natureza e tal tipo de elemento ali habitando.

Mas isso não é a mesma coisa.
Eu diria que é extraordinariamente mais fácil entrar em contato com uma árvore do que com um silfo, por

exemplo, ou com um elfo.

***

Pergunta : a faia tem ligação com o Estado de Ser?

Toda árvore tem uma ligação com o Estado de Ser, por seu alinhamento permanente e por sua tensão
direcionada ao Céu.

Todas as árvores são meio de comunicação entre o Céu e a Terra.
Não mais a faia do que o carvalho do que o Acer.

Certamente, algumas características de cada árvore orientam bastante essa árvore nas ressonâncias em
relação com a terapia, por exemplo, em seu mundo.

Mas, além disso, as diferenças as mais importantes não estão neste nível, no que diz respeito à comunicação
e à comunhão.

***

Pergunta : quais elementos podem nos permitir reconhecer uma árvore mestre?

Antes de tudo, o respeito das outras árvores para com essa árvore.
Ou essa árvore será solitária, ou sua presença impõe o respeito das outras árvores, que respeitam sua

irradiação, sua coroa a mais extrema dos galhos.

***

Pergunta : qual é a função de uma árvore Mestre?

A mesma que de uma árvore que ainda não é Mestre, mas que tem um grau de maestria mais importante.
Um grau de retidão que nada pode vir alterar, em todo caso, no nível da natureza.

***

Pergunta : por que a casca de certas árvores representam rostos?

Do mesmo modo que na forma do Acer, cada um ali vê o que quer, na concepção das árvores alguns têm
prazer de ver rostos.

São reais, são imaginários?
Do mesmo modo que em uma cachoeira pode-se ver mil demônios.

São reais, são imaginários?



Do mesmo modo que nas nuvens, alguns ali vão ler presságios.
São reais, são verdadeiros?

Tudo depende da capacidade para ver o que se observa.
Mas, frequentemente, trata-se de criações e de montagens existentes em seu cérebro e absolutamente não

em meio a uma Verdade significante.
Isso poderia ser verdade, sobretudo para as nuvens onde as formas são Vibração e movimento.

Nas árvores, a diferença é que esses rostos estão inscritos de maneira permanente ou duram longos períodos
de tempo.

Agora, o olho humano pode ali discernir muitas coisas.
Mas é justamente esta visão que deve evitar entrar em contato com a natureza.

Porque esta visão não é comunicação, nem comunhão, mas projeção.

***

Pergunta : é verdade que é melhor estar sempre em comunicação com a mesma árvore?

Isso é verdade para alguns e falso para outros.

***

Pergunta : poderia nos falar sobre o arco-íris?
O arco-íris se denomina arco-íris.

É, no meu povo, como para muitos povos, com frequência, uma resposta a uma pergunta lançada no céu.
Este arco-íris apenas ocorre através de certas ressonâncias e refração da luz.

E no entanto, para alguns, há um significado importante.
Existe, de fato, vários arco-íris.

O arco-íris depois da chuva não é o arco-íris aneliforme significando a presença de grandes Espíritos viajando
no grande Espírito.

Assim, há arco-íris duplos, mesmo triplos, cujo significado, é claro, não pode ser sobreposto para os arco-íris
da chuva.

***

Pergunta : o que é o arco-íris anular que se vê à vezes em volta do sol?

Trata-se de um fenômeno de refração ligado à luz solar se refletindo nas nuvens.
O significado é muito mais claro no que concerne aos arco-íris aneliformes, quer estejam localizados em

outros locais do que ao redor do sol ou não.
Muitas vezes eles sinalizam a presença de viajantes de estrelas.

***

Pergunta : é simplesmente uma sinalização de presença ou um chamado para contato?
A partir do momento em que há uma manifestação, há uma forma de comunicação.

Mas a comunicação pode se limitar a essa presença.

***

Pergunta : durante a sua vida, de que maneira você se comunicava com a Vibração Mariana?

Como todas as Irmãs de Maria, estando na Sua Vibração, qualquer que seja o nome que nós lhe déssemos
em nossa vida.

Quanto a mim, eu não tinha jamais chamado de Maria.
Eu havia simplesmente chamado de Terra Mãe ou de Mãe Terra.

***

Pergunta : parece que em função da nossa data de nascimento, tem-se uma afinidade particular
com um tipo de árvore. É melhor ir para essas árvores?



Não.
Do mesmo modo que vocês carregam uma assinatura astrológica colocando-os em ressonância, de maneira
muito próxima, com tal ou tal astro, é por isso que devam passar a sua vida estudando ou vivendo tal Vibração

de tal astro?
Isso seria ainda um quadro limitante e condicionante.

***

Pergunta : no seu povo, qual seria o papel das penas que vocês utilizam?

As penas têm várias funções de acordo com quem as carrega.
Elas são significativas para quem as vê no meu povo.

Mas, de modo geral, as penas representam a vontade de elevação do Espírito, a comunicação com o grande
Espírito ou, tão somente, o seu desejo e a sua intenção.

Agora, a coloração vai dar uma especificidade.

***

Pergunta : banhar-se no mar ou observar uma fogueira ajuda a elevar as Vibrações?

Minha querida irmã, não há resposta definitiva para isso.
O mar, para aqueles que estão em ressonância com ele, lembra o meio nutritivo no qual você esteve no seio

de sua própria mãe.
Para alguns, isso pode ser um elemento apaziguante, enquanto que para outros, o mar evoca a imensidão e o

medo de se afogar.
Assim, cada um tem uma resposta apropriada em função de sua vivência, de seus atrativos, de suas atrações.

Alguns serão atraídos por outros fatores.
O importante não é se sentir bem ali, mas sentir o que isso oferece.

Ou seja, de perceber além mesmo da Vibração produzida em vocês por essa imersão ou por esse olhar, no
que se refere às chamas da fogueira, sendo conveniente perceber a essência, não unicamente pelos sentidos,

mas diretamente pela Vibração e pela percepção Vibratória existente.
Isso pode ser reconfortante, sem, no entanto, ser Vibrante.

Isso pode ser assustador, enquanto é Vibrante.

***

Pergunta : quais são as diferentes maneiras da natureza para nos responder ?

Bem amada, querida irmã, eu lhe responderei que o problema não é para a natureza se comunicar com você,
mas, muito mais, para você se comunicar com a natureza.

A natureza comunica em permanência, ela não coloca nenhuma barreira e nenhum freio e nenhum limite.
É o ser humano que as colocam.

Assim, ela lhe responde permanentemente pela sua Presença, pelo seu papel.
Há apenas o isolamento do ser humano que impede, de maneira espontânea e natural, de entender o intuito.

Mas aquele que escuta a natureza, qualquer que seja o elemento considerado, sempre irá perceberá a
mensagem, sob uma forma ou outra.

Assim, a água pode falar, assim, a rocha pode falar.
Pode falar em palavras, mas mais comumente de maneira telepática.

Tudo é sinal.
Portanto, partir em busca, como eu os havia enviado a buscar seu sinal, já é significativo em si mesmo.

Mas, antes de tudo, a natureza se comunica por ondas Vibratórias percebidas em meio à sua capacidade de
sentir as Vibrações e, para alguns de vocês, os mais preparados, sob forma telepática.

Agora, é livre a cada um projetar, ver isso ou aquilo, em tal elemento.
Isso pode ser verdadeiro como falso.

Apenas a Vibração não pode enganar, assim como a telepatia.

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.



***

Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o Sopro do Espírito os guie e os acompanhe.
Que a natureza também guie, acompanhe e ajude vocês.

Se vocês forem com o Coração de uma criança, sem colocar sua cabeça na frente, então tudo lhes será
possível em meio à natureza.

Mesmo se ela vier a se descontrolar, vocês não correm risco algum.
Eu lhes digo até logo mais.

Até breve para colocá-los em ressonância com a busca que eu lhes indiquei.

************
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Eu sou Pluma Branca ou SNOW.

Recebam o Amor de uma das suas Irmãs.

Irmãos e Irmãs presentes nesta assembleia, eu venho hoje, além mesmo da busca à qual eu os convidei, expressar
certo número de elementos relativos à Terra e à natureza.

Os povos nativos, o meu, como tantos outros, sempre guardaram presente, em sua Consciência, a capacidade de
perceber o Sopro da vida ou o Sopro do Grande Espírito.

Nós permanecemos próximos da Terra, por instinto e por intuição.
Porque nós sempre aceitamos que nossa vida nesse corpo era possível, de um lado, pela Terra, e de outro lado, pelo

Sopro do Espírito e o sol.

Nós jamais procuramos outra coisa além desta harmonia.
Esta harmonia, certamente, não é, como o sabem, uma Verdade absoluta, mas, mesmo assim, na natureza as forças

de Vida são muito mais facilmente captáveis e assimiláveis pela Consciência.

Hoje, a maioria dos seres humanos está cortada do Sopro do Grande Espírito na natureza, por seus modos de vida,
por seu modo mesmo de encarar a Vida.

O dinheiro colocou, entre os homens, uma barreira e eu me explico: em minha tribo, como em todas as tribos e os
povos nativos, quando você sonhava ou desejava algo que não tinha, era preciso propor outra coisa no lugar.

É a grande diferença, com relação ao que vocês chamam de compra ou de comércio e toda a diferença está aí, e ela
é essencial.

Obviamente, não falaria do que jamais conheci, que vocês chamaram ainda de finanças,ilusão sobre ilusão.

Assim, portanto, quando um ser de meu povo queria algo, ele devia dar, no lugar, outra coisa.
Isso foi chamado de ‘troca’, que foi tão ridicularizada em suas sociedades.

Mas o importante não é a troca em si, era a intenção que estava por trás.

A saber, se eu queria, por exemplo, este bonito ornamento, esse belo animal, era necessário que eu fornecesse algo que
era meu, algo que eu conhecia.

E, portanto, havia, nessa troca, uma relação que se estabelecia entre dois seres que trocavam e compartilhavam.
A relação era então direta.

Era um comércio equitativo e, sobretudo, pleno de sentido.

Então, hoje, vocês compram e compram, com algo que não foi criado ou que vocês não possuem.

O objeto que vocês cedem, na troca, é algo que lhes pertencia, que vocês cedem contra outro objeto.

Todas as sociedades tradicionais funcionam segundo esse princípio.
E aí está que o ocidental, desde algumas centenas de anos, não contente de ter criado, como pelas religiões, um
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intermediário na relação, além disso deram este intermediário todos os poderes sobre a relação.
Vocês perderam então o verdadeiro sentido da palavra comércio.

Então, certamente, àqueles de vocês que me responderiam que o valor de uma tenda não é o valor de um
apartamento, eu responderia, certamente, a seus olhos, mas certamente não aos nossos.

E em nome de que o valor que vocês atribuem é mais real que aquele que nós atribuímos?

De fato, esse princípio de simplificação em todos os níveis, tornou tudo complexo.
A Vida se tornou algo que não é natural, porque é preciso ganhá-la.

***

É através dessas coisas muito simples, que são, para os povos nativos, tão evidentes, que vocês contribuíram, de
algum modo, para manter e para desenvolver aspectos cada vez mais abstratos.

Nessa abstração, lhes parece que se desembaraçaram de certo número de obstáculos.

No início, quando tive a oportunidade de ver com meus olhos, por outro canal, quando compreendi que, ao invés de
semear a Terra com suas fezes, vocês utilizavam da água limpa, não pude crer e, no entanto, era a Verdade.

Qual é o ser humano, no mundo ocidental, que tem consciência que ele polui a água ao invés de semear a Terra,
deste modo?

Eu poderia multiplicar os exemplos ao infinito, mas meu objetivo não está aí.

***

Hoje, as coisas são profundamente diferentes com relação ao que vivi em minha última vida.
Simplesmente, vocês deverão retomar Consciência da pulsação da vida que existe na natureza, porque a natureza

será seguramente sua maior ajuda no que vocês são chamados a viver.

Antes do retorno na Unidade, do Grande Espírito, vocês devem, eu diria, com urgência, domesticar de novo a
natureza e se domesticarem de novo, a vocês mesmos, se reconectarem, em todos os sentidos do termo, com o pulso

da Terra, o pulso dos vegetais, a vida dos animais.

Como o sabem, muito grandes entidades anunciaram a fase que vocês vivem como um período de dissolução de
tudo o que não é natural, de tudo o que é artificial.

Assim como as frases muito conhecidas que foram pronunciadas pelas pessoas dos povos nativos, vocês chegaram a
este extremo.

Quando lhes disseram que o dinheiro não se come, e fomos muitos a dizê-lo, olhavam-nos com olhos perplexos,
dizendo-nos que não se tinha mais necessidade de ter alimentos sobre si, porque era suficiente sacar um bilhete para

comprá-los.

Tínhamos verdadeiramente muita dificuldade para transmitir o que vivíamos.
Nós éramos então como todos os outros povos nativos: os selvagens que se opõem ao progresso, à evolução.

Em sua desmedida, o homem ocidental jamais viu que não era uma evolução, mas, bem mais, uma involução e uma
degradação profunda de sua própria Consciência e de sua confiança e de sua orientação.

Vocês então, vocês todos, sem exceção (e mesmo nos povos nativos, em seguida, por avidez, por
conveniência), foram cortados voluntariamente desta conexão à natureza, aos elementos.

Ora, na dissolução que vem a vocês, apenas isso restará.

***

A natureza é vida.
A natureza está bem mais próxima do que vocês chamam de Dimensão Superior que o ser humano.

Começando, já, pelo reino mineral que Vibra e que permite a própria coesão e a manutenção de certa dose de Sopro
do Grande Espírito, sem o qual tudo seria apenas escuridão.



A vida, na natureza, está repleta de elementos, elementos que, seguramente, falam conosco.

Compreendam bem que o que falo não está ligado a uma visão que vocês chamariam de xamânica, mas bem além.
A natureza, em sua totalidade, é sinais e manifestações.

Eu lhes digo isso porque, no que vocês vivem hoje, o apoio o mais maravilhoso que vocês podem encontrar é,
obviamente, vocês mesmos, em sua Dimensão Una, interior.

Mas a natureza é uma grande ajuda para isso.

Vocês ali encontrarão reconforto, reconciliação, apaziguamento, o que jamais seus bilhetes ou seus plásticos poderão
lhes trazer.

***

Os acontecimentos da Terra vão forçá-los a repensar, no pouco tempo que lhes resta nesse mundo, sua relação com
esse mundo e com muitas coisas que vocês devem deixar para encontrar o Sopro do Grande Espírito e estar em

acordo com ele.

Existem homens insensatos que não compreenderam mesmo que eles não podiam mais viver uma geração sem
natureza.

Que digo eu uma geração?
Uma dezena de anos.

Como o sabem, alguns povos abandonam já a Terra: as abelhas, os golfinhos, as baleias.
Eles não abandonam a Terra para se salvar, mas eles abandonam a Terra para ir para a nova Terra.

Eles ali estão já, aqueles que devem ir.
Eles realizaram seu sonho.

Eles escaparam da ilusão e do sofrimento.

***

Nós sempre dissemos, como outros povos, que a vida é um sonho que se tornou um pesadelo.
É de fato possível, era de fato possível, mesmo no que vivo agora, em minha Consciência, com minhas Irmãs, que esse
mundo era uma ilusão, mas uma ilusão que tinha sido ordenada, preparada, para a qual a vida podia se expressar e

se religar ao Grande Espírito, antes que a Sombra chegasse.

A vida nesta dimensão pode ser mágica.

Muitos povos, irmãs das estrelas, vivem, aliás, em total liberdade, em comunhão com a natureza, nos mundos
Unificados.

***

Em meio a todos os povos há necessidade de compreender o que é lógico, mas o problema vem que a necessidade de
compreender veio substituir a necessidade de viver e a percepção da vida.

Não tendo mais esse sentido, o sentido não aparece mais, o significado, ainda menos.
É necessário portanto fazer intervir suposição, análise.

Eu intervenho essa noite para bem marcá-los no que é o mental e o que é a empatia.

Para bem fazê-los observar que o Ocidente, como muitos povos nativos, infelizmente, escolheram o mental, o que
vocês chamam de razão, de lógica.E o drama é que o homem quer se apreender, com o mental, da vida e do sentido

profundo da vida.
É um erro funesto que os leva a viver o que chamo, eu, de ruptura e a sede perpétua.

Vocês sabem essa palavra: «por que», «por que», «por que», «por que», que volta, mais ou menos conscientemente,
durante o dia, esta injunção tão oposta à injunção da vida que é «Vida», «Vida», «Vida».

«Porque» não é a vida.
«Porque» é uma construção, que não é você e à qual vocês são identificados, tão identificados.



***

Certamente, sejam minhas Irmãs, sejam os Anciões, sejam os Arcanjos, nós transbordamos literalmente de amor por
vocês.

Isso nada tem de excepcional, é normal.

E estamos entristecidos, não falo por vocês, em particular, neste espaço, mas pelo conjunto da humanidade, por ver
que sempre e sempre, mesmo quando os sentidos da vida se instalam, para alguns de vocês, novamente, em seu

Coração, a cabeça continua: «por que», «por que», «por que».

Será que a vida pergunta por que está viva?
Será que seu Coração pergunta por que ele bate?

Eu exprimo, com minhas palavras, certamente o que deveriam exprimir as formas de Consciência bem além da
humana.

***

Vocês descobrirão que, hoje, se vocês querem ir para onde seu Coração quer conduzi-los, vocês devem redescobrir,
com toda urgência, o que é a simplicidade.

A simplicidade não quer dizer sofrimento, ela quer dizer Alegria.
A Alegria só pode se instalar se vocês são simples.

Já em acordo com vocês mesmos, não com a cabeça que diz «por que», «por que», «por que», mas com o Sopro, esse
Fogo que está em vocês.

Porque absolutamente tudo ali está, tudo, sem exceção.

Um dos grandes neófitos, pertencente mais ao Ocidente que aos povos nativos, veio vê-los.
Não havia necessidade de vir nos ver, nós, porque sua mensagem nós a conhecemos desde o início dos tempos.

Ele veio lembrá-los, tentar ao menos lembrá-los, ele lhes disse que vocês deviam voltar a ser como crianças,
maravilhadas pela vida, que não se preocupam nem com o amanhã nem com outra coisa que o que vivem, no

instante em que vivem.

Mas, certamente, o mundo os levou em conceitos.

Ganhar a vida.Como se se pudesse ganhar a vida, eis que a vida É, de qualquer modo.
Ela não tem necessidade de ser ganha.

Isso faz parte de crenças que falsificam ainda mais o pouco de vida que restou nesse mundo.

Era necessário, naquele momento, se proteger, eis que era preciso ganhar sua vida, da doença, da velhice e mesmo
da morte, até ignorar o sentido e a função.

Até considerar que a morte não lhes concernia, que era algo tão distante que era indecente dela falar ou evocá-la.

Fizeram-nos então penetrar, com seu consentimento, em camadas muito mais pesadas, mesmo, que a armadilha
inicial.

E vocês consentiram.
Nós consentimos.

Aquiescência à ilusão, aquiescência a uma maior falsidade, a tal ponto que alguns disseram que o homem era um
lobo para o homem, e é a Verdade.

***

Então, sim, a natureza, contra ventos e marés, vive e prossegue o seu papel.

O ser humano, entre os mais estúpidos entre eles, pensou mesmo em suprimir a natureza, suprimir as árvores, suprimir
a vida.

Ali havia apenas essa palavra: negócios.

E, depois, negócio tornou-se negócio, como sempre (o negócio é a vida), enquanto for antivida.



As relações entre os seres se tornaram sem graça, não impregnadas de vida.

De fato, trocar um animal por um pulôver é trocar uma parte de si.
Comprar com uma peça, é anônimo.

Como vocês dizem, o dinheiro não tem cheiro.
O pulôver e o animal têm cheiro.

O cheiro daquele que o fez, daquele que o alimentou, que ali se investiu.
E, sobretudo, não há intermediário.

O que nos tem mais chocado, com a vinda do homem branco, é essa necessidade de se tranquilizar por ritos, por
igrejas, eu creio, pelos tempos.Como se o ser tivesse se tornado tão impuro que ele precisava outro ser se dizendo
puro(mas, frequentemente, ainda mais impuro que ele mesmo) para entrar em contato com o Grande Espírito.

Mas o Grande Espírito está por toda parte.
Ele não pode ser fechado em nenhum lugar.

Então, sim, a natureza os restitui ao que vocês são, nesta dimensão, falsificada ou não.Ela os restitui à Verdade.

A natureza é um inimigo, assim os ensinaram, assim vocês acreditaram.
A natureza, agora, apenas restituirá o que a humanidade abafou.A natureza, nos tempos que lhes restam, se tornará

cada vez mais seu salvo-conduto, seu meio de prover todas as suas necessidades.

É diferente voltar à natureza e em meio à natureza voluntariamente, do que esperar para ser forçado.
A natureza se abre a vocês, se vocês se abrem a ela.

Ela é paz, se vocês são paz.
Ela é violência, se vocês são violência.

Não há qualquer punição aí.
Há somente uma ressonância, somente uma evidência.

Na natureza não há “por que”.
Há somente evidência e a aceitação do Sopro do Espírito que ali está.

A Terra é viva e a Terra não tem que aceitar e, aliás, ela não aceita a visão deformada da vida.A Terra vai se
liberar, ela dá à luz.

Ela vai se liberar de certo número de forças que a forçaram a permanecer.
E se ela ali permaneceu, não é por ela, mas por vocês, por nós.

***

Vocês acreditam que, desde tanto e tanto tempo, a Terra não teve os meios de se liberar de todo parasita, de toda
vida, em sua superfície?
Ela não o fez, por vocês.

Ela respeitou suas vidas até certo ponto, até o momento em que o Grande Espírito chegou, há quase 30 anos, e lhe
disse: «agora é a hora, você deve se liberar».

A Terra bem que respondem ao Grande Espírito: «mas eu apoio muitas Consciências e vida, não posso, assim,
mudar».

Então, o Grande Espírito disse à Terra: «eu a deixo viver ainda, o tempo que alguns homens despertem, que alguns
homens aceitem reviver a verdadeira vida».

E a Terra esperou, pacientemente.

Ela suportou ver a natureza desfigurada.
Ela suportou ver seu éter poluído pelas ondas contrárias à vida.

Ela suportou tudo isso, por vocês, e unicamente por vocês.

O que lhes digo é a estrita Verdade.
Quem rende graças à Terra, quem agradece a Terra por ter esperado?

Quem se dá conta disso?



Os povos nativos, alguns Guardiões e Guardiãs da sabedoria.
Não todos, alguns.

***

Hoje, a Terra se libera e vai se liberar, inteiramente.O momento chegou.
Ela lhes pergunta: «vocês querem fazer parte da vida, da nova vida?
Vocês querem se juntar a mim, à Unidade, às dimensões da liberdade?

Vocês querem ir também a outros planetas, outras dimensões?».

Para isso, é preciso mudar.
Para isso, é preciso parar: «por que», «por que», «por que».

E viver.
Viver.

Como em sua linguagem, vocês podem lhe dizer, saber é: ter a si mesmo.
O saber não é o conhecimento.

A mãe Terra dá.
Ela dá sem distinção.

Ela lhes deu tudo, apesar do constrangimento.
Vocês acreditam que a Terra pôde suportar tudo o que ela suportou se não tivesse, nela, um Amor imenso pelo

conjunto de vidas que ela nutria?

***

Hoje, as coisas são diferentes, porque o momento chegou.

Então, sua busca, esta busca de vocês mesmos, os levará mais facilmente que vocês perceberão a vida da natureza,
da Terra.

Porque, lembrem-se também de que a Terra, em seus aspectos íntimos, em seu Coração, tem o cristal, a Fonte.

Hoje, esta busca de vocês mesmos deve se viver.
E viver é estar inteiramente imerso no Sopro do instante, no Sopro da Verdade.

Mas é a vocês que cabe viver a experiência de apreender o alcance, não com compreensão ou saber, mas com o
Coração.

A Terra os levará para o mundo novo.
Ela conhece o caminho.
Ela conhece a estrada.

Aí também, deem-lhe confiança.
Ela sabe qual povo ela deve levar primeiro, na nova dimensão.Ela obedece à vida, ao Sopro.

Assim, a busca que vocês levaram, além do sentido pessoal, é um convite para se voltarem para o verdadeiro valor,
que é a vida.

Certamente, a cabeça vai responder, ela responderá sempre, aliás: «eu devo ganhar minha vida, devo pagar isso ou
aquilo. Eu devo.».

Mas quem disse?
As leis.

Quais leis?
Aquelas do homem ou aquelas da vida?

A Sociedade.
Qual sociedade?

Uma sociedade que fala de direito e que não lhes atribui nenhum.
Uma sociedade que fala de liberdade, enquanto vocês não têm nenhuma.Onde está a liberdade? Será que está no

fato de comprar o que bem lhes parece, ou será que ela está no fato de viver?

***

Vocês vão viver em breve uma mudança de condições, uma mudança de vida, uma mudança de paradigma.



A chave, certamente, é o Coração.
Mas uma das chaves do Coração é a natureza.

Então, vocês me responderão: «eu não vivo na natureza».
Então, eu responderia: «é que você não sentiu a vida».

Certamente, assim que se fala de natureza, o humano civilizado vai compreender: perda de muitas coisas, perda da
civilização.

E se eu dissesse que a Terra não se importa com suas sociedades, com suas civilizações?
Ela respeitou a vida que corre em vocês e nada mais.

A mulher sempre foi bem mais próxima da natureza que o homem, porque, inconscientemente, ela sabe o que é a
vida e levar a vida.
O que faz a Terra.

***

Agora, não é mais tempo de voltar atrás e viver como os povos nativos, é muito tarde.É simplesmente tempo de
acolher, urgentemente, o Sopro, o Sopro e o batimento de sua própria vida, que vocês poderão reencontrar na

natureza.

Dirijam-se à Terra, não para lhe pedir a cura das pragas que os homens lhe infligiram voluntariamente.
Isso a nada serve.

Mas, simplesmente, lhe dizendo que vocês querem entendê-la, rendendo-lhe Graças pelo que ela é.

A Terra vai tomar uma importância essencial, a partir de agora, porque sua Consciência, para ela também, muda:
ela se libera, como vocês.

Os seres que se liberam podem se compreender mais facilmente, porque vão já no mesmo sentido, com mais ou
menos resistências, mais ou menos facilidade, mas vão no mesmo sentido.

***

O sonho da Terra vai se tornar sua Verdade.
Que vocês estejam sobre esta Terra ou em outro lugar, depois, vocês viverão no Coração.

Vocês assimilarão o papel da Terra, apesar da falsificação.
A Terra é o que há também em sua base, porque ela vem da Terra, não é?, mesmo se o homem transformou isso.

Como disse um dos filhos do Grande Espírito, vocês estão sobre esta Terra, sobre esse mundo, mais precisamente, mas
vocês não são desse mundo.

Igualmente a Terra não é desse mundo.
Ela tolerou.

Ela esperou pacientemente a oportunidade de viver o que ela vive.

Então, sim, é preciso render graça ao céu, render graça aos guias, aos grandes seres que vêm vê-los, mas é
preciso render Graças, também, à Terra.

Ela jamais foi, voluntariamente, sua prisão.
Mas ela sempre tudo fez para que os filhos da Terra pudessem encontrar, em seu seio, consolação e vida.

Alguns seres fizeram, de maneira consciente, conscientemente, conscientemente destruíram as árvores, as florestas, a
vida dos vegetais, dos animais.

Então, não é questão agora de desenvolver uma culpa que a nada serviria.
É simplesmente questão de se tornarem lúcidos e conscientes.

Lúcidos e conscientes, não quer dizer compreender e saber.Lúcidos e conscientes quer dizer Ser.

Terem-se de pé.
Deitarem-se também, para sentir a Terra.

Pedir-lhe que os nutra, corpo, alma e Espírito.

Aí está, meus irmãos e Irmãs, o que tinha a lhes dizer.
Fui um pouco longa.

Se houver respostas a trazer e se eu puder trazê-las, então, eu as trarei de bom Coração.



***

Questão: como me lembrar dos meus sonhos?

Cara irmã, estou mesmo ainda surpresa que você saiba o que é o sonho, porque, como vocês querem sonhar,
dormindo fechados?

Você quer sonhar?
Então, durma sem obstáculos entre a Terra e o céu e você.

Reencontre o sono, fora.
Banhe-se dos raios da lua.

Recolha o raio da vida da Terra e, então, você percorrerá o espaço do sonho.

A maior parte dos sonhos que vocês vivem, fechados em suas casas, são bem insípidos, e apenas traduzem uma
pequena fatia de vida.

Sonhar é possível, então, é preciso estar reconectado ao céu e à Terra.
Para isso, é preciso dormir sem uma estrutura acima de vocês e abaixo de vocês.

E o sonho irá se estabelecer.

Não penso que haja muitos irmãos e Irmãs aqui que tenham pensado em dormir, como assim se chama, na bela
estrela.

O sonho ali se encontra, eis que, instantaneamente, naquele momento, a Consciência indo para outros lugares, o
espaço do sonho se abre, coisa que ele não pode fazer, ou então de maneira muito alterada, num espaço fechado.

***

Questão: como se pode da melhor forma possível render Graças à Terra pelo que ela faz por nós?

Você pode acender um fogo, você pode cantar louvores.
O mais simples é ainda dar-lhe as palavras do seu Coração.

E vibrar por ela no seu Coração e dar-lhe esta Vibração.
Ela a tomará, ela a acolherá.

Simplesmente, muito poucos, no mundo ocidental, pensam assim.

***

Questão: para os Aborígenes Australianos, o sangue das regras das mulheres é importante?

Sim.
No sangue das mulheres, como no sangue da Terra, se esconde o mistério da criação.

Algumas tradições quiseram fazê-los crer que esse sangue era impuro, eu creio, no que vocês chamam de suas religiões
monoteístas.

Obviamente, porque toda a magia da vida se esconde nesse sangue.
Mas eles sabiam o que faziam, privando-os desse sangue.

A tal ponto que, agora, não ocorreria a qualquer ser humano, no espírito, encarar esse sangue como puro e sagrado.

Certamente, certo número de poluições podem se eliminar nesse sangue, mas antes dessas poluições, o papel sagrado
permanece.

Além das tradições ou religiões monoteístas que os induziram nesta crença, o conjunto de povos da Terra, ditos
primitivos, sabem e utilizam esse sangue sagrado.

Isso está tão distante, agora, do que é aceitável pelo homem civilizado, que não vale a pena ir mais longe.

***

Questão: os cantos ameríndios que ouvi durante a sua intervenção são cantos de homenagem à Terra, em
ressonância com a sua Vibração?



Inteiramente.
Hoje, eu não cantarei, mas, em breve, eu lhes cantarei o canto da Terra.

Porque a Terra canta.
Ela canta verdadeiramente.

Assim como o cosmos canta, assim como as diferentes radiações cantam, cada uma, seu canto.
Assim como existe um canto em todas as partículas, a Terra, também, tem um canto.

Trata-se, portanto, certamente, do canto da Terra.
O cristal canta.

Mas, para ouvir esse canto, é preciso, certamente, estar na escuta.
E estar na escuta no Coração, e, portanto, no silêncio.

***

Questão: as estrelas, entre elas, cantam?

Sim.
Do mesmo modo que as árvores se comunicam entre elas pelos raios de Luz e pelos cantos.

A vida é canto.
Aliás, quando vocês conectam o Grande Espírito, em vocês, o som se faz ouvir.

São cantos.

***

Questão: na tradição ameríndia, o que representa o lobo branco?

É o símbolo, como todo animal branco, de uma grande pureza.
É o símbolo também da renovação.

Assim, quando um animal branco aparece (para os Índios, quando uma visão branca nasce), anuncia grandes
mudanças.

É a mesma coisa, em todas as partes sobre a Terra, para os povos religados.
O elefante branco, o urso branco, nas regiões onde não existe, quando aparece, assinala a renovação.

O lobo branco é a liberdade reencontrada.

***

Questão: a lua é uma Consciência à parte ou ela está incluída na Consciência da Terra?

Nem um, nem outro.
A lua não é uma criação natural.

A lua é uma embarcação criada do zero.

***

Questão: com qual intenção?

Remeter o fluxo e o refluxo e as forças gravitacionais.

Questão: qual é seu papel exato na dinâmica dos sonhos, eis que você preconizou dormir na bela estrela, portanto, a
maior parte do tempo, sob a lua ou a irradiação da lua?

Não unicamente.
Antes de tudo, sob a irradiação das estrelas.

Mesmo se a lua possa, em alguns casos, e vocês o sabem, favorecer algumas visões, mas essas visões são apenas
reflexos.

É aliás aconselhado evitar as noites de lua cheia para dormir fora.
Escolham antes, na bela estrela, um céu sem lua, onde as estrelas são mais brilhantes possível.



***

Questão: podem-se obter os cantos da Terra de que fala sob forma de gravação, isso já foi feito?

Isso foi feito, eu diria, em muito numerosos exemplares.
Segundo os povos índios, os cantos são muito diferentes, porque passam por um suporte para cantar a Terra.

Para alguns, eles cantam o ar.
Para outros, eles cantam a água ou as árvores.

Alguns cantam, podem cantar a Terra, inteiramente.

Algumas tribos foram mais centradas no canto da Terra, diretamente, eu diria.
Entre eles, os Lakotas, meu povo e, certamente, os Hopis.

Em meio a esses povos existem muitos cantos que cantam a Terra, diretamente.

Cabe-lhes fazer sua própria experiência.

Guardem, entretanto que, o que vão ouvir com seus ouvidos no que chamam de gravação, a mais autêntica e a
mais pura que seja, não lhes retransmitirá jamais a cerimônia desse canto tal como é praticada na natureza.

Mas é, assim mesmo, uma aproximação.

Render graça à Terra, assim como foi pedido há pouco, pode se fazer cantando, vocês mesmos, esse canto
espontâneo, aquele que sai de vocês, por exemplo, quando vocês cantam [vibram] de Alegria.

***

Questão: as cores do arco-íris têm um significado como os chacras no ser humano?

Qual relação, qual ressonância existe entre os chacras e o arco-íris se não é o elemento cor?
Mas a cor do arco-íris não é a cor de um chacra.

***

Questão: há uma ligação entre as cores do arco-íris e as funções específicas da Terra?

Quem agiria sobre a Terra?
Não, absolutamente não.

***

Questão: participei da criação de espaços de cura. Qual é sua contribuição?

A contribuição da intenção daquele que o criou.
Nada mais.

A própria Terra, sua natureza, é curadora.
Por que querer limitar?

O que é importante é a intenção.

A Terra tem vários espaços de cura, mas a Terra não tem necessidade de ser curada.
São vocês que têm necessidade de ser curados.

A Terra pode se curar de um ia para outro, sem qualquer ajuda exterior.

***

Questão: em sua tradição, a noção de sacrifício dos animais tinha um valor específico? Se sim, qual?

O sacrifício de um animal, como de uma árvore, particularmente em meio ao meu povo, era um ato maduramente



reflexivo.
O sacrifício do animal é ligado a um agradecimento que oferecemos à Terra pelo alimento trazido.

Houve, certamente, tribos que sacrificaram animais com outros objetivos.
Mas, de uma maneira geral, o único sacrifício aceitável é aquele que permite de se nutrir.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu terei talvez a oportunidade de voltar entre vocês.
Seja como for, SNOW lhes transmite, agora, todo o Amor que está no meu Coração.

************
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 Eu sou SNOW.

Irmãos e irmãs.

Eu venho falar-lhes e encorajá-los a viver um reencontro, para vocês, na natureza, porque a escuta da natureza
é também uma escuta de Si.

A escuta da natureza é também uma maneira de não estar na cabeça, mas de estar em contato com algo que
justamente não tem cabeça e que então os obriga, em alguma parte, a se comunicarem por outra coisa que a

cabeça.

A escuta da natureza, a comunicação com a natureza é capaz de trazer a paz.

Ir para o exterior, em meio à natureza, é também ir para Si.

E ir para vocês, é deixar as dúvidas, deixar a cabeça e ir para a simplicidade da natureza.

No meu povo, os Lakota, a natureza foi sempre considerada como portadora de sinais.

De fato, tudo ali é sinal, tudo ali é símbolo e tudo ali é dádiva.

A natureza, em meio ao parto que vive a Terra, tem muito a fornecer para o homem e para a mulher.

O sopro do Espírito no seio da natureza é mesmo para ajudar a despertar seu próprio sopro do Coração, se
é que vocês estão na escuta.

***

O fato de levar sua escuta para a natureza dará muito de você para a Fonte da Mãe Terra e irá fazê-los viver
uma parte de si mesmo que o homem e a mulher, no Ocidente, têm tendência a negligenciar.

Em meio ao parto da Terra, a natureza é o elemento que irá guiá-los sempre para a segurança, para a alegria.

Voltar seu olhar e seus sentidos para a natureza é um elemento que irá fazê-los sair de sua cabeça e entrar no
fluxo da verdadeira vida.

Cada um de vocês tem a encontrar na natureza, um espaço de comunhão.

A natureza está aí para isso.

Alguns dos elementos da natureza contribuíram, a sua maneira, para manter o homem e a mulher religados ao
Grande Espírito, ao Sopro do Céu.

O desaparecimento da natureza, orquestrado e organizado por certos homens (se é que se pode chamá-los
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assim), tentou privá-los desse contato que é a natureza, um contato que liberta em vocês lembrando, por sua
Vibração e sua Beleza, o que vocês são.

Os povos que vocês chamam de ‘primitivos’ resguardaram essa Inteligência da natureza.

Eles decodificam e Vibram os sinais, os avisos: eles estão em comunhão em algum lugar, com ela.

Frequentemente, o ocidental rejeitou a natureza.

Hoje, muitos homens e mulheres redescobrem a vantagem suprema de estar em meio à natureza.

***

Nesse processo de parto que vive a Terra, a natureza se transforma.

Formas de vida partiram, outras se tornando mais disseminadas.

A natureza é a expressão, a mais visível aos seus olhos e aos seus sentidos, da ação dos elementos.

Nesse sentido, ela é capaz de trazer-lhes a paz, a cura e, principalmente, de facilitar o retorno em seu
Coração.

O Grande Espírito, a Fonte, sempre lhes disse que ele estava em um grão de areia como no sol.

Eu poderia também dizer-lhes que o reino da natureza, não trabalhado pelo homem, é o único elemento que
não pode se comprar de maneira alguma.

Ele permaneceu então, livre e, à sua escuta, também, para sua liberdade.

Vocês não mais ignoram que como Estrela de Maria, nós todas, estamos diretamente implicadas e na
vanguarda dessa revelação.

Cada uma de nós tem uma função, um papel.

Nós nos revelamos, em todo o caso para aquelas dentre nós que não estão sobre a Terra, não para satisfazer
qualquer curiosidade de sua parte, mas, realmente, para dar-lhes apoio Vibratório, à nossa Radiância, à nossa

Presença.

***

Nós não temos perguntas, agradecemos.

***

Então, irmãos e irmãs, SNOW agradece por terem estado atentos.

Eu lhes digo até dentro de alguns dias.

************
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 Meu nome é SNOW.

Eu venho entre vocês para falar-lhes.
Falar da liberdade.

Daquela que é, daquela que não é.

Eu venho entre vocês, acompanhada da minha Vibração de Estrela de Maria.

No conjunto das minhas vidas passadas no mundo em que vocês estão, eu sempre fui uma alma próxima da Mãe
Terra, da natureza e, portanto, do grande Espírito que vocês chamam de A Fonte.

Eu venho falar-lhes, a pedido de Maria, desta liberdade.

Hoje, sobre esse mundo onde vocês pisam seus passos, no seu povo como na maior parte dos povos, o sopro da
liberdade, que existia nesta matriz, e que era ainda possível, foi suprimido.

Ele foi substituído pela segurança que os faz crer na liberdade.
Esta segurança os colocou, queiram ou não, no medo.

E o medo é, hoje, na humanidade, o elemento o mais limitante e o freio o mais importante para o acesso ao
Espírito.

O medo é o oposto da liberdade.

Em meio ao meu povo, como em meio aos povos primitivos, antes da existência de todos esses fatores que vocês
vivem, o medo não podia existir.

Não havia que se proteger de nada, porque o medo era desconhecido.
Realmente.

Fosse através do que nos ensinavam, aqueles que nos educaram, fosse através de nosso modo de vida, do que
fosse nossa capacidade espontânea de perceber a respiração da Terra e a respiração do Grande Espírito, não havia

lugar para o medo, porque nós estávamos em segurança pelo pulso, mesmo, da Terra, que nós percebíamos.

Esta respiração que, hoje, mesmo em meu povo e em outros povos primitivos, quase não é mais percebida.

A Mãe Terra sempre foi nossa protetora.
E, em sua proteção, não havia qualquer medo, qualquer necessidade.

Nós éramos, realmente, como disseram outros Anciões antes de nós, os Filhos do Céu e da Terra.
E, em meio a este espaço, mesmo agora que eu sei ser falsificado, nós éramos realmente livres, por nossa conexão

ao Céu e à Terra.

***

Hoje, as diligências do mundo ocidental e global voluntariamente os privaram desta conexão, por diferentes meios,
simplesmente afastando-os da natureza.

Cortando-os da natureza, torna-se então muito fácil cortá-los do grande Espírito e do sopro de Vida e substituir a
verdadeira liberdade por uma ‘necessidade de segurança’ e, sobretudo, pelo medo.

Medo, eu o repito, que nos era desconhecido.
Desconhecido porque mesmo sentido por vezes por uma criança, frente a um animal selvagem, parava a percepção
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da Vida e da Terra.

E, mesmo para uma criança, ao fazer a experiência uma vez, duas vezes, bastava para fazê-la tomar Consciência que
não podia existir qualquer medo entre o Céu e a Terra.

Certamente, a liberdade estava mesmo neste espaço.
Ela não se referia ao que, hoje, lhes é oferecido, que é o acesso, para além desse mundo, à verdadeira trama do

mundo.
Mas o que lhes é oferecido pelos grandes Seres, por nós, lhes é difícil de ali aceder.

A preparação dura certo tempo.
Simplesmente porque os cortaram da Terra e, não tendo mais o apoio da Energia da Terra,o grande Espírito é

simplesmente negado, muito naturalmente.

***

Eu já disse, há pouco tempo, que o contato com a natureza era um meio essencial de permitir-lhes restringir o medo
e, portanto, melhorar, mesmo em suas Vibrações novas, a qualidade desta percepção e a qualidade de suas próprias

Vibrações.

Olhem para o conjunto de suas vidas, mesmo para os mais avançados de vocês para o retorno à Verdade, o quanto
o medo está presente.

Este medo que, ainda uma vez, foi introduzido por múltiplos fatores, ele pode ser facilmente transcendido e superado,
no que os grandes Seres, como os Arcanjos, denominaram “abandono à Luz”.

Mas vocês devem também encontrar a força, a força vital, que existe na Terra.
A Terra é seu apoio.

Não se esqueçam que a Terra faz o mesmo caminho que vocês, em seu retorno à sua Verdade, à sua sacralidade,
como vocês dizem.

Ela os acompanha e ela os precede, mesmo.

Do mesmo modo que Maria está consciente de cada um de seus Filhos, a Mãe Terra, ela também, tem Consciência
de vocês todos, sem exceção.

Ela registra, em sua matriz Cristalina Unitária, em seu centro, absolutamente tudo.

Eu sei que várias ferramentas lhes foram entregues, para permitir-lhes avançar para esta liberdade e que,
definitivamente, hoje, o que resta, verdadeira e fundamentalmente, são os medos, que vêm das feridas, das crenças,

de sua educação.

Lembrem-se que a Mãe Terra pode ajudá-los a encontrar, nela, um apoio e um desenvolvimento para o grande
Espírito, porque é apenas através da conexão ao Céu e à Terra, a Gaia, como vocês a denominam, e à Fonte, que se

transcendem todos os medos.

***

Peçam à Terra.
Entreguem-lhe suas feridas, seus sofrimentos e peçam-lhe.

Frequentemente, o ocidental pensa no céu, pensa na ajuda dos Grandes Seres, mas não pensam jamais na Terra.
A Terra também que, atualmente, vive sua mutação.

Como se lhes disse, ela dá à luz, ela se entrega e ela é portadora, inteiramente, das mesmas Energias e da mesma
Consciência que vocês, manifestadas diferentemente, percebidas diferentemente, mas as mesmas qualidades estão

presentes.

A Terra é um apoio.É em seu seio que vocês devem se elevar.

A Terra, como dizem ainda alguns povos primitivos religados, acelerou grandemente o som do tantã [espécie de
tambor].

Sua frequência aumentou.
Ela Vibra mais forte.
Ela cresce, também.

Ela cresce e ela Vibra mais forte, acompanhando sua própria transformação.

Ela vai, ela também, para sua entrega e, portanto, sua liberdade.

Eu sei que vocês, ocidentais, e muitos povos, hoje, foram forçados, de algum modo, a colocar sua segurança no
exterior de vocês, no que vocês chamam de casa, banco e seguranças, quaisquer que sejam, seguros...

Mas o que representa, a seus olhos exteriores, vantagens em sua vida, tendo lhes conferido uma forma de
liberdade, não é a liberdade.



Então, certamente, os seres que se despertam tornam-se mais conscientes e mais lúcidos do que povoa o grande
Espírito, Presenças além desse mundo.

Não é necessário, simplesmente, esquecer a Terra.
Ela os acompanha, como vocês a acompanham.

Vocês são, de algum modo, e nós fomos todos, constituídos de sua carne.

Hoje, os sons do tantã da Terra crescem ainda mais, legando-os a se colocarem, eu penso, as boas questões.

Não vejam, na agitação da Terra, cataclismos, mas simplesmente a oportunidade de se colocarem as boas questões.

***

O homem, a mulher, tem tendência a se fechar nas falsas liberdades que protegem e nivelam certas dificuldades.
A técnica lhes trouxe, certamente, facilidades, mas essas facilidades são apenas aparentes, mesmo se têm, bem

contra sua vontade, também servido à Luz e à Autenticidade.

Mas, no que concerne a seu caminho Interior, elas os impediram, bem contra a vontade de vocês, de serem livres.

Hoje, mais do que talvez há ainda algumas dezenas de anos, a técnica deve se esvair.
A parada desta técnica lhes permitirá, no momento vindo, retomar Consciência e contato em vocês mesmos, com

vocês mesmos, com o Céu e com a Terra, também.

Compreendam bem que a técnica, como a Terra, emite ondas.
Os diferentes sons dos tambores da técnica, que vocês chamam de ondas, são, antes de tudo, criados para lhes

mascarar o tantã da Terra.
Ela foi criada unicamente para isso.

Vejam hoje o futuro que lhes programaram aqueles que amam a técnica.
Querem, graças à técnica, ditar seu funcionamento, colocá-los na segurança.

Certamente, a técnica serve também.
Eu não coloco isso em dúvida.

Mas é preciso mesmo assim estar lúcido, totalmente lúcido, sobre o fato de que as ondas desta técnica, quaisquer
que sejam, vão literalmente cortá-los da Terra, queiram ou não.

A liberdade deve, primeiro, ser-lhes restituída na Terra, para compreender e viver realmente o que acabo de viver.É
por isso que, num determinado momento, todas as ondas da técnica devem parar.

Não se está ainda aí, mas isso virá.

A técnica não funcionará mais, porque a Luz e as ondas da Luz são bem mais potentes que as ondas da técnica.
Seu tantã não está no mesmo nível.

Vocês não têm que ser apreendidos de temor, porque a parada da técnica os tornará livres.

O que vocês não podem talvez aceitar pelo momento, tornar-se-á totalmente evidente quando vocês não forem mais
cerceados pelas ondas, de nenhum modo.

Vocês restabelecerão, naquele momento, a conexão com a Terra.
Quando isso se produzir, vocês saberão instantaneamente que estão no caminho para a liberdade, sua liberação.

Mesmo se isso hoje, com seu olhar de hoje, possa lhes parecer falso, vocês viverão o inverso quando isso chegar.

A parada das ondas restabelecerá a percepção da onda da Terra e, portanto, tornará possível o que vocês
chamaram de sua translação ou sua Ascensão para o Espírito.

Esta etapa, portanto, de liberação e de liberdade, é primordial e essencial e, eu diria mesmo, vital.

Vocês descobrirão então que seu Espírito é todo potente, que vocês podem se restabelecer em seu corpo, como em
seu Espírito.

De fato, as ondas da técnica os comprimem e os fecham muito mais facilmente que os fechando numa prisão,
porque esta prisão é invisível e muito mais forte que os muros.

Isso, eu duvido sim que vocês tenham dificuldades para conceber ou para aceitar, masquando esse momento vier,
vocês se lembrarão de minhas palavras.

Vocês descobrirão, então, uma precisão e uma profundeza que não conhecem ainda, mesmo para com esse mundo
que, no entanto, vocês são chamados a transmutar e a deixar.

Mas esta lucidez dos últimos tempos é tão indispensável como seu Coração.
Eu diria mesmo que esta liberdade ali contribuirá, a seu modo.

***



Se vocês tivessem a possibilidade de se colocar em um espaço, nesta Terra, onde não houvesse qualquer onda,
como é possível em lugares muito restritos, onde nenhuma onda chega, vocês constatariam muito rapidamente que

sua consciência, mesmo comum, é muito mais livre.

Nada do que foi construído, em meio à escravidão do homem branco, e da humanidade, agora, não é contrário à lei
de escravidão [dependência].

Mesmo se lhes parece efetivamente apaixonante mudar de continente, em algumas horas, ou de lugares, em algumas
horas, se comunicarem de um extremo a outro do planeta, instantaneamente.

Certamente, eu concebo muito bem, mesmo sem o viver, que isso pode ser palpitante.

Mas a verdadeira comunicação não é essa.
Ela se faz de Coração a Coração e não de vozes a vozes, levadas pelas ondas.

Eu exprimi isso também com relação, quando de minha última vinda, há algumas semanas, a mesma coisa com
relação ao dinheiro: o fato de dar uma peça, um bilhete [uma nota] não é a mesma coisa que trocar algo que foi feito

pelo homem, sem intermediário.

Quiseram, é muito simples, colocar-lhes intermediários por toda parte: entre você e o Espírito, entre você e o chefe,
entre você e aquele que tem ainda mais poder que aquele a quem você se dirige.

Mas qualquer coisa que não está na justiça do Espírito tem um fim, mais cedo ou mais tarde.
A natureza e o grande Espírito serão sempre mais fortes que as perversões de alguns.

Assim, falar de liberdade retorna a falar do que vocês não podem conhecer, devido mesmo às suas circunstâncias de
vida, mas é possível aproximar-se da liberdade com a natureza.

Certamente, isso não basta, aí também, para liberá-los totalmente, mas concorre para.

Eu diria mesmo que, no momento em que as ondas pararem, a natureza será seu salvo-conduto e sua Consciência
também, porque a natureza resistiu.As árvores, por exemplo, resistiram à falsificação.

Elas mantiveram a conexão entre esta Dimensão e o grande Espírito (as Dimensões Unificadas, se preferem).

A árvore é um vetor importante de seu alinhamento, de sua retidão, de sua verticalidade.

Há ainda árvores, apesar de todos aqueles que abateram voluntariamente, não dentro de qualquer objetivo de
serviço, mas para cortar esta conexão.

Mas ainda há, muitas.

Muitos de seus cientistas dizem que sem as abelhas não haveria mais vida.
Mas, sem as árvores, tampouco.

***

Quando existe em vocês um medo, uma ferida que volta e que os paralisa, recorram à natureza para tirar o medo,
porque a natureza guardou ainda esta inteligência de sua conexão e de seu papel entre o Céu e a Terra.

Mais do que nunca a natureza se desperta, mesmo danificada.
É por isso que, quando ouvimos que a Terra morre, esse é o olhar daqueles que não estão abertos à Luz.

A Terra não morre, ela se desperta, ela se revela.

Apesar de suas feridas, como as suas também, a Terra Vibra, cada vez mais.
Ela se libera, ela também.

E, portanto, em seu seio, vocês podem encontrar apoios importantes, em seus elementos.
A água.

As árvores, também.

Quando vocês voltam a ter confiança na natureza, ela lhes retorna: ela os coloca na confiança.

Ela lhes serve, ainda uma vez, de apoio para ir mais alto e se elevarem.

Portanto, sim, a Terra sofreu pelo que lhe fizeram alguns dos seres que andam sobre ela.
Mas ela se desperta e esta Vibração de Despertar é, se sua Consciência está bem orientada, muito mais perceptível

que suas Vibrações de sofrimento.

Ligando-se a suas árvores, a seus elementos, vocês captam esse fluxo novo de Vida,porque a Terra acolheu, ao
mesmo tempo em que vocês, o Espírito Santo, em seu núcleo, em seu Cristal, e ela lhes restituem.

Eu gostaria de dizer que o «combate» que existe em vocês existe também na Terra, mas vocês sabem bem que a



Terra é mais potente que vocês.
Ela pode portanto ajudá-los a ir para a liberdade.

***

Como o sabem, existem muitos povos, sobre a Terra como na Terra, inúmeras Consciências muito diferentes, do
mesmo modo que existem numerosos seres muito diferentes, que os assistem, ou que simplesmente vieram ver o que

acontece, porque um nascimento é sempre algo de importante nos mundos, sobretudo quando um nascimento se
acompanha de uma mudança tão radical e tão importante.

Tentem superar as imagens que alguns seres quiseram fazê-los adotar, de sofrimento da Terra, de Terra que
agoniza.

Sim, o que agoniza, é o antigo.
Ela também faz sua mudança.

Não apenas vocês.

Portanto, superem esta visão de catástrofe, de destruição, porque esta destruição, justamente, permite também ir
para a liberdade.

Ainda uma vez, aí também, como o disseram os Anciões, tudo depende do olhar, tudo depende do ponto de
vista: ponto de vista da lagarta ou ponto de vista da borboleta.

Para a Terra, é a mesma coisa.

Compreendam bem e aceitem que isso faz parte da liberação da Terra.
Nenhuma autoridade e nenhuma potência podem matar a Terra.

É impossível.
Seria necessário, para isso, fazer explodir seu núcleo Cristalino e ele é imortal.

Como vocês.

Portanto, não se atrasem nas lutas, nem nas consequências dessas lutas, mas vivam antes a promessa do
nascimento na nova Dimensão.

Aceitem também a partida de alguns irmãos animais.
Eles reencontram, eles também, sua liberdade em seu mundo de origem, confirmando em todos os pontos o que a

lagarta chama de morte e a borboleta chama de nascimento.

Apenas a visão do medo que fala de morte.

Vocês têm a oportunidade, porque é uma oportunidade, de viver o que vocês vivem, mesmo se isso represente, para
alguns desafios importantes, é uma oportunidade que, efetivamente, mesmo aqueles que vocês chamam de Anjos

desejam, porque vocês estão plenos nesse nascimento.

Então, certamente, pode sempre haver o medo de não saber o que vai nascer.
Mas, quanto mais tiverem confiança, mais se aproximarão do que há após o nascimento.

Vocês perderam a Consciência de sua imortalidade e, portanto, há este medo, onipresente, da morte.

Ora, o conjunto dos Grandes Seres que vêm vê-los, vem lhes dizer que não é mais a morte, bem ao contrário, é o
final da morte e o início da vida.

A verdadeira.

Não lhes é pedido para crer, mas para viver isso.
Isso é facilitado pela Terra.

Isso é facilitado pela Luz que os banha, cada vez mais, e que está aí, por toda parte.

***

Então, certamente, mais a Luz chega, mais as sombras querem mudar isso.
Mas isso não tem qualquer importância.

A única importância seria de ali atribuir sua Consciência.
Concentrem-se e abandonem-se à Luz, e isso bastará.

Vão para o que é simples.

Alguns Anciões falaram de humildade, de simplicidade.
Para mim, e também para vocês, a natureza é o que há de mais simples.

Ir para a liberdade é, obviamente, aceitar ser livre.
E ser livre, antes mesmo do nascimento, é aceitar viver a Alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias de suas

vidas, porque o nascimento que é anunciado é um verdadeiro nascimento.Muitos profetas, visionários, o
anunciaram, desde sempre.

Teriam então todos mentido?
Não haveria, sobre esta Terra, apenas coisas falsas?



Certamente, o mundo é falsificado.
Mas se não houvesse o menor grama de Verdade, mesmo a falsificação não poderia existir.

Isso, as sombras compreenderam perfeitamente.

Aí estão, Irmãos e Irmãs que evoluem nesse mundo, as algumas palavras que tinha vontade de dizer com relação
à liberdade.

Não sei se me resta tempo ou não para acolher suas questões, se houver...

***

Questão: posso estar admirado e na emoção face à visão de paisagens na natureza, mas aspectos da vida da fauna,
os combates, por exemplo, me fazem mal. Por quê?

Irmão, isso é característico de seu condicionamento e de seus medos porque, se você está em total confiança na
natureza, mesmo os animais que se batem não se baterão mais, não se comerão mais, em sua presença.

Assim, portanto, os aspectos que você vê com seu olhar são unicamente ligados ao condicionamento da matriz e ao
medo, mas também à própria falsificação desta matriz, onde um elemento, que não existia nos Mundos Unificados, foi

introduzido.
Este elemento se chama de predação, que é totalmente ausente nos Mundos Unificados, mesmo de carbono.

A predação resulta de uma modificação inscrita nos genes e no cérebro, que não existia antes.

***

Questão: isso significa que em outros espaços os animais se alimentam de Luz?

Os mundos de carbono, mesmo Unificados, são obrigados a se alimentarem de proteínas ou do que existe nos
mundos de carbono, mas sem, para tanto, que exista espécies animais (mesmo no que vocês chamam de insetos)

que vivem pela predação.

Essas espécies não existem simplesmente, nesses mundos.

Lembre-se também que, nos mundos que vocês percorrem e que nós percorremos, muitas espécies não existem,
porque são linhagens espirituais.

É portanto muito difícil fazer-lhes uma descrição fiel desses mundos de carbono Unificados.

***

Questão: a ressonância com as árvores me traz retidão, felicidade. Esta forma específica de confiança depende da
presença física da árvore?

Irmã, para alguns seres, a Presença física não é indispensável.
Eles são conectados e religados, pela sua história nesta matriz, de sua reencarnação passada, pela experiência

dessas reencarnações passadas e o contato com as árvores.

Alguns têm necessidade de ali se colocarem fisicamente, outros, não.

Quando a comunicação é estabelecida com uma árvore, você é reconhecido por todas as árvores, onde quer que
você esteja, mesmo dentro de um espaço onde não há árvores.

E você pode, portanto, efetivamente, estabelecer uma conexão com elas, mesmo se não estão presentes,
fisicamente.

Isso necessita um aprendizado.
Mas talvez, para você, este aprendizado foi realizado há muito tempo.

***

Questão: por que sinto tal chamado, desde algum tempo, pelas árvores, as florestas?

Irmã, este chamado corresponde ao que eu disse: as árvores estão, desde sempre, religadas.
Mais facilmente ainda, hoje, que o humano.

E, portanto, este chamado lhe permite se alinhar a si mesma.
Isso me parece muito natural e muito benéfico.



Muitos seres, mesmo entre os despertos, não têm esta consciência de utilidade da árvore.
E, no entanto, ela é extremamente útil.

***

Questão: o núcleo Cristalino vai seguir a evolução da Terra?

Como poderia ser de outro modo?
Sem núcleo Cristalino não há Terra, qualquer que seja a Dimensão.

***

Questão: a Terra, em sua evolução, vai então guardar o mesmo núcleo Cristalino?

Inteiramente, mas liberado dos freios que foram colocados pelas sombras.
Do mesmo modo que vocês desaparecerão desta Ilusão, a Terra, também, desaparecerá desta Ilusão e reaparecerá

na nova vida.

Eu creio que, em seus escritos sagrados (os únicos que permaneceram sagrados, no Apocalipse), é dito que haverá
sim novos Céus e uma nova Terra.

São as visões que compartilhei com meu povo, em minha vida, e que várias das Estrelas transmitiram à humanidade.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, então, eu lhes dou todo o meu Amor e, eu espero, até uma outra vez.

*

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

Mensagem da Amada SNOW no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=700

6 de Agosto de 2010

(Publicado em 11 de Agosto de 2010)

***

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

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=700
http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


*

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

*



 Irmãos e Irmãs, eu os saúdo.

Eu sou SNOW.

Eu já tive a oportunidade de me expressar através desse canal.

Eu volto para vocês, hoje, para falar da Vida e da natureza.

Vocês não estão sem ignorar, porque prestigiosos intervenientes o disseram, que as próprias condições de suas
vidas vão se transformar.

A Vida, contudo, continua.

Se eu lhes falei desta Terra, não é tanto no próprio Amor que eu tinha por esta Terra, que faz, de fato, apenas
traduzir o Amor da Vida, que não é outro, definitivamente, do que a própria Vida, que ela seja aqui ou em outros

lugares, nesta Dimensão ou em outras.

Vários Melquizedeques falaram da Alegria, que era o indicador da abertura de algumas funções em vocês.

Quaisquer que sejam as imposições existentes nesse mundo, a Vida sempre foi e sempre será Alegria.

Assim, portanto, passar de um ambiente natural, tal como vocês o conhecem, para um outro ambiente, qualquer que
seja, far-se-á tanto mais facilmente se vocês permanecem em sua própria Alegria, ou seja, na Vida.

Pelo momento, é-lhes possível admirar, sobre a Terra, por seus sentidos, a vida do que é chamada a natureza.

Existem inumeráveis naturezas.

De fato, inumeráveis ambientes.

Quaisquer que sejam os mundos que vocês percorram, e mesmo em seus sonhos, qualquer que seja sua vida,
quaisquer que sejam os elementos, a transição ou a translação, também chamada de Ascensão, produzir-se-á tanto

mais facilmente se vocês se estabelecem no que eu chamaria o Amor da Vida e o Amor da natureza.

Este Amor não é um apego.

Ele é, ao contrário, o que se impregna de tudo o que é vivo, não para fazê-lo seu, mas para ali aportar um olhar de
criança, um olhar de maravilhamento.

Eu já lhes disse que não é questão de rejeitar um ambiente para mudar.

SNOW – 25 de outubro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-7kI7ja_4obU/UWonBzudH-I/AAAAAAAAAYM/zSevSPtUXY0/s1600/Snow70.JPG


***

Tudo acontece sempre Aqui e Agora.

Apenas estando plenamente imersos, aí onde vocês estão, que vocês passarão com facilidade o que, em definitivo,
eu chamaria, quanto a mim, de uma mudança de natureza ou de ambiente.

Mas vocês não podem ir para esse novo ambiente rejeitando o antigo ambiente porque, qualquer que seja a
transformação que ele sofrer, tratar-se-á sempre de um ambiente.

O ambiente é tudo o que o cerca, que você toca, que você cruza, que envolve os seus sentidos, a sua Consciência e
ao qual vocês terão interesse ou atenção.

A Unidade é também assim.

Não é rejeitar um ambiente em favor de um outro ambiente.

É aceitar a ‘transformação’ desse referido ambiente vendo, ali, simplesmente, sempre e unicamente, a Vida e
a Consciência.

Que o ambiente seja aquele das estrelas, aquele da Luz, em seus desdobramentos os mais coloridos ou ainda nesse
mundo, como o que anima os vegetais e a natureza de um modo geral, é a mesma Vida, expressa de diversos

modos, que ali se imprime e que ali se exprime.

A natureza é mudança, por Essência.

Isso, vocês o vivem através das estações, através das mudanças, através dos elementos.

Do mesmo modo, essas mudanças devem continuar em outra escala.

Não é, portanto, rejeitando um que vocês facilitarão a emergência do outro, mas, bem mais, estando
perfeitamente lúcidos e conscientes da totalidade de seu ambiente, de toda esta natureza e de todo seu entorno,

além da natureza.

É, de algum modo, despertando ainda mais suas percepções de Consciência, quaisquer que sejam os sentidos, que
vocês poderão, pouco a pouco, integrar e viver essa mudança.

Então, eu sei que, é claro, uma tal mudança de natureza e de ambiente pode apreender a alma e o Espírito, o corpo
também, como lhes disse o Bem Amado Sri Aurobindo, Melquizedeque do Ar, em uma espécie de choque ou

de medo.

Imagine simplesmente que você fosse uma criança vivendo num deserto e que, pela primeira vez de sua vida, visse a
neve cair.

É claro, o medo que se manifesta naquele momento está ligado à noção do desconhecido, à noção do novo.

***

O que os grandes seres chamaram de Ascensão, ou ‘Translação Dimensional’, deve se fazer o mais naturalmente
possível e o melhor modo de se preparar é amar, viver o que vocês têm a viver, em cada instante, impregnando-se de

tudo o que faz a Vida e a própria Consciência nesse mundo, como vocês sabem agora, pervertido.

Apesar da perversão, os ‘elementos de beleza’ necessariamente estavam presentes, porque a perversão absoluta
impediria qualquer manifestação de Consciência e de Vida.

Então, vocês devem, mais do que nunca, nesses tempos a que muitos chamaram de reduzidos ou descontados, fazer
o aprendizado de uma ressonância, de uma comunicação e, assim como foi dito, de uma ‘Aliança nova’.



Esta Aliança nova, vocês podem manifestá-la, agora e já, devido mesmo ao fato de que a natureza, ela também, vive
de algum modo sua própria transformação, que a natureza, ela também, e todas as Consciências que ali vivem, como

vocês, agregam ao redor delas as partículas de Vida novas.

Essas ‘partículas novas de Vida’ estão presentes em vocês como por toda parte.

Não se atrasem no que é sombrio no humano, ou no que o humano construiu, mas mergulhem-se onde essas
partículas de Luz estão presentes.

Aprendam a vivê-las, no instante presente, a senti-las, simplesmente junto a uma folha de grama, como de uma
árvore, de um pássaro, de um inseto ou de tudo o que faz a Vida.

O que, nas sociedades ocidentais, muitos seres, por suas ocupações, perderam.

Muitos seres perderam esse sentido da Vida, da Consciência onipresente.

***

Hoje se torna urgente, para poder, justamente, ajudar esta Terra e se ajudarem a vocês mesmos, a reencontrar
esta ressonância.

É claro, não é questão de voltar aos modos arcaicos de comunicação (que tiveram, eles, utilidade ainda até pouco
tempo, como em meu povo ou em outros povos), mas, bem mais,abordar a natureza com a alma de uma criança que

redescobre, de algum modo, a Vida que palpita e que emana de tudo o que está presente sobre esta Terra.

A Luz não se derrama apenas sobre vocês.

Ela se derrama sobre o conjunto das formas de vida.

Cabe a vocês captar, literalmente, as Vibrações, cabe a vocês captar, também, literalmente, a Alegria.

Não é questão de renegar ou se desviar do que faz, pelo momento ainda, seu habitat, porque é amando
um habitat que o habitat se transformará, ele também, mais facilmente.

Nesse nível também vocês têm um papel que não recorre, não mais, aí, à sua vontade, mas a esta noção
de abertura e de maravilhamento da criança.

Aprendam a passear nesse mundo, abertos, abertos à percepção, à captação de sua Luz.

Do mesmo modo que, nesses casos, vocês constatarão que, vocês também, nesses passeios, será para vocês como
uma meditação em que vocês poderão ‘emanar a Luz’.

Não é jamais demasiado tarde para amar e isso as consciências humanas o sabem perfeitamente, porque é
frequente no momento em que, por exemplo, um de nossos parentes vai desaparecer que se tem necessidade de lhe

clamar nosso Amor, não para retê-lo, mas para lhe testemunhar este Amor.

É exatamente o mesmo processo que está atuando hoje na natureza.

Aprendam a descobrir esta ‘novidade’.

Do mesmo modo que, quando um parente vai partir, frequentemente o ser humano sente, além de uma eventual
tristeza, sobretudo uma aproximação.

É esta aproximação que lhes é, hoje, solicitada, não somente solicitada, mas, sobretudo facilitada, na condição de
que sua Atenção se volte para esta natureza.

É acolhendo-a como ela os acolhe que vocês se facilitarão mutuamente sua transformação.



***

Os grandes seres falaram de uma nova Aliança.

Nesta ‘nova Aliança’, que pode já se perceber, não haverá mais separação, mais distância.

Vocês não estarão mais isolados e confinados num corpo ou numa forma.

A comunicação estará aberta a tudo o que Vibra, em vocês como no exterior de vocês.

A nova comunicação, hoje, mesmo nesta natureza, é uma comunicação Vibratória, além dos sentidos, além do olhar,
além do tocar, vocês observarão por si mesmos que lhes será cada vez mais fácil entrar em ressonância com as

vidas existentes na natureza.

Então, é claro, existirão, não na natureza, mas, sobretudo no ser humano, resistências a esta transformação, que
vocês captarão também.

A natureza tornar-se-á então um meio essencial de regenerá-los, de reconectá-los, muito mais facilmente do que
antes, porque a natureza integra, muito mais rapidamente do que o homem, a Luz.

A natureza vai se tornar, se isso é possível, ainda mais amorosa e ainda mais natural.

No exemplo que eu tomei ainda há pouco, é como um ser humano que aceita sua partida e que começa então a
deixar emanar de si, uma vez que não há mais resistência, o melhor.

Vocês todos, como humanos, nós todos, como humanos, acompanhamos, mais ou menos, seres que nos foram
queridos e seres com os quais podia haver, na vida deles, pelas personalidades, conflitos, oposições.

E vocês observaram como, nos momentos finais, essas oposições se dissolvem por si, por que há, como dizer..., uma
‘frente comum’, com relação a um acontecimento inédito chamado a passagem ou a morte, mas, aí, que é uma nova

vida.

E, portanto, não é absolutamente triste.

***

Vocês constatarão, aliás, cada vez mais facilmente, nos tempos que estão aí agora, com vocês, que muitas coisas
mudaram.

Os Arcanjos falaram do que acontece nos seus Céus.

Eu, eu lhes falo do que acontece sobre a sua Terra.

Como o sabem, a Terra também vive sua transformação.

E a natureza, ela também, e seus habitantes, também, por vezes, com uma lucidez e uma facilidade muito maior do
que os seres humanos os mais preparados.

Vocês podem verdadeiramente se nutrir e ressonar com esta natureza em transformação.

Ela os sustentará, ela será para vocês um ‘bálsamo’, cada vez mais, frente, justamente, às resistências de outros
humanos ou às resistências da sociedade.

Não há necessidade de descobrir grandes espaços se você está deles distante.

Simplesmente encontre um ‘espaço aberto’, que lhe servirá de comunhão, de bálsamo e que o reforçará também, na
emergência desta nova Aliança com seu ambiente e com você mesmo.

Lembre-se de que a natureza está adiantada com relação a você.



As mudanças, que se manifestaram e que se amplificam doravante, não estão aí para obstruir o ser humano que vai,
ele também, para sua transformação.

Mesmo se isso possa parecer difícil a apreender com a cabeça, essas transformações são um acompanhamento real
do humano.

Não é uma revolta da natureza, mas, sim, um acompanhamento que vai no sentido da transformação e que não
traduz absolutamente uma resistência qualquer.

É claro, haverá sempre seres humanos que permanecerão na confrontação e na oposição, que verão, aí, um sinal de
punição ou um sinal de carma.

Deixem-nos pensar o que eles quiserem, porque eles abordam isso com um olhar exterior, com a cabeça, enquanto
que, se eles pudessem abordar com o Coração, eles se comunicariam e comungariam com esta natureza e

perceberiam a transformação e não uma violência qualquer.

Assim é o ‘paradoxo’, porque a natureza se faz cada vez mais suave, em sua violência.

O que dela emana, e o que emanará cada vez mais, quanto mais ela se revelar e se despertar, será sua Luz e
sua suavidade.

A exuberância aparente será, de fato, apenas uma irradiação maior de Luz e de Amor Vibral, que todos e cada um
podem captar, na condição de não crer, mas de fazer a experiência, de vivê-la.

***

A natureza será sua maior ajuda, porque ela os alimentará, em Verdade.

Ela os alimentará das partículas de Luz que ela já integrou e conscientizou.

Os vegetais, em particular as árvores, mas também seus habitantes que compreenderam que, eles também, de
maneira visceral e não mais intelectual que eles vivem uma transumância sem retorno.

Vários animais, efetivamente os deixaram e os deixarão.

Então, é claro, alguns ali verão dramas, como um envenenamento, como as abelhas que desaparecem ou
os cetáceos que desaparecem.

Não, simplesmente eles realizaram a missão e retornam ao mundo deles, por que esse não era o mundo deles,
tampouco.

Entre aqueles que permanecem para viver com vocês o que é para viver, a lucidez e a Consciência da natureza
serão sempre maiores que a sua, mesmo se o destino não seja o mesmo.

Então, sim, nutram-se da Luz que vem, nutram-se da beleza da vida, da Consciência da própria natureza.

Ela os preencherá, seguramente.

A sabedoria da natureza não é uma vã palavra e na transformação que ela vive, essa sabedoria se tornará cada vez
mais luminosa.

Porque, em definitivo, a vida que vocês vivem nesse corpo vem sim desse corpo da Terra.

Mas esse corpo da Terra, através da natureza e da Consciência sabe também que há espaços que não pertencem a
esta Terra.

E, portanto, a ‘nova Aliança’ não se refere unicamente a um tempo futuro, num outro lugar, num outro corpo, numa
outra Dimensão, num outro planeta ou sobre uma outra estrela, mas, bem mais, à sua capacidade, que vocês terão a

partir de hoje, para comungar e para se comunicar.



***

Miguel, o grande Arcanjo, os nomeou Semeadores de Luz.

O aprendizado desta função, que se faz espontaneamente, é certamente muito mais fácil na natureza do que junto ao
seu ambiente.

Então, por que vocês se privariam desta natureza e de seus habitantes?

Porque, eles também sabem que eles vivem uma grande transformação.

E é através desse ‘ponto comum’, desta transformação global, que vocês vão poder comungar e dialogar.

Isso os preencherá de Paz, de Alegria, de Serenidade, de maneira muito mais segura, eu diria, do que com os seres
humanos que estariam na resistência.

Vocês ali atrairão uma força nova, uma energia nova, que lhes permitirá conduzir o que lhes resta conduzir.

Não se esqueçam da natureza porque, ela também, vive essa grande mudança ao seu lado e, certamente, avançada
em relação a vocês.

Nutram-se verdadeiramente dela, não unicamente absorvendo seus frutos, suas produções, mas estando à sua
escuta, ali colocando seus pés, suas mãos, sua Consciência.

A natureza é a sua maior ajuda nesta transformação terminal.

Vocês podem contar com ela, de maneira inabalável, porque ela não está sujeita às emoções humanas, às
reviravoltas humanas ou aos medos humanos.

A natureza está em total conformidade com a Luz e em conformidade total com as mudanças que ela inicia.

Para isso, ela as integrou, portanto, muito mais facilmente do que o ser humano.

Ela pode ser um ‘guia’ para vocês, muito mais próximo, permitindo-lhes, justamente, estabelecerem-se na nova
Aliança e reforçar, mesmo, suas conexões com as realidades mais sensíveis, que não lhes são ainda acessíveis e

que lhes se tornarão acessíveis pela própria natureza.

Poder-se-ia também dizer que a natureza lhes quer o bem, muito mais ainda do que anteriormente.

A irradiação de todos os seus habitantes e de tudo o que constitui a Vida está mudando.

***

A irradiação das pedras, das árvores, dos vegetais, dos animais, muda, do mesmo modo, muito mais facilmente do
que o homem.

É uma verdadeira cura que vocês podem encontrar, quanto mais os dias passarem, nesta natureza.

É ela quem os aproximará mais de sua Unidade e os fará acolher o que vem com uma serenidade e uma Alegria
muito maiores.

Vocês podem também (do mesmo modo que podem pedir ao Céu) pedir à Inteligência da Luz da natureza o que
vocês querem, porque esta Consciência de seu ambiente é muito mais acessível, eu diria também, pelo momento, do

que a Consciência dos grandes Seres que, no entanto, se aproximam.



A natureza pode, portanto, nutri-los além do corpo de carne.

Ela pode nutrir sua Consciência, porque ela ressoa com vocês.

Tudo o que não foi transformado pelo homem, na natureza, é bom.

Vocês ali captarão, no interior desta, uma maior sensibilidade e uma maior firmeza também, para suas próximas
transformações, porque a natureza se banha já nesta Luz de transformação e ela pode comunicá-la para vocês.

Paradoxalmente, eu o repito, hoje, ainda mais do que em minha vida, e paradoxalmente para vocês, ocidentais, que
estão menos próximos da natureza, hoje essa aproximação é grandemente facilitada.

Basta-lhes levar sua Consciência aos lugares onde vocês colocam os pés na natureza para se aperceberem disso e
senti-lo em seu Coração.

Não há necessidade de rituais complicados, não há necessidade de cerimônias.

Basta-lhes ali passear e estar à escuta.

Vocês verão, por si mesmos, a Verdade do que eu lhes digo.

Assim, portanto, através mesmo desta aproximação, vocês devem estar lúcidos de que não é questão de rejeitar um
mundo por um outro, mas, sim aceitar a transformação desse mundo ali estando totalmente.

E eu falo do mundo que, é claro, aceita a transformação e não do ‘tecido humano’ e das ‘egrégoras’ que ali se opõem
porque, ali dentro, vocês não encontrarão jamais conforto nem aliança, nem cura, bem ao contrário.

Aí estão, meus Irmãos e minhas Irmãs, as algumas palavras que eu queria lhes dar para o período que vocês vivem.

***

Eu não emprego jamais grandes palavras, porque eu conheço apenas a natureza.

Eu sempre conheci apenas a Vida em sua expressão a mais despojada e a mais simples.

Aí está.

Portanto, não há ritual, não há protocolo, cerimônia, há somente que ali ser, para ali ser.

Nada além disso, porque tudo se faz naturalmente, tudo se fará espontaneamente, para a natureza.

Ela é um exemplo, portanto, para seu caminho.

E ela é também um apoio e uma cura.

Cabe a vocês, portanto, ali se nutrir de outro modo que pela boca e pelos olhos e, sobretudo, pelo Coração.

A natureza tem muito a lhes aportar, sobretudo agora, muito mais do que a sociedade e do que suas ocupações
cotidianas.

Isso vocês o constatarão muito rapidamente.

Aí está o que eu vim lhes entregar com essas algumas palavras.

Não é rejeitando esta vida que termina, mas acompanhando-a, que vocês encontrarão a ‘nova vida’.



Do mesmo modo que quando da transição de um ser humano no antigo mundo, no qual vocês estão ainda, o acesso
ao pós vida apenas se faz aceitando a morte, o acesso à nova vida apenas se faz aceitando viver e participar

conscientemente, com o Coração, da antiga vida.

Eu não falo da sociedade, mas da Vida.

Irmãos e Irmãs, eu os agradeço por sua atenção às minhas algumas palavras.

Eu lhes transmito todo o Amor que está em meu Coração e certamente, até um desses dias.

************
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 Meu nome é SNOW.

Eis que várias vezes que eu intervenho nesse canal.
A cada retomada, eu atraí a atenção das pessoas para o Amor que elas tinham que colocar em tudo o que

vivia, sem qualquer julgamento sobre as circunstâncias mesmo desta vida, porque a vida é Una, mesmo se a
pessoa experimentou e passou por confinamentos.

***

Hoje, Irmãos e Irmãs, eu transmito-lhes todo meu Amor e eu venho prosseguir a missão que me é designada,
através de minha ressonância enquanto Estrela de Maria, sobre o ponto e a Vibração Clareza.

É-me permitido e solicitado hoje ir mais longe, pela Vibração, pelas palavras, sobre o que é a Clareza e o
papel que atua a Clareza e que ela atuará no processo que a humanidade Una vive atualmente.

Minhas palavras serão breves.
Minhas frases serão curtas porque doravante, através de sua própria capacidade de alinhamento, é-lhes

permitido, justamente, ver claramente além das palavras.
Nós vamos, se vocês bem o desejam, juntos, caminhar durante alguns instantes, sobre a Clareza.

***

A Vibração da Clareza não está unicamente ligada à Visão.
Ela está principalmente conectada, e este é o caso Vibratoriamente, à Profundez.

Profundez que é sustentada por Santa Teresa do Menino Jesus, em sua última vida.
A Clareza evoca, é claro, a Luz, mas, além da Luz, os atributos da Clareza são antes de tudo ir para

mais autenticidade, para mais superação da Dualidade.
A Clareza contém, nela, a paz e a Verdade.

A Clareza é uma Vibração e uma função que permite superar a Dualidade, ‘transcender’, um pouco como meu
nome.

A neve, que recobre uma paisagem, não é a uniformização da paisagem como isso poderia aparecer em uma
primeira visão mas, bem mais, uma elevação.

Uma elevação de Vibração, uma elevação para a Unidade, um mecanismo Vibratório onde se instalam
a plenitude e o silêncio.

A Clareza é o que permite, graças à Profundez, ir para o essencial e então atingir a Essência e a quintessência
da vida.

É, aliás, nesse sentido que, desde alguns meses, eu tenho insistido no ato de amar todas as facetas da vida e,
em particular, amar a natureza.

Porque, em última análise, a natureza é o ambiente do homem.
Do mesmo modo que o ambiente, nas outras Dimensões Unificadas, é também uma natureza,

uma outra natureza, da qual a Consciência não é jamais separada.
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***

Nesse mundo que vocês percorrem, focar a consciência na natureza, entrar em contato com a natureza, é
entrar em contato com o ‘ambiente’, é percorrer o caminho da Unificação, a senda para a Unidade, é ir para

a autenticidade e para mais Clareza.
O fato de descobrir e experimentar a ‘não separação’ da consciência humana com os vegetais, os animais,
como isso foi expresso e desenvolvido pelas tradições dos povos nativos ou xamânicos, permitiu a essas

consciências Unificar-se, em si, mas também com o ambiente.
Hoje, a Clareza é superar a separação, é superar o isolamento da consciência.

É, colocando o olhar e a atenção neste ambiente, nesta natureza, é reforçar, ao mesmo tempo, a capacidade
da consciência para fusionar com si mesmo como com todo o resto.

É realmente uma senda para a Unidade.
Ir para o ambiente, ir para a natureza, é também ‘ir para si’, porque é superar a separação da consciência do ser

humano encarnado da consciência da natureza.
É desenvolver a Clareza, o silêncio.

É ir para a ‘profundez de si’ porque o olhar amoroso e a atitude amorosa para com o ambiente reenviam-nos a
vocês mesmos, para mais Clareza, para mais transparência, para mais silêncio.

***

Nos tempos que vocês vivem, do despertar e do voo da Fênix, onde o tumulto do mundo vai se tornar
constante, não devem se excluir do mundo.

Entrar no Interior de si, não é se isolar.
Não devem ver a interiorização como uma retirada, mas bem como um espalhamento, um pouco como uma

respiração.
Entrar em si é entrar no ambiente.
É descobrir uma nova profundez.

É tornar-se transparente e cada vez mais brilhante.
A Clareza é uma Vibração.

Ela é um estado que contribui para estabelecer a Unidade e para superar e transcender a Dualidade, que
amplifica a Profundez.

Nos tempos que vocês vivem e nos tempos que vem, esta Clareza tornar-se-á vital, além mesmo de
indispensável porque a Clareza cai concorrer para aquiescer à Luz.

Sua própria Clareza vai concorrer para aquiescer à Unidade.
Esta Clareza que iluminará, não mais apenas as zonas de sombra (isso já ocorre), mas bem mais seu caminho,

dará um vigor renovado para a Visão.
Uma Visão mais profunda, mais justa, uma Visão capaz de guiá-los para a Clareza.

Esta Clareza é também, como eu disse, esta autenticidade, de vocês mesmos consigo mesmos e de vocês
mesmos para com o resto do mundo e do ambiente.

Porque sem Clareza, com a Luz que vem, vocês não poderão ir muito longe.
A Luz pede ainda mais Clareza, mais transparência, mas certeza e mais silêncio.

A Clareza confere também a paz.
O nome que eu tenho, evidentemente, se o ficamos com as características físicas da neve, percebemos

apenas o frio.
Se o ficamos com a cor, percebemos apenas a uniformidade do branco, mas, se o penetramos ainda mais,

percebemos ali a arquitetura de mundos que se estabelecem graças ao que é invisível e estruturado no
invisível.

***

Redescobrir a Clareza em si, é também ficar em paz com si, com todos os constituintes.
É, de certa forma, juntar os pedaços da fragmentação, da divisão, é fazer a paz com si e entrar em graça com

si mesmo.
A Clareza também evita as armadilhas da personalidade.

A Clareza não pode acomodar zonas conturbadas, Vibrações pesadas.

***



A Clareza é, de qualquer forma, um ‘motor’, o motor dos quatro Pilares que foram denominados, eu os recordo
a vocês: Atenção, Intenção, Ética e Integridade.

A Clareza contribui para estabelecer o Amor e a Luz.
A Clareza compreende também, apesar do silêncio e da paz, um aspecto ‘dinâmico’ porque, quanto mais

vocês entram na Clareza, mais o que está ao redor de vocês torna-se iluminado.
A Clareza é, de algum modo, a iluminação fornecida pela Supra Consciência vindo substituir a agitação

da consciência comum e do mental que questionam permanentemente.
A Clareza é, de certa forma, uma ‘resposta’, uma resposta aos problemas, uma resposta situando-se bem além

dos mecanismos duais do mental.

***

A Clareza procura a paz porque quanto mais vocês forem para a Clareza, frente a vocês mesmos e frente ao
ambiente, como o resto da Terra, mais vocês irão experimentar a paz como ‘estado de Alegria’, perfeitamente

estável e perfeitamente estabelecido.
Se eu tanto insisti sobre a natureza, é que ela concorre para estabelecê-los na paz porque o vegetal, por

exemplo, está aí onde ele está.
Não há qualquer meio de fugir da agitação que irá ocorrer ao redor dele.

Ele está então, de algum modo, estável e estabelecido na Verdade de sua própria Presença.
Estar estabelecido em sua própria Presença (função adquirida no plano Vibratório pela Presença de Uriel, em

vocês) corresponde à característica de irradiação de Uriel, esta Luz branca, cintilante, como a neve.
A neve que pode parecer fria, mas que, ao seu contato, torna-se abrasante.

A Clareza, é isso.

***

A nova Visão, o grito da Fênix, a revelação da Luz e sua amplificação contribuem para fazê-los ir por essa
senda da Unidade para a Unidade e para a Clareza.

Da mesma forma que o Amor e a Luz ressoam com humildade e simplicidade, a Clareza, igualmente,
necessita simplicidade do mental, a ‘não-confusão’.

O que eu denominaria também a estabilidade e não a negação das emoções, a capacidade de se estabelecer
na ‘não-reação’.

Desenvolver a Clareza é também desenvolver a ‘paciência’ porque, em meio à paciência não
há projeção ou inquietação sobre um futuro.

A paz da Clareza é suficiente em si mesma, no instante, e não pode estar preocupada com o instante seguinte.
A Clareza concorre para transcender o espaço e o tempo.

Esta Clareza é, enfim, aquela do Espírito que se revela a ele mesmo, nesse Templo que é o corpo.

***

Vocês são convidados, nós os convidamos, a se tornar cada vez mais claros.
Claros com vocês mesmos, claros com o mundo, claros com seu próprio caminho e seu próprio destino.

Porque é em meio à Clareza que a revelação Vibratória de sua Dimensão de ‘Semente de Estrelas’ se revela e
de desvenda, integralmente.

Sem Clareza consigo mesmos, sem Clareza com o resto do mundo, isso é uma tarefa bem árdua e difícil.
A Clareza, de algum modo, pacifica e torna as coisas mais evidentes, em sua vida como no exterior.
Trilhar na senda da Clareza é percorrer assiduamente o caminho da humildade e da simplicidade.

É realocar a Consciência que vocês são, que todos nós somos, para sua Dimensão a menor e a maior, ao
mesmo tempo.

***

A Clareza permite, também e finalmente, tornar-se novamente a ‘criança’, a criança Interior liberada de todo
prejulgamento, de todo constrangimento, de toda crença.

A Clareza, de certa forma, quando ela é buscada, vai liberar condicionamentos.
Ela estabelece a paz e participa da transcendência e da eliminação dos medos, quaisquer que sejam.



A Clareza procura também a ‘leveza’, enquanto ponta anterior do Triângulo do Ar, o ar que torna leve, que
movimenta a onda e que sustenta a onda e o som, mas que ela mesma é silêncio.

A Clareza, também e enfim, confere a paz necessária aos tumultos do mundo associado ao seu
estabelecimento na nova Dimensão.

Tornar-se claro, de qualquer modo, é tornar-se Um.

***

Estão aí, através dessas quaisquer frases e dessas quaisquer palavras, os elementos sobre a Clareza.
Existem, certamente, elementos que podem ser ativados para favorecer a Clareza, mas, aí também, como lhes

disse NO EYES, isso será revelado mais amplamente por um dos Anciãos.
Não se esqueçam que a Clareza procura a paz, a paz do Espírito e a paz do mental.

O mental, contrariamente ao que os ocidentais muito acreditaram durante esse vigésimo século que
transcorreu, confere apenas uma segurança ‘ilusória’, feita decrenças, de projeções.

Essa segurança ilusória não permanece jamais muito tempo contrariamente à Clareza que, quando ela aparece,
pede apenas uma coisa, estabelecer-se e estabilizar-se.

O mental é oposto à Clareza.
As emoções agitam a Clareza e desestabilizam-na.

Não pode haver Unidade sem Clareza, em si, como no exterior de si.

***

SNOW, PLUMA BRANCA, era meu nome.
Esse nome, bem além da encarnação, é, hoje também, minha Vibração.

Irmãos e Irmãs humanos de Eternidade, eu os deixo agora nessas palavras com Amor e Fraternidade.
Nós, todas as Estrelas, esperamos e desejamos que seu despertar total ocorra na maior paz e na maior

Clareza.
Nosso Amor, nossa atenção são concedidos a vocês.

Eu lhes transmito, quanto a mim, minha paz.
Eu lhes digo até uma outra vez.

************
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Meu nome é SNOW.
Irmãos e Irmãs da Terra e Irmãos e Irmãs do Céu, eu venho a pedido de MARIA trazer, se isso for possível,

um esclarecimento.
Eu irei empregar as minhas palavras, eu espero para vocês, aquelas da simplicidade.

No momento em que a Terra vê o despertar da Fênix acontecer, no momento em que o ‘tam-tam’ da Terra
soou e ressoou, no momento em que o Grande Espírito se revela no Céu, é o momento, também, de entoar

esse despertar em cada um de vocês.
Eu venho trazer, com as minhas palavras, aquelas da vida simples que eu levei, bem antes que a sua vida de
agora, invadida por esta modernidade que trouxe um conforto exterior e um desconforto Interior, estivesse

presente.
Eu venho, com as minhas palavras, trazer um esclarecimento diferente do que é vivido e do que deve ser vivido

por vocês.
Então, eu acolho, portanto, as suas perguntas com uma grande alegria e eu vou tentar ali dar este

esclarecimento específico, esta clareza, aquela procedente da vida, pois, mesmo neste mundo falsificado,
como vocês o chamam no ocidente, a vida sempre esteve presente, não pode ser de outro modo.

Simplesmente, hoje, os Irmãos e Irmãs encarnados são levados a manifestar uma outra gama e uma outra
qualidade de vida, uma vida onde tudo será e onde tudo já é, para alguns de vocês, Unificado e Unidade.

Então, eu lhes dou a palavra e eu espero ajudar aqueles de vocês que tiverem necessidade de mais clareza.

***

Questão: por que, nesse momento em que a lagarta se torna borboleta, há mais encarnações?

Minha Irmã, muitos Espíritos desejam, efetivamente, viver de maneira efêmera este afluxo de Luz em uma
estrutura densa.

Essas encarnações são apenas temporárias.
Elas não comprometem o Espírito em algo de tão longo como a maior parte de vocês viveu.

Assim, essas encarnações, em grande número, são apenas o reflexo de muitos Espíritos, ao mesmo tempo,
para assistir a Ascensão da Terra e, ao mesmo tempo, para assistir, na carne, a chegada da Luz.
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A experiência que vive a Terra, que vivem aqueles que estão encarnados e aqueles que não estão (a liberação
de um universo), é um fenômeno, apesar de tudo, raro, pois, o que são 81 Universos no conjunto dos

Universos e das Dimensões?
Mas este elemento raro acompanha-se de uma eclosão de Luz.

Esta eclosão de Luz, este retorno a esta Clareza, este voo da Fênix, é um momento único.
E muitos Espíritos livres, que não pertencem a esta Dimensão há muito tempo, fizeram a escolha da carne para

viver isso.
Os objetivos são vários, mas, de algum modo, podemos dizer que todos esses Espíritos que se encarnam

querem comemorar um evento único.

***

Questão: durante o contato com uma árvore, segundo as suas instruções, eu senti um turbilhão,
mas não tive mensagem. Por quê?

Minha Irmã, por que sempre querer palavras?
O turbilhão, o contato, a comunicação mais importante é esta, e não a mensagem.

Uma árvore pode efetivamente falar com um humano.
Esta é uma possibilidade, mas não é obrigatória.

A comunicação de que falei é exatamente o que você viveu.
Pois, nesta interação, por que é uma, há expansão da sua própria consciência.

Somente o ser humano sempre tem a tendência de querer palavras, de colocar em palavras, todo o tempo, o
que é vivido.

A mensagem era a Vibração e o turbilhão, nada mais.
Por que querer palavras a todo custo?

Atualmente, quando muitos Irmãos e Irmãs encarnados redescobrem uma comunicação direta, passando pela
Vibração, pelos olhos, pelo olhar, pelo Coração, onde as palavras se tornam supérfluas.

Não se esqueçam de que as palavras, sem exceção, estão presentes apenas nesta Dimensão falsificada.
Em outros lugares e além, não há necessidade de nada mais senão da Vibração da Consciência.

A comunicação mais clara ocorre através dela e não através das palavras.
Uma palavra pode ser interpretada.

O sentido de uma palavra para um, não é o sentido de outra palavra, ou o sentido da mesma palavra para outro,
daí a confusão.

Eu não falo sequer da barreira da língua, mas simplesmente do que é veiculado como Vibração, no interior de
cada um, pelas palavras que vocês empregam, que nós empregamos.

A mesma palavra é percebida muito diferentemente.
Além mesmo da Vibração da palavra que é pronunciada há toda uma vivência, toda uma história que é própria a

cada um.
Jamais a palavra foi, e Jamais será um meio de Comunhão.

É um meio de interação, mas nós sempre dissemos para irem além das palavras.
Comunicar com uma árvore é uma comunicação Vibratória.

Então, para alguns, palavras podem ser formadas, mas o mais importante não é isso, pois as palavras são
sempre o que é monopolizado e tornado prisioneiro pelo mental.

A nova comunicação, nos mundos Unificados, jamais passa pelas palavras.
Não há palavra.

Tudo é instantâneo.
Uma Consciência se comunica com outra Consciência, no instante.

Os conceitos que são veiculados não podem ser deformados ou transformados, porque há um
reconhecimento Vibratório que é efetivamente diferente do reconhecimento das palavras.

Então, o que você tem vivido é inegavelmente algo que deve acontecer.
Então, as sensações da comunicação, as percepções, o sentir poderão simplificar-se ainda mais.

Então, indo para a simplificação, você irá se aperceber por si mesma que, nesta comunicação que ocorre de
Espírito a Espírito, não há necessidade de palavras.

Isso é válido para uma árvore, mas isso é também válido para outro ser humano.
Aprendam, pois vocês têm realmente, agora, a possibilidade de se comunicar com a Terra e com os seus

Irmãos e as suas Irmãs, sem as palavras.
Tudo pode ser dito por um olhar, tudo pode ser partilhado através da Vibração do peito.

Esta linguagem é uma linguagem coerente, que não recorre à interpretação, que não recorre à suposição ou à
projeção.

A Natureza fala, na totalidade.



A Natureza fala, na totalidade.
A Terra fala.

Aqueles que são capazes de entender a Terra, compreenderam que o tempo da sua Ascensão chegou.
Aqueles que falam com o Céu e que se comunicam com o Sol, compreenderam o que diz o Sol através da sua

irradiação.
Não há necessidade de palavras para isso.

As palavras são uma barreira e um obstáculo.
Então, certamente, nós empregamos palavras, mas aqueles que sabem ler além das palavras percebem a

Vibração das palavras e não mais as palavras.
As palavras não têm mais sentido.

Algumas Estrelas são capazes, aliás, através de trocadilhos, de irem bem além das palavras.
A Natureza os engaja, também, para irem além desta comunicação que, do nosso ponto de vista, nós

chamamos de primária.
Durante a minha vida eu pronunciei muito poucas palavras e, no entanto, eu me comuniquei com o conjunto da

Terra e o conjunto do Céu, e com o conjunto da Natureza.
Não havia necessidade nem de palavras, nem de proximidade.

É isso que vocês devem redescobrir e aplicar hoje.

***

Questão: eu sinto a Coroa da cabeça, o sacro, mas não a Coroa do Coração.

Não há, minha Irmã, neste momento, uma unificação.
Isso lhes foi dito em várias ocasiões.

Alguns vivem a Coroa Radiante da cabeça.
Outros, a Coroa Radiante do Coração.

Outros, enfim, a Coroa inferior ou o Triângulo sagrado.
Alguns vivem as três.

O que podemos dizer é que alguns também vivem uma e a outra, e não a terceira.
Alguns, enfim, vivem unicamente o Coração e não as duas outras.

Pois vocês têm, cada um de vocês, um caminho diferente, cada um de vocês, um destino diferente e uma
destinação diferente.

Cada personalidade que acolhe essas Vibrações é também diferente.
Alguns seres devem esperar o voo da Fênix para viver a Vibração do Coração.

O importante sendo ter, desde agora, uma das Coroas ativada.
Obviamente, a porta de saída sendo o Coração, não há outra porta de saída.

E talvez alguns seres, alguns Irmãos e algumas Irmãs, se a porta estivesse aberta, sairiam.
Mas, por enquanto, como todos nós dissemos, o seu lugar é aqui.

Se o seu lugar não fosse aqui, sobre esta Terra, vocês já teriam partido, de uma maneira ou de outra.

***

Questão: em que consiste o fato de ter a Coroa Radiante da cabeça ativada?

Minha Irmã, enquanto a junção, como lhes disse MARIA, entre a Coroa Radiante da cabeça, a Cruz da
Redenção e o canal do Éter não estiver inteiramente realizada, é, para a maior parte de vocês, difícil sentir as

doze Estrelas.
Alguns de vocês sentem simplesmente algumas Estrelas, em relação ao seu trabalho e à sua evolução da Luz.

Alguns vão sentir a Coroa, sem sentir os pontos.
Do mesmo modo, no nível da Coroa Radiante do Coração, alguns vão sentir os pontos denominados MARIA,
MIGUEL ou CRISTO e outros não vão sentir esses pontos, mas simplesmente um calor, sem poder localizar

precisamente.
As expressões e a manifestação desta consciência são muito diferentes para cada um.

Uns e outros lhes deram as principais linhas.
Por enquanto, algumas coisas ainda não foram desvendadas.

Alguns vão se encontrar com pontos limitados, mas extremamente fortes, ou desagradáveis, no nível da
cabeça.

Isso significa que esta Estrela, esta ressonância do DNA, esta ressonância do cérebro, esta ressonância do
Coração, tem necessidade de ser colocada à frente, para a evolução da Luz que é própria de cada um de

vocês.



Alguns têm necessidade de mais Profundez, outros, de mais Unidade, outros, de mais Precisão.
Eu repito, lembrem-se de que são Virtudes que estão presentes em vocês e que nós, umas e outras,

encarnamos, a um dado momento.
As doze Virtudes estão raramente ativas ao mesmo tempo.

Isso pode ser, mas isso será revelado durante a junção entre o canal do Éter, na sua parte superior, entre o
Coração e a boca e, sobretudo, o nariz, que irá se refletir pela junção do ponto AL do nariz e do ponto AL da

cabeça.
Naquele momento, o voo da Fênix vai ocorrer.

Alguns de vocês já percebem, e estão prontos.

***

Questão: o que você chama de voo da Fênix?

O voo da Fênix é a Ascensão da Terra, na sua linguagem.
É o momento em que a Terra se libera, na totalidade.

É o momento em que o Som do Universo, o Canto do Universo, torna-se audível.
É o momento em que não há mais confinamento.

É o momento em que vocês encontram a liberdade de ir e vir neste mundo que será transformado, como, aliás,
de ali residir ou de retornar para onde os levar o que vocês são.

O voo da Fênix é o momento da Ascensão da Terra.
A Terra deu à luz.

O parto está em andamento.
Isso é chamado de voo da Fênix e isso é acompanhado pelo Som da Terra que muda.

O ‘tam-tam’ da Terra não é mais o mesmo.
Isso se acompanha também de mudanças na posição das estrelas do Céu, da lua, do Sol.

É o que está acontecendo, neste momento.
É o momento em que vocês não estarão mais presos a este corpo e em que vocês irão para onde os levar o

que vocês são.

***

Questão: o que acontece com as pessoas que se suicidam?

Eu sei efetivamente que, segundo a tradição ocidental, segundo os «disse me disse», a alma de um suicida
deveria se sentir culpada.

Isso é absolutamente falso.
Mas o problema é que as crenças podem segui-los além da vida aqui, no além.

As crenças são pesos, do outro lado.
Assim, se um suicida acreditar que ele vai para a maldição, ele irá para essa maldição que ele mesmo terá

criado.
Se um suicida for persuadido de estar liberado e de se juntar à Luz, ele irá para a Luz.

***

Questão: o que é chamado de Manto Azul de MARIA?

Cada Consciência que vive nos mundos Unificados, segundo a Dimensão em que esta Consciência manifestar
a sua forma, vai empreender uma série de Vibrações.

O que é chamado de Manto Azul de MARIA corresponde a uma Vibração.
Esta Vibração é aquela do Manto da Graça, estendido essencialmente sobre os mundos de Sirius A e de Sirius

B.
Outras entidades são portadoras de um Manto de outra cor ou da mesma cor.

O Arcanjo MIGUEL também, em sua forma de 5ª Dimensão, é revestido de um Manto Azul.
Esta capa ou este Manto Azul significa que essas Consciências portadoras deste Manto estão revestidas da
Graça e de que elas são capazes, na sua esfera de intervenção, aqui como em outros lugares, de preencher

de Graças outras Consciências.

***



Questão: qual é o papel dos pássaros e do seu canto na nossa Dimensão?

Minha Irmã, existem muitos pássaros, não podemos generalizar.
A única coisa que é generalizável é que os pássaros pertencem ao Ar e não à Terra.

Eles são, de algum modo, e isso existe na maior parte das tradições, mesmo junto a nós, Mensageiros.
Assim, mesmo um Arcanjo é um pássaro em outra Dimensão bem mais elevada.

A dimensão original de MIGUEL, de URIEL, em meio à 18ª Dimensão, é um pássaro de Luz.
Então, os pássaros são também beatitude sobre este mundo.

Eles têm também um papel mais carnal, eu diria, que é, em princípio, uma carne para ser consumida e
consumível por aqueles que não podem dispensar a carne.

Os pássaros têm, portanto, vários papéis.
A pomba não tem a mesma função que a águia.

Existem também, aliás, povos estelares cuja origem situa-se no nível desta forma, em todo caso do rosto, de
pássaro.

Assim é, por exemplo, na Dimensão original daqueles que vêm de Altaïr.
Chamam-nos, aliás, de Águias.

Alguns dos Melquizedeques vêm de lá.
Os pássaros, enfim, pertencendo ao Ar, são os primeiros, com aqueles que pertencem à Água (pois a água e o

ar são meios importantes), os povos da Água e os povos do Ar, são os primeiros a deixarem este mundo,
nesse momento.

Os povos da Terra e, em particular, os mais sagrados da Terra, que vocês chamam de vacas (ou bisões, para
nós), estão também deixando a Terra, em alguns lugares.

***

Questão: poderia falar da Ordem dos Melquizedeques?

Meu Irmão, esse não é tanto o meu papel, mas posso dizer algumas palavras.
Eles são vinte e quatro.

Vinte e quatro enquanto Consciência Unificada.
A Consciência Unificada funciona sempre em seis, doze ou vinte e quatro Consciências.

É o melhor modo de criar um equilíbrio dinâmico.
Esta associação de vinte e quatro Consciências, em um objetivo específico, como é o caso dos

Melquizedeques, corresponde, de algum modo, a uma garantia do retorno à Unidade, ajustando-se mais perto
das necessidades e dos imperativos da falsificação.

Os vinte e quatro Anciões são onipresentes, mesmo junto a nós, nas nossas tradições.
O Conselho dos vinte e quatro, os Melquizedeques, os vinte e quatro Anciões, muitas denominações para

aqueles que se sentam, em reunião, em torno da Luz.
Assim, aqueles a quem vocês chamam de Melquizedeques são aqueles que estão encarregados de cuidar do

estabelecimento da Luz nos mundos falsificados.
São seres de experiência, pois eles percorreram os caminhos da encarnação de maneira habitualmente

extensiva e importante, conhecendo todos os prós e contras e todos os truques da encarnação, nesses lados
energéticos, nesses lados de consciência e até mesmo de conhecimento dito oculto.

Eles foram, cada um deles, Mestres no seu domínio, comandando então um domínio específico, tanto ligado à
cura, como à transformação, como à energia, como à consciência.

Aí está o que eu posso dizer sobre isso.

***

Questão: há 2.000 anos CRISTO incorporou Jesus. Qual é hoje o papel de Jesus?

Jesus foi uma entidade que possuiu CRISTO, inteiramente.
Simplesmente, a sua mensagem foi transformada para fazer dele um Salvador exterior, ao passo que

absolutamente não existe qualquer Salvador exterior.
Isso é uma crença.

Hoje, é CRISTO que vem de volta para vocês, no seu peito.
É o seu estado de CRISTO que desperta.

É você mesmo que salva a si mesmo, acolhendo CRISTO e a Luz.
Agora, a entidade histórica pertence a uma história.

Então, sempre podemos colocar palavras nas histórias e nomes nas identidades.



O mais importante não é isso, mesmo eu ainda me chamando, hoje, SNOW, apresentando-me a vocês, o
importante é a Vibração que eu propago.

Em linguagem Vibral é KI-RIS-TI, ou seja, o Filho Ardente do Sol.
É aquele que encontrou a sua dimensão Solar, fundindo-se com CRISTO e fundindo-se com MIGUEL, como

fez Jesus durante a sua vida.
Querer, hoje, no que vocês têm que viver Interiormente, encontrar uma história, seja ela qual for, mesmo a mais
prestigiosa, não tem qualquer sentido, pois há um perigo enorme, é o de considerar que vocês dependem de

algo ou de alguém para realizar-se e despertar, e de ser salvo, do que, aliás, é de apenas si mesmo e da
ilusão.

Mas apenas vocês é que podem se salvar da ilusão.
A Luz está aí para isso, ela não tem necessidade de personificação, mesmo se cada uma de nós, se cada um

dos Arcanjos, nos revelarmos no Interior de vocês.
Isso nós dissemos, tanto os Arcanjos como nós, as Irmãs, pela Vibração.

É o mental que sempre busca monopolizar um papel ou uma função histórica, do passado, que não tem
qualquer sentido no presente.

Hoje, vocês entram na era da Luz e da Consciência.
Vocês não têm necessidade do peso do passado.

Muito pelo contrário, vocês devem se liberar dele, inteiramente.
Nenhuma crença irá fazê-los sair da ilusão.

Apenas a experiência do Coração é que os faz sair dela.
E a experiência do Coração, eu repito, nada tem a ver com as histórias, sejam elas quais forem.

***

Questão: quem são as Sementes de Estrelas?

Meu Irmão, as Sementes de Estrelas são todos vocês.
Lembrem-se de que vocês têm uma visão limitada, uma concepção limitada, crenças que são procedentes da

estruturação deste mundo e da transformação deste mundo.
Então, Sementes de Estrelas significa, simplesmente, que todos vocês estão para se tornar Estrelas, ou que

devem reencontrar a sua Dimensão de origem, como todos nós.
O que vocês veem no Céu não é a Verdade.

O que vocês veem com seus olhos absolutamente não é a Verdade.
Assim, a denominação que lhes foi conferida pelo Arcanjo MIGUEL é um apelo às suas lembranças (não na
memória deste mundo, mas na memória da Eternidade), do que vocês são, além da aparência deste corpo,

além do que vocês creem ser.
Uma Estrela é uma Luz que brilha.

Uma Estrela não é somente um Sol.
Lembrem-se: vocês são CRISTO, ou seja, Filhos Ardentes do Sol e vocês são também Estrelas, Sementes de

Estrelas ou Estrelas, para aqueles que despertarem.

***

Questão: o processo ascensional de Gaïa é para logo?

Mas não é para logo, minha Irmã, está em andamento.
Agora, se você quiser uma data, quem é que quer uma data senão o mental, para poder agenciar sua vida

segundo esta data?
Senão uma projeção de um medo ou de uma alegria, de um prazer, de preferência?

Isso está em andamento agora.
O quanto é preciso dizer isso a vocês?

Minhas Irmãs disseram, os Arcanjos disseram, os Anciões disseram, vários canais disseram.
O que vocês precisam mais?

Olhem ao redor de vocês.
Ouçam a pulsação da Terra, olhem para o Sol, olhem para os animais que estão deixando a Terra.

Por que levantar a questão de saber se é amanhã ou depois de amanhã, uma vez que isso está em andamento
agora?

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu lhes transmito todo o Amor que uma Estrela pode lhes transmitir.
O momento do nosso reencontro está muito próximo, ele é agora.

Aqueles que percebem o canto da Consciência, da Vibração, sabem disso por experiência.
Eu vou terminar por estas palavras: prestem atenção para jamais ferir aqueles dos seus Irmãos que têm outras

crenças do que a Verdade, aqueles que estão apegados às suas próprias limitações.
Contentem-se de estarem na Vibração.

Isso é realmente o essencial.
O meu Amor os acompanha.

Até logo.

************
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Meu nome é SNOW.

Irmãos e Irmãs, eu venho a vocês.
Eu venho, como sempre, exprimir certo número de coisas que, eu espero, poderá ajudá-los no que deve reencontrar-

se hoje, nesses tempos precisos que vive a Terra e que vive a Consciência.
Há pouco tempo, falei da natureza e do que ela podia trazer-lhes, porque a Consciência da natureza, na sua imensa

maioria, é ordenar, de acordo com o princípio do Grande Espírito (ou da Unidade, se preferirem).
De fato, um vegetal, uma árvore, alguns animais, não se colocam a questão do lugar, o que é, é claro, obviamente,

uma questão supérflua quando a certeza Vibratória de estar no seu lugar não tem qualquer razão de ser posta.
Como muitos de vocês sabem, eu estou em ressonância com a Estrela (e as funções) chamada de Profundez e eu

vou ilustrar isso, se efetivamente quiserem, um pouco como o exprimiu, há algum tempo, a minha irmã Hildegarda de
Bingen, quando ela explicou a sua experiência de acesso à Unidade.

Eu não irei falar de minha vida como pessoa, porque não tem qualquer interesse.
O único interesse é o que eu vou dizer, porque é um modo, uma maneira, de aceder à sua própria Profundez.
As minhas palavras, extremamente simples, juntar-se-ão, é claro, ao que foi dito por inúmeros neófitos e Seres

despertos à sua Unidade, no Ocidente, como no Oriente, como em outros lugares.
Então, ei irei terminar por esta conclusão, antes de desenvolver: a natureza, na sua totalidade, é apenas a

exteriorização de você mesmo.

***

A consciência, fechada num corpo, considera que é estritamente esse corpo e que tudo o que é exterior pode ser
compreendido, pode ser analisado apenas pelos olhos, pelo cérebro, em função da sua utilidade, da sua inutilidade,
ou mesmo da sua periculosidade, em relação, justamente, ao que é esse corpo e ao que ele contém de limitado e de

fragmentário.
A natureza é, de fato, e o conjunto desse mundo, é apenas uma projeção.

Primeiramente projeção de você mesmo no exterior de si mesmo, criando uma identidade temporária, efêmera, que se
traduz pelo nascimento e pela morte: o momento em que vocês entram e o momento em que saem, em consciência,

desta esfera.
É claro, alguns povos, situados do outro lado onde eu estava, que fazem parte dos povos denominados nativos,

exprimiram isso sob outra forma, mas é estritamente o mesmo, dizendo que esta vida é um sonho e, como qualquer
sonho, significa que, a um dado momento, é preciso sair do sonho para entrar na Verdade do Grande Espírito ou da

Unidade, se preferirem.
Alguns povos tiveram a capacidade, devido à sua cultura, devido ao seu próprio DNA, para jamais perder a sua

conexão com o Grande Espírito.
Eu já exprimi isso há muito pouco tempo, em relação ao canto da Terra, o tam-tam de Terra que despertou.

SNOW - 6 de abril de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-bd8fO8uW3g8/UWoVqFRwvdI/AAAAAAAAAXs/yqgshJj8IiA/s1600/SNOW1'.JPG


Alguns de nós, como outros povos nativos e outras tribos, mantivemos essa conexão com uma Consciência muito
maior, que era a Terra e que continua a Terra.

Eu estou em ressonância com, vocês sabem, a Profundez.
A Profundez está sobre um eixo específico chamado de Clareza-Profundez.

A Clareza está, portanto, ligada à Profundez e a Profundez é ligada à Clareza.
Trata-se de um eixo de ressonância específico, um pouco como alguns disseram: Aqui e Agora.

Aqui e Agora recorrendo a uma localização no tempo e no espaço.
Clareza e Profundez recorrem a uma localização diferente.

Essa localização é primeiramente o Coração do Ser, a Profundez, propiciando a Clareza, a Clareza da visão Interior
chamada, por Snow, eu mesma, dessa Profundez, mas chamada também, por No Eyes, da Visão do Coração.

A Visão do Coração é uma visão Interior, que não passa mais pelos olhos.
Do mesmo modo, a Clareza não está absolutamente ligada a uma iluminação exterior que vem iluminar sombras, mas
é, antes de tudo, uma iluminação Interior, sob a ação do Espírito-Santo, como vocês o nomeiam, que nós chamamos

de Grande Espírito.
É o momento em que não há mais separação e ruptura entre a consciência do seu sonho e a consciência dos outros

sonhos.
É o momento em que vocês poderão apreender, porque vocês vivem isso, que a árvore, como qualquer inseto ou
qualquer animal, está religado, como vocês e como nós todos, a algo que não está aparente de imediato, devido à

projeção que é superficialidade e, de algum modo, a negação da Profundez.
Vocês estão certamente a par de uma variedade de lendas, de histórias referentes aos povos índios e à sua maneira
de abordar a vida, mesmo quando deviam matar uma árvore ou matar um animal, para continuar a sua própria vida, o

seu próprio sonho, interrompendo o sonho de outro.
A Clareza é efetivamente a confiança que vai dar o verdadeiro sentido, por intermédio da Vibração e da comunicação,
da Consciência de uma árvore para você mesmo, de uma águia a você mesmo, permitindo, aliás, como alguns xamãs

em todas as tradições exprimiram isso, penetrar diretamente o sonho de uma águia e ver pelos olhos da águia, ou
ainda penetrar em uma árvore e viver a Consciência da árvore.

Ir para a Profundez é não se fechar, é, ao contrário, abrir-se para uma percepção nova.
Essa percepção nova, hoje, desde alguns meses, é extremamente facilitada pela qualidade da Luz e pelo

derramamento do Grande Espírito sobre a Terra, que está de volta, permitindo então, para alguns de vocês, descobrir
que, de fato (e ilustrando com isso discursos que podem ser muito bonitos, mas não integrados quando não são

vividos), que tudo é interligado de novo e interdependente e que, finalmente, há apenas uma só e única Consciência.
É apenas a ilusão do sonho que nos faz crer, uns e outros, que somos unicamente esse corpo e unicamente esse

mecanismo de ação.
O xamã transcendeu e transfigurou a sua ilusão, o seu próprio sonho, aceitando que ele sonha, e pode, portanto,

então, penetrar o sonho de uma árvore ou de qualquer animal totem e tornar-se, em Consciência e em Verdade, esse
animal, esse vegetal.

***

A Profundez, que é um movimento que consiste em ir ao mais profundo de Si, mesmo passando por zonas chamadas
de Sombra, jamais vai levá-los a qualquer dissolução (mas isso é a consciência do sonho que pensa), mas, ao

contrário, vai desvendar-lhes, pela Clareza, essa noção de Consciência Una, onde o Grande Espírito é onipresente
em todos os sonhos e em todas as consciências.

Naquele momento, vocês poderão comungar o que estava bem além da comunicação com todas as consciências.
É claro, como sabem, esse mundo, na totalidade, é uma Ilusão e, no entanto, nós ali fomos todos inseridos.

A diferença entre a consciência do sonho do Homem, de cada homem e a Consciência do sonho da natureza é que o
Homem não vive essa comunhão.

Há, de algum modo uma ruptura, sem mesmo falar do que está além.
Ora, a natureza é, eu repito, Consciente, consciente de sua não separação.

Assim, portanto, o ser que é capaz de levar a sua consciência para uma árvore, para uma águia, não colocando mais
barreira de separação entre a sua consciência e a outra consciência, mesmo do sonho, por um mecanismo

extremamente preciso que se desenrola dentro do Coração e também do ponto Profundez, vai poder comunicar-se e
comungar com o que parecia, com o olhar dos olhos, como separado, dividido e totalmente distinto da nossa própria

consciência, nesse corpo do sonho.

***

Hoje, o Espírito se verte, de maneira muito mais forte, sobre a Terra.
Como sabem, o tempo do sonho termina.

O Grande Espírito está de volta e vem transformar, pela Luz, tudo o que não é da Luz.
Agora, se você for para a Profundez, tudo o que os grandes seres que se exprimem permitem, por diferentes técnicas,

chamemos assim, é ir para você mesmo.
A natureza é também um meio para ir para si mesmo porque, quando você não colocar mais distância, quando você

comungar com qualquer outra Consciência do sonho, comunicação que, certifico-lhe, é muito mais fácil do que a
comunicação entre dois seres vivos, seres humanos, porque essa comunicação não pode passar pelas palavras, ela
passa por uma linguagem Vibratória que transcende e supera totalmente o que pode estar ligado à troca de palavras,

onde você jamais está certo de que, quando pronunciar uma frase, mesmo a mais simples, que o seu irmão que o
ouve entende a mesma coisa que você, dado que cada um tem a sua própria representação do sonho, que é

profundamente diferente.
O que não é o caso na natureza porque, na natureza, há uma comunhão que, precisamente, é procedente da

confiança e devido à ausência de palavras.
A palavra é um obstáculo essencial à comunhão, justamente porque é procedente de representações e Vibrações que

foram profundamente alteradas.
O canto de um pássaro obedece sempre a uma mesma regra de confiança, o que não é o caso das palavras

humanas procedentes diretamente, não de um programa de vida perfeitamente harmonioso (como para um pássaro
ou para um batráquio, por exemplo), mas as palavras são procedentes da sua cultura, da sua educação e de certo



número de coisas que foram vividas e que vão servir de base para a própria manifestação das palavras do ser
humano.

***

Então, ir para a Profundez, nesse movimento de ir para a natureza, vai lhes dar acesso a essa confiança e a essa
comunhão.

A natureza tem sempre uma mensagem a dar, ela ilustra à perfeição e ela sabe, contrariamente aos nossos Irmãos
humanos que não têm essa confiança, os meios para aceder a nós e para descobrir nessa Profundez, além das
palavras e além do olhar dos olhos, uma Clareza nova, Clareza que permite ao Homem, na busca, encontrar-se.

Com efeito, essa Busca não é uma marcha para o exterior ou uma marcha para o Interior.
É encontrar a Profundez, e essa Profundez é um estado de espírito ou um estado de Consciência a manifestar, a

criar.
A comunicação com o Grande Espírito, com os Antepassados, com os Anjos, necessita certas aptidões mais

acentuadas, eu diria, do que a confiança e a comunhão com a natureza.
Ora, hoje, onde o sopro do Grande Espírito está por toda parte, ir para a natureza é também ir para Si e é também ir

para a Multidimensionalidade e, portanto, comunicar-se com confiança com as outras Dimensões e os seus
habitantes.

Mas eu diria que a natureza é evidente e que a sua Consciência, a sua Vibração, é muito mais fácil de integrar do que
a consciência dos seus Irmãos e das suas Irmãs ou a Consciência dos seres situados nas Dimensões que vocês

chamam de Unificadas.
Vocês estão religados, ainda que não tenham total profundez e lucidez, vocês estão efetivamente de novo

conectados ao canto do Grande Espírito e ao canto da Terra.
Dessa conexão pode resultar um acesso mais fácil à sua própria Profundez, bem além de uma meditação, bem além

de uma vontade de alinhar-se, de receber.
O eixo onde eu estou, da Profundez e da Clareza, permite instalar-se na concretização ou na materialização, se

quiserem, da sua não limitação a esse corpo ou a esse funcionamento.

***

Eu sou SNOW e eu lhes transmito agora toda a minha gratidão pela sua escuta.
Que o sopro do Grande Espírito os anime.

Até breve.

************
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Eu sou SNOW. 

Irmãos e Irmãs encarnados percorrendo esta Terra, que o Sopro do Espírito esteja em vocês.
Eu venho, hoje, a vocês, para exprimir as qualidades do eixo denominado CLAREZA / PRECISÃO.

Eu sou a Estrela da CLAREZA, aquela que permite iluminar e ver, para além da Visão, a Unidade e sua Clareza.
Eu falarei também em nome de PRECISÃO, Estrela que não lhes está revelada.

Esse eixo é aquele que é o braço horizontal da ‘Cruz Crística Anterior’, permitindo à manifestação Cristo
realizar-se, é, de algum modo, dito na linguagem de meu povo, a Revelação do Grande Espírito, do Sopro

desse Espírito e do Fogo desse Espírito em vocês.
Essa Revelação permite também descobrir a sabedoria, a sabedoria que permite superar o confinamento do

julgamento no Bem e no Mal, a fim de compreender que, qualquer que seja o confinamento desta Terra, o
Homem sempre teve a possibilidade, religando-se à Natureza como ao Espírito, de manifestar essa sabedoria

e, portanto, de algum modo, transcender o Bem e o Mal.

***

CLAREZA e PRECISÃO, esse eixo, está exatamente atrás do Triângulo Prometeico.
É o eixo que lhes permite ampliar, num primeiro tempo, sua própria percepção do Bem e do Mal, superá-la, de

algum modo, transcendê-la e manifestar, então, essa amplitude e essa sabedoria, permitindo sair desse
confinamento existente na cabeça do Homem, onde tudo é referenciado segundo a noção de Bem ou de Mal.

Essa herança, que os Ocidentais conhecem particularmente bem, contrariamente aos povos nativos
que, desde sempre, comungaram com o Céu e com a Terra, e colocando-se, eles mesmos, numa lógica ligada
a esse intermediário do Céu e da Terra, como homens participando de um Plano bem maior do que aquele que

eles podiam compreender, mas, entretanto, aceitando esse Plano e sua manifestação, tal como ela era
observada na natureza.

E tal, também, como ela não era observada, devido à não manifestação visível e tangível do Espírito, que, no
entanto, estava efetivamente na obra, mesmo desta criação.

***

A Clareza-Precisão vai, portanto, desembocar na Sabedoria.
Ela permite, pouco a pouco, por um ato lúcido e consciente, supor, num primeiro tempo, que o confinamento

do Bem e do Mal não é a totalidade, mas algo que é apenas um dos elementos da vida e não o que deve
permitir à vida tornar-se plenitude.

Simplesmente, um elemento que existe também na natureza, porque, na natureza, é claro, o bem de um faz o
mal do outro.

Assim, a águia que come um coelho faz seu bem e o bem de seus descendentes, de seus pequenos.
Obviamente, o ‘ponto de vista’ do coelho não é de modo algum o mesmo, ele é mesmo totalmente inverso em

relação àquele da águia.

***
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Assim, portanto, observar a natureza, observar os ciclos da própria vida, permite desembocar numa Clareza
maior dos processos da vida, bem além de certo número de alterações da consciência humana e permite

ampliar, de algum modo, o ponto de vista, superar o Bem e o Mal e desembocar, efetivamente, em certa forma
de sabedoria.

***

Esta sabedoria, assim como a Cruz Posterior, em seu eixo horizontal UNIDADE / PROFUNDEZ, permite, aí
também, ir para mais Unidade e, mesmo sem vivê-lo, criar, na consciência, uma forma de tensão para essa
Unidade, para esse Absoluto, bem além do Bem e do Mal, que são sempre apenas relativos em relação a

crenças ou, em todo caso, em relação a alguém, em relação a algum outro, de uma forma de vida em relação a
outra forma de vida.

O eixo CLAREZA / PRECISÃO vai, portanto, ampliar o ‘ponto de vista’, a fim de superar a Visão confinante e
confinada da personalidade, que vai sempre definir o Bem e o Mal em relação a si mesmo, em relação a

crenças, em relação a certezas, também.
Mas, geralmente, essa Visão do Bem e do Mal é apenas uma limitação da verdadeira Vida, porque ela

condiciona as ações do ser segundo julgamentos de valor, julgamentos de referência em relação a si mesmo
ou em relação às próprias crenças.

***

A ativação e a manifestação da Cruz Anterior colocam-se, portanto, sem passar pelo ponto ER (ponto central),
as Cruzes que permitem realizar o estado Crístico, o estado Micaélico e o estado Mariano, nesse corpo.
Isso nas tradições que não são de meu país, de meu povo, foi denominado o Despertar, a Ascensão, a

Iluminação (a verdadeira), o Acordar.
Pouco importa os nomes que vocês deem, porque, em definitivo, eles correspondem todos a uma forma de

‘ampliação da consciência’, onde o confinamento, mesmo no ego, não tem mais curso, não tem mais
colocação, mas onde a consciência poderá, efetivamente, fazer a experiência dessa não-separação, dessa

amplitude da percepção, do sentir, de uma Visão Interior denominada ‘Visão do Coração’, vindo substituir-se à
visão do ego, indo para além dos julgamentos, indo para além das crenças e permitindo, portanto, realmente,

manifestar a Sabedoria.
Essa sabedoria não é uma aceitação, sem condição, da natureza, mas vai bem além.

Essa sabedoria é aquela que vai, apoiando-se também na Cruz Posterior, permitir viver o que vocês chamam,
em seu país, de Unidade, o que, quanto a mim, eu chamo de Fusão com o Espírito, permitindo-me ouvir esse

Espírito, ver esse Espírito, em qualquer coisa, em qualquer Consciência, em qualquer ato.

***

CLAREZA / PRECISÃO permite examinar, de algum modo, a vida, com outro olhar.
Não é mais o olhar da Ilusão, do confinamento e do julgamento no Bem e no Mal.

É um olhar ‘ampliado’ que confere, efetivamente, Clareza e Profundez, minha outra Estrela em meu eixo,
permitindo, desta vez, desenvolver, em si, o fim do confinamento, permitindo também viver a última reversão.
A própria localização de Clareza e Precisão, de um lado e outro de Bem e de Mal, e à frente de IM e IS, põe

justamente em ressonância tudo o que havia sido confinado anteriormente.
Colocando-os em ressonância, permite vê-los, superá-los, transcendê-los e, portanto, estabelecer-se,

inteiramente, numa forma específica de Paz, que nós chamamos de Sabedoria.

***

Viver na Clareza é não parar nos olhares exteriores, é não parar nos julgamentos, é ter uma Visão efetivamente
mais nítida.

Perceber de maneira precisa, perceber (com a iluminação suficiente) todas as circunstâncias da vida, todas as
circunstâncias das interações entre os seres humanos e todos os componentes da Vida, existentes na

superfície desse mundo, qualquer que seja a alteração inicial.
Vocês são chamados, hoje, como os Anciões o disseram e muitas de minhas Irmãs, a viver uma finalidade.

Essa finalidade (eu prefiro chamar assim) não é um fim em si, mas, efetivamente, um ‘novo ciclo’, um
recomeço, onde nada mais poderá ser confinado, porque a própria Consciência tornar-se-á como o Grande

Espírito, totalmente livre, totalmente liberada de qualquer dependência a uma forma fixa, permitindo a ela



descobrir a infinidade de formas, a infinidade de outros mundos, de Dimensões, a infinidade das Criações.
Esse, é claro, é um processo que muitos seres humanos, hoje, começam ou terminam em seu caminho,
permitindo desengajar-se de tudo o que faz os condicionamentos da vida humana em seus limites, todos

os sofrimentos, todas as incompreensões.
É efetivamente uma manifestação do Amor e, sobretudo, da Sabedoria, permitindo superar o que foi chamado,

por algumas de minhas Irmãs, de ‘Corpo de desejo’, de ‘Corpo mental’, e inserir-se na lógica da Vida e na
lógica das transformações da Vida, impulsionadas pelo Grande Espírito, pela Luz e pelos Ciclos.

***

CLAREZA – PRECISÃO é um eixo de apoio.
É esse eixo que vai permitir-lhes realizar a Cruz Anterior, chamada do Cristo, permitindo-lhes desengajarem-se

de seus próprios condicionamentos e, sobretudo, irem para além, pela Sabedoria, de todas as crenças, não
para denegri-las em bloco, mas para considerá-las pelo que elas são, ou seja, formas de ‘marcadores’ que

foram colocados em seu caminho, simplesmente instaurados para permitir, justamente, superá-los e
transcendê-los.

De fato, nesse mundo é necessário ter um quadro, qualquer que seja.
Mesmo que esse quadro seja ilusório, ele permite, em todo caso, construir algo e, a um dado momento,

superá-lo, transcendê-lo e estabelecer-se numa nova percepção onde tudo se torna iluminado, onde tudo se
torna claro, onde mesmo a questão que se poderia colocar então à alma encontra sua resposta de maneira

Interior e não mais exterior.
A sabedoria é tudo isso.

***

CLAREZA-PRECISÃO é um eixo que permite também reforçar o Amor, reforçar o ponto ER, reforçar a própria
conexão à Fonte e beneficiar-se dos influxos da Luz, a fim de crescer, sempre mais, na Luz, até um ponto em
que a Luz é tão importante que a própria Consciência torna-se tão saturada de Alegria (o que vocês chamam

de Samadhi), que, naquele momento, ela pode passar no que UM AMIGO denominou a ‘dissolução’, o estado
Unitário, onde somente o Si existe, para além de qualquer forma, para além de qualquer corpo e para além de

qualquer identificação.
Isso não pode realizar-se se a Sabedoria, se o eixo CLAREZA-PRECISÃO não está totalmente presente.
De fato, até agora, quaisquer que fossem os seres que viveram esses acessos à dissolução, à Existência,
quaisquer que fossem as épocas e quaisquer que fossem os países, houve sempre, de algum modo, uma

forma a manter, a fim de ser, em si, a testemunha desse acesso a essa Unidade.
De algum modo, CLAREZA-PRECISÃO, esse eixo anterior da Cruz Anterior, associado ao Caminho da

Criança Interior, da UNIDADE e da PROFUNDEZ, que era o apoio posterior, definia, aí também, uma espécie
de quadro, permitindo manter a consciência, apesar de tudo, presente num corpo.

Essa presença era necessária para, ao mesmo tempo, como para todas as Estrelas, manter uma coerência
(não a nossa, mas aquela da Vida), manter uma forma de re-aliança à Fonte, a fim de que esta não se

apagasse jamais.
Há, de fato, ao nível de nossas encarnações, de Umas e Outras, a necessidade de manter essa Re-aliança, a

fim de que jamais o Sopro do Espírito se apague ou se afaste demasiado.
É a missão que nós realizamos em nossas encarnações.

Todas as Estrelas cumpriram esse papel, em diferentes momentos da História desta Terra.

***

Hoje, as coisas são um pouco diferentes porque, como vocês sabem, não se trata de manter essa Re-aliança,
mas, efetivamente, de tornar-se, inteiramente, essa Luz, esse Si, de viver, inteiramente, essa dissolução e esse
acesso à Unidade total, coisa que não havia sido possível até o presente, devido às circunstâncias cíclicas do

retorno da Luz.
Hoje, mais do que nunca, quaisquer que sejam seus estados Interiores, é também necessário manifestar essa

Re-aliança, essa Unidade, essa ativação das diversas Cruzes Mutáveis, Fixa (da Redenção) ao nível de sua
cabeça, viver isso também fora de seus espaços Interiores, permitindo, com isso, provar, a si mesmos e à sua
própria consciência que, finalmente, não existe qualquer separação entre o que é vivido no Interior e o que é

vivido no exterior.
É claro, inúmeros Irmãos e Irmãs já perceberam, de maneira muito concreta e muito lógica, que o que se vive
no Interior vive-se também no exterior, que a evolução da Terra é totalmente sincrônica com a evolução de
sua consciência e que, quando um evento sobrevém hoje na superfície da Terra, ele sobrevém do mesmo
modo no Interior de sua própria consciência, mais ou menos marcado, segundo as ressonâncias existentes

no Interior dessa consciência que vocês habitam.



***

Assim, pouco a pouco, a Sabedoria estabelece-se.
Assim, pouco a pouco, a convicção da Unidade vai surgir e virá permitir-lhes, realmente, viver a Unidade.

Minha Irmã de eixo, PROFUNDEZ, explicou-lhes o que era esse caminho da infância e o modo de inclinar-se,
de algum modo, para esse Absoluto.

É também o meio, esse Caminho da Infância, e a Sabedoria de CLAREZA-PRECISÃO, os meios para
estabelecer-se e recentrar-se em si mesmos, e beneficiar-se dos diferentes afluxos das Estrelas que os

constituem, a fim de manifestar, de maneira primeiramente intermitente e, em seguida, de maneira cada vez
mais frequente, seu próprio estado de Unidade ligado ao acesso à sua Existência.

Isso, atualmente, muitos humanos vivem.
Há, efetivamente, modificações muito, muito nítidas ocorrendo na consciência coletiva da humanidade, mesmo

para aqueles de nossos Irmãos e de nossas Irmãs que não querem ou não podem despertar-se pelo
momento.

Nesse sentido, é-lhes possível, efetivamente, através desse eixo de Sabedoria, observar as modificações da
Mãe Terra.

Algumas Irmãs disseram-lhes que o Som da Terra apareceria.
Ele aparece, cada vez mais frequentemente, em lugares cada vez mais amplos da Terra.

O Som da Terra responde ao som do Sol, ao Som do Céu.
É o Som da Criação, o Canto do Espírito.

Aquele que se traduz, para vocês, por uma majoração de seus sons em seus ouvidos e em sua consciência, é
exatamente o mesmo processo.

***

A Sabedoria é chamada a desenvolver-se em vocês, seja o que for que o olhar exterior possa chamar, ao nível
do mundo, a loucura desse mundo, em sua deslocação.

Há, efetivamente, uma Sabedoria por trás de tudo isso, ainda que ela não lhes seja perceptível, mesmo se ela
lhes pareça ser algo de agressivo para vocês.

Retenham que tudo o que acontece nos Universos concorre para estabelecer a Sabedoria, mesmo se
elementos, denominados Sombra, possam por vezes dar a impressão de não serem sábios ou de afastarem

da Sabedoria.
Ir além do olhar do confinamento do Bem e do Mal é também ir para a compreensão de que, em definitivo, o

Bem e o Mal não existem como tal e que o que pode ser percebido, sentido, como um Mal, num primeiro
tempo, em definitivo, concorrerá sempre para estabelecer o Bem.

É por isso que Cristo disse que não se deveria julgar, porque o ‘julgamento’ é sempre oriundo do confinamento
no Bem e no Mal.

O julgamento é sempre uma falta de Sabedoria, uma falta de Amor, porque, quando vocês estão no caminho
para o Amor e para a Sabedoria, quando vocês começam a viver estados de Unidade, nenhum julgamento

pode mais intervir, ou então este os remete, tal como um elástico, ao ego e à insuficiência de abertura, mesmo
na fase de abertura.

***

Então, é claro, algumas situações que lhes são apresentadas recorrem, justamente, à manifestação de sua
sabedoria, porque alguns elementos criados vão, talvez, procurar afastá-los da lei de Ação de Graça, vivida

quando vocês a vivem em seus momentos Interiores.
Vão procurar, talvez, desestabilizar, em vocês, essa Unidade que vocês buscam estabelecer, de maneira

permanente.
Então, aí também, ‘não julguem’, aceitem a manifestação, qualquer que seja, que isso concirna às suas
relações ou a eventos que ocorram em suas vidas porque, mesmo se vocês não têm os elementos de

resposta, no imediato e no instante, é absolutamente inegável que a Graça não pode contrariar a Graça.
O que quer dizer que, mesmo um evento ou uma pessoa que venha chocá-los, confrontá-los com restos de

confinamentos, está aí, necessariamente, para fazê-los crescer.
Nesse sentido, não há nem Bem nem Mal, nesse sentido, mesmo a Sombra, em definitivo, servirá sempre à

Luz.
Isso lhes foi dito, mas a Sabedoria os faz percebê-lo de maneira cada vez mais clara.

***



A Clareza e a Precisão é exatamente isso.
É superar esse julgamento do Bem e do Mal, é não julgar, no instante, o que pode chegar a sua vida, em suas

relações, mas diferir sempre a ‘reação’, porque a reação é sempre procedente do Corpo de Desejo, do mental,
dos condicionamentos, das crenças, mas não pode jamais conduzi-los a desprender-se, em todo caso,

desprender da reação imediata.
Somente a Sabedoria, somente a Clareza e a Precisão vão permitir afastarem-se desse julgamento,

aproximarem-se do Caminho da Infância e de sua Unidade e, certamente, algum tempo depois, uma hora
depois, um dia depois, ou, em todo caso, a um dado momento, vocês terão o esclarecimento total da Ação da

Graça que, sob o olho do ego, pode parecer-lhes ser o inverso de uma Graça.
Assim, alguns seres, por exemplo, podem quebrar algo.

Alguns seres podem perder uma situação; alguns seres podem perder uma pessoa querida, outros ainda
podem ver modificações da própria vida não indo no sentido desejado.

***

Em última análise, quando vocês procuram a Graça, a Graça agirá em vocês.
Então, não vejam jamais um evento que ocorre em seu quotidiano, em sua vida, como algo que está aí para

contrariá-los, mas, simplesmente, como algo que está aí para desvendar-se e ir para mais Graça, mais Clareza
e mais Precisão.

E isso se denomina a Sabedoria.
A Sabedoria consiste, portanto, em não reagir, a Sabedoria consiste em desincrustar-se, em desengajar-se de
reações imediatas do Corpo de Desejo, em desengajar-se das reações quase imediatas, ligadas às crenças e

aos condicionamentos.
É o único modo de juntar-se, em Sabedoria, pela Sabedoria, ao ‘Coração do Ser’ e estabelecerem-se, de

maneira cada vez mais definitiva, em seu Coração.

***

Eu frequentemente falei da natureza, mesmo em minhas intervenções, porque a natureza apresenta-lhes,
qualquer que seja a falsificação (que não existe, ainda, nas leis naturais da vida exprimida aqui, salvo para o

humano, é claro), os animais manifestam, inteiramente, esse princípio de Graça.
Então, é claro, o julgamento exterior do Homem fará crer que é detestável para um coelho fazer-se comer pela

águia.
Mas é uma visão extremamente ligada aos seus condicionamentos, que é extremamente ligada, também, aos

uns e aos outros, às reações que podem existir em relação à emoção imediata.
Assim que haja a possibilidade de adotar uma percepção mais profunda e mais clara, então, naquele

momento, a Sabedoria que emana de vocês vai fazê-los compreender que isso faz parte da Sabedoria.
É claro, a predação, tal como é vivida na natureza, é inerente a essa forma de Vida.
Mas, entretanto, há, nessa forma de vida, também, uma Sabedoria e um equilíbrio.

Se a águia não comesse o coelho, o coelho, por sua vez, comeria o conjunto de culturas e não permitiria a
outros mamíferos alimentarem-se.

Tudo é equilíbrio.
O desequilíbrio aparente é, de fato, apenas um julgamento limitado, que é frequentemente oriundo

de condicionamentos ou de desejos ou de emoções presentes no interior do ser humano.
A águia que come o coelho não tem qualquer emoção.

O coelho que é comido, para além da emoção imediata, sabe que ele participa de um Plano bem maior e bem
mais vasto do que ele.

***

Hoje, a Consciência do ser humano inscreve-se diretamente pelos Pilares da UNIDADE, da PROFUNDEZ,
pelos Pilares da CLAREZA e da PRECISÃO, no Centro, ou seja, no Coração, onde, como vocês sabem, pode

apenas existir a irradiação do Amor e da Alegria, onde não existe lugar algum para uma questão, lugar algum
para um julgamento, lugar algum para qualquer interrogação, uma vez que o Coração não é jamais a questão,

mas é sempre a resposta.
A Sabedoria sabe também descobrir isso e aceitar, sem para tanto, contudo, encontrar-se numa forma de

resignação, mas, bem mais, na ‘aceitação luminosa’ do que vocês são e também do que há para viver sobre
esta Terra, pela sua própria presença nesse fim de Ciclo.

***



Como o disseram os Anciões, como o disseram minhas Irmãs, vocês estão muito exatamente em seu exato
lugar, hoje.

Todos vocês quiseram vir para viver o que há para viver.
Não há qualquer dúvida possível sobre isso e isso é, também, uma forma de Sabedoria.

Quaisquer que sejam suas atividades, quaisquer que sejam suas idades, vocês estão sistematicamente no
bom lugar em relação aos eventos que se desenrolam.

Então, é claro, a Graça vem, por vezes, pressionar certo número de coisas que parecem ser contrárias à Graça
e é preciso, eu diria, aceitá-las de boa Graça, porque isso é uma forma de Sabedoria.

Hoje, nos dias que virão durante esse mês de maio, vocês serão, uns e outros, ‘tocados pela Graça’.
O fato de ser tocado pela Graça pode traduzir-se também pelo fato de ser tocado em algumas de suas

trincheiras, em alguns de seus confinamentos.
Então, sobretudo, não julguem.

Sobretudo, não busquem, no instante, reagir.
Não busquem, no instante, a explicação.

Contentem-se da Humildade, da Simplicidade que os fará aceitar o que vocês têm a viver, cada um, no instante.
E estejam certos de que a Sabedoria desabrochará, então, de maneira certa.

***

O mês de maio é um mês que lhes permitirá encontrar a Sabedoria, e essa Sabedoria pode encontrar-se
apenas se há uma aquiescência total, através da Humildade e da Simplicidade, a eventos que serão

submetidos à sua consciência e a eventos que vocês viverão.
Isso concerne, é claro, bem além de vocês, na França, a todos os países da Terra, porque cada ser humano
que se encontre num país preso aos elementos escolheu estar naquele lugar, também, naquele momento.

Então, é claro, o olhar do ego vai falar de catástrofe, ainda uma vez.
O olhar do ego vai carecer de sabedoria, porque ele considera apenas a opinião do ego e não conhece nada

do que está além do ego.
A Sabedoria de vocês é, justamente, apoiarem-se no que vocês vivem, já, por suas Vibrações, por suas

adesões a essa Unidade, a essa Visão Unitária.
Vocês irão, pouco a pouco e a cada dia, para mais Sabedoria, porque a Humildade e a Simplicidade os

guiarão, através da Ação dessa Graça, em vocês e ao seu redor.

***

Durante esse mês, é muito importante apoiarem-se na Sabedoria, a fim de não entrarem no julgamento do que
quer que seja ou de quem quer que seja, porque tudo o que chega será totalmente correto e não pode, aliás,

ser de outro modo, no período em que a Luz estende-se, desvenda-se e revela-se inteiramente.
A Sabedoria permitir-lhes-á, aliás, também, muito rapidamente, desacoplando-se da emoção imediata ou
da crença imediata, apreender muito, muito rapidamente, os prós e os contras de uma situação que lhes

concirna, de um evento que lhes concirna ou concernente tanto ao Planeta como a uma parte deste planeta ou
a uma parte do Céu.

O eixo CLAREZA-PRECISÃO, a Cruz Anterior, permite-lhes acolher, na serenidade e na Paz, o Espírito, seu
Sopro, seu Fogo e também o retorno do Cristo.

Isso consiste, como dizia o Cristo, certamente, em ter sua casa limpa, ou seja, não se deixar invadir
pelas emoções, não se deixar invadir pelas crenças, quaisquer que sejam, superar os condicionamentos

vindos de relações ilusórias que podem existir nesse mundo, manter, eu diria, custe o que custar e de qualquer
forma, sua própria Integridade, sua própria Ética, mantendo-se no Aqui e no Agora.

Vocês permitirão à sua Consciência revelar-se.
Os choques, as manifestações que venham chocá-los, são apenas as manifestações da Graça.

Apenas o ego, efetivamente, é que chamará a isso um ‘choque’, porque isso vem modificar e mudar seu
equilíbrio Interior, modificar e mudar o equilíbrio de sua própria consciência.

Então, lembrem-se, quaisquer que sejam os momentos que vocês tenham a viver, cada um de vocês, que lhes
é necessária Sabedoria, uma grande Clareza, uma grande Precisão.

Que vocês devem ir cada vez mais para a Unidade, para a Profundez, a fim de viver mais o Amor, aquele do
Cristo e aquele que vocês são, de toda a eternidade.

Isso participa, o que acabo de dizer-lhes, inteiramente, do princípio de acesso à sua Existência, a essa famosa
‘dissolução’ de que falava-lhes UM AMIGO e que é essencial para levar a efeito sua missão, para vocês como

para o conjunto de Irmãos e de Irmãs sobre a Terra.



***

Aí estão as poucas palavras que eu tinha a dar-lhes sobre CLAREZA e PRECISÃO.
Se existem em vocês questionamentos em relação a isso, e unicamente em relação a isso, então, tentaremos

ali aportar, juntos, uma iluminação suplementar, uma CLAREZA maior.

***

Questão: apoiar-se numa árvore e sentir uma reação ao nível do Coração é o sinal de uma árvore Totem ou
o sinal de uma comunicação com essa árvore?

Meu Irmão, a árvore é a árvore de Vida.
É a ilustração exterior do que se chama de Kundalini.

A árvore é a que move suas raízes no mais profundo da Terra e vem mostrar-lhes, através de sua folhagem,
sua realização, seu desenvolvimento.

A árvore é, certamente, o elemento da natureza que está ainda mais puramente religado à sua 5ª Dimensão.
Assim, portanto, a partir do momento em que você coloca suas próprias costas na árvore de Vida, você

desperta sua árvore de vida.
Isso é válido para qualquer árvore.

É claro, existem árvores que estarão muito mais em ressonância com você do que com qualquer outro.
Agora, no que concerne ao Totem, é uma representação.

O importante é viver disso os efeitos, como você o diz, ao nível de seu próprio ser.

***

Questão: essa paz, essa ausência de ego, na natureza, provém desse contato com a árvore?

Sim, porque, naquele momento, devido ao que você vive, devido à sua Atenção e ao conjunto de elementos
que já foram dados (a Humildade, a Simplicidade, sua Atenção, sua Intenção, a capacidade de colocar-se no
Aqui e no Agora desse contato, efetivamente), naquele momento, você se beneficia do influxo, da Unidade da

árvore e da natureza.
Agora resta transformar, o que é da ordem da experiência, em uma vivência permanente.

A árvore pode mostrar-lhe o caminho, como árvore de vida.
Ela lhe permite, efetivamente, aproximar-se de sua Unidade, por diversos sintomas que você pode descrever

ao nível de seus chakras, de suas Vibrações.
Mas é necessário aceitar também que é apenas uma ‘experiência’.

Manter-se a si mesmo, fora da natureza, no Coração, necessita um Abandono total à Luz.
Mas, entretanto, a árvore pode mostrar o caminho, assim como uma música, assim como outro ser humano.

***

Questão: os povos a quem chamamos de primitivos estão constantemente na Unidade?

Cara Irmã, esse foi o caso durante muito tempo.
É claro, a civilização ocidental afastou os povos nativos ou primitivos daquela dimensão.

Nós também, portanto, para aqueles de nós que estão ainda encarnados, banhamo-nos no banho do que vocês
chamam de Kali Yuga, junto aos orientais, nesse Fim dos Tempos.

E inúmeros Irmãos não resistiram, de algum modo, às sirenes do Mundo da Ilusão.
Mas é evidente que, antes desse século que acaba de transcorrer, a maior parte de nós estava, efetivamente,

religada ao Grande Espírito e à Mãe Terra.
O que vocês chamam de ‘progresso’, o conjunto de tecnologias que foi implementado sobre esta Terra, em
definitivo, cortou sua própria conexão e a de nossos Irmãos e Irmãs nativos e primitivos, com a Mãe Terra e

com o Grande Espírito.
Hoje isso se restabelece.

Então, aí também, é preciso não julgar essa tecnologia e esses meios modernos porque, à sua maneira, eles
permitiram também, neste final de ciclo, dar-lhes conta, iluminar, colocar a Clareza e superar tudo isso.

***



Questão: isso se refere também ao povo Aborígine da Austrália?

Todos os povos nativos.
Raros são aqueles, entre os povos nativos, que puderam conservar a própria Integridade.

Não há.
É preciso efetivamente compreender que o ser humano é impregnado pelas ondas, pelo Espírito,

pelas egrégoras, pelas energias, no sentido mais amplo, nos quais ele se banha e que, num certo limiar de
saturação, torna-se muito difícil manter essa Re-aliança com o Céu e a Terra.

Mas hoje, a Terra está liberada, o Céu está liberado, e isso vai se tornar cada vez mais fácil para todo o mundo.

***

Questão: eles estavam fechados na Matriz, apesar dessa Re-aliança ao Grande Espírito?

Sim, entretanto, com uma capacidade muito maior para conectar o Grande Espírito, seja pelos espaços do
sonho ou pela própria comunhão com o Céu e a Terra.

Eles haviam conservado, até o início do século que acaba de escoar-se, certa forma de liberdade.
Essa forma de ‘liberdade’ era simplesmente ser capaz de estar religado ao Grande Espírito.

A maior parte das tradições, quaisquer que sejam os continentes e os povos primitivos ou nativos, refere-se,
todas, a esse estado dessa ‘idade sombria’ e do advento do homem branco e também que isso terminaria um

dia.
Apenas o homem branco para crer que ele é eterno e que ele crescerá sempre em seu conforto e na Ilusão da

vida.

***

Questão: o símbolo de um animal que se manifesta tem ainda uma utilidade?

Meu Irmão, tudo depende da utilidade que você ali coloca, você mesmo.
Isso pode ter uma utilidade para alguns e tornar-se totalmente inútil para outros.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs sobre esta Terra, eu lhes dou a Graça e a Paz.
Que a CLAREZA estabeleça-se em vocês, a fim de que jamais o erro possa afastá-los dessa CLAREZA.

Vão na Sabedoria, vão na UNIDADE, vão para o Coração.
Tornem-se isso inteiramente, não há melhores votos que eu possa formular.

Meu Amor está com vocês.
Até breve.

************
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Eu sou SNOW.

Irmãos e Irmãs, aqui e em outros lugares, que a Paz do Grande Espírito esteja em vocês.
Eu venho prosseguir o que eu lhes dei, desde algum tempo, com relação à Vibração da CLAREZA.

Nós iremos, se vocês bem o desejarem, juntos, avançar de maneira talvez mais fina, sobre o que é esta
CLAREZA, o que ela não é e sobre o que ela se verte, completando assim o que lhes deu a minha Irmã

Teresa.
A CLAREZA de que falo é, naturalmente, a CLAREZA espiritual, a CLAREZA do Espírito, que vai dar, aí
também, em certa forma de Inocência, que os faz, de algum modo, escapar e superar as coibições das

Crenças e da ilusão desse mundo, mantendo-os nesse mundo, a fim de perceber a beleza e isso, eu me
expressei, por exemplo, em relação à Natureza.

A CLAREZA é do domínio do Espírito.
Ela está ligada à PROFUNDEZ, isso vocês sabem, à capacidade para ver claramente e então para obter uma

clara Visão, justamente, do que é o Espírito e do que ele não é.
A CLAREZA, a Vibração desse ponto, não é a clareza que coloca uma iluminação sobre as circunstâncias da
vida comum, mas, sim, uma iluminação da própria Luz, do Espírito, da Verdade, permitindo saturar de Luz o

que não era da Luz.

***

Então, esta CLAREZA, esta Profundez e esta Inocência, não são atributos da pessoa que vão permitir iluminar
a pessoa, mas, bem mais, transcender e fazer desaparecer a pessoa em benefício do que alguns Anciãos

denominam o Si ou a Unidade.
Quanto a mim, vocês sabem que eu prefiro a expressão “fundir-se no Grande Espírito”.

O Grande Espírito não tem cor porque ele é todas as cores ao mesmo tempo.
O Espírito não tem as cores da alma, o Espírito não tem as cores da pessoa, o Espírito é o que vai diretamente

conduzir ao Espírito e então fazê-los superar, fazê-los elevar-se de tudo o que é coloração da alma ou da
pessoa, elevando-os, de algum modo, da compreensão linear e habitual, presente sobre esse mundo.
A CLAREZA vai então dar uma Profundez, mas sobretudo vai dar ainda mais Inocência e ainda mais

Infância, Infância que não pode discernir nem ver o menor mal, que isso seja pelos seus olhos ou que isso
seja pelos seus pensamentos.

Obviamente, sob a condição de que esta Infância seja ideal e não seja afetada pelas vicissitudes do adulto ou
por privações.

A CLAREZA vai permitir-lhes ver claramente, não para iluminar causas ou consequências de suas vidas, mas
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sim para superar tudo isso e estabelecê-los em uma nova cor, em uma nova polaridade, se pudermos dizê-lo,
em um ‘estado novo’ onde tudo aparece como branco, onde tudo aparece como profundo e inocente e então,

imaculado e puro.
Podemos dizer que o mundo é perfeito, isso vocês sabem, nos elementos da natureza que não foram

alterados pela falsificação do homem.
É a esta CLAREZA que vocês são chamados e é nesse sentido que, nas minhas modestas intervenções, eu

lhes falei da natureza como um elemento podendo permitir-lhes aproximar-se do que não foi alterado.

***

A CLAREZA de que eu vou lhes falar, agora, tem mais relação com a CLAREZA do Espírito.
O Espírito é ilimitado, ele não tem que impor limites.

O corpo que vocês habitam, e que nós habitamos, é limitado, limitado em seus mecanismos, limitado em suas
possibilidades, limitado também em tudo o que ele pode conceber e exprimir, limitado em sua visão como

limitado em suas percepções, quaisquer que elas sejam, enquanto o Espírito, ele, é exatamente o oposto de
tudo isso já que é ilimitado, totalmente.

Então, a CLAREZA do Espírito não se destina a colocar qualquer claridade nesta densidade de vida, mas é sim
destinada, mais, a ‘transcender’ a opacidade e a densidade desta vida, pondo fim, de algum modo, à ilusão e

ao próprio princípio da Falsificação.
A CLAREZA resulta nesta Inocência que os conduz à Liberação e que faz com que a sua Consciência vá

experimentar e viver estados nada tendo a ver com a consciência comum, que é sempre construída segundo
os modos e os mecanismos da ação, da reação, dos sentimentos, das pulsões.

A CLAREZA é livre de tudo isso.

***

Então, viver a CLAREZA decorre na clara Visão, não das suas vidas, não desta vida, não dos problemas, mas
em uma clara Visão do que é a Luz, do que é o Ilimitado e do que ele não é.
Esta CLAREZA não pode se expressar em termos intelectuais ou mentais.

Ela não está submetida a condicionamentos, a confinamentos, a limitações presentes sobre este mundo.
Mesmo existindo analogias onde vocês podem ali lançar mão, como alguns seres o fizeram, de um elemento
que vai impulsioná-los, de alguma forma, para o Espírito, por exemplo, como a alvorada que surge, como a
CLAREZA que imerge ao final da noite, e como o sol nascendo, que vão chamá-los, por ‘ressonância’, a se

elevarem acima das condições habituais da densidade, da ilusão.
A CLAREZA é o momento em que o que lhes aparece como essencial e comoevidente, mas também

claramente, onde vocês irão compreender e viver a Verdade da Luz não mais como um objetivo, não mais
como uma suposição, mas, sim, como um estabelecimento em meio à Vibração da Luz, do Espírito,

desvendando a sua própria CLAREZA, pondo fim à opacidade e à ilusão da pessoa na qual vocês estão.
Isso vai dar necessariamente na clara Visão, além da Visão e além da falsificação dos olhos, permitindo-lhes
experimentar, sobretudo, um estado de tranquilidade, de Paz, nada tendo a ver com as pazes efêmeras da

pessoa, resultantes de satisfações, quaisquer que elas sejam.

***

Penetrar a CLAREZA, efetivamente, vai permitir, em um primeiro momento, ver claramente sobre a sua própria
vida.

Aceitar ver claramente a sua própria vida é aceitar ver o que se é, ver as próprias falhas e as próprias Sombras.
Não para combater algo, mas, bem mais, para simplesmente ter a clara Visão, a clara Consciência, permitindo

superar o julgamento de si mesmo ou dos outros e resultar na aceitação, permitindo, pelo simples fato de
aceitá-los, colocar a CLAREZA no que estava opaco.

Isso, vocês sabem, é a ação da Luz e não a ação do ego ou da personalidade, que é chamada,
permanentemente, a lutar contra isto ou contra aquilo.

A CLAREZA de que eu falo é então uma iluminação da opacidade da pessoa, contribuindo para
estabelecerem-se, de maneira lúcida e autônoma, na sua própria Liberdade, no seu próprio Espírito.
A CLAREZA é também ver através da iluminação do Espírito, o fato de que tudo é Um, de que tudo é

independente e de que tudo está conectado, nesta independência, à Luz Una.
É ver então além da visão fragmentada, ver além do que dá para ver o olho e do que dão para ver

as emoções e os sentimentos, para penetrar enfim um estado ‘diferente’, onde tudo acontece, onde tudo se
articula, onde tudo se explica, além da própria explicação, das ilusões do mundo, mas na Verdade do Espírito.
Esta CLAREZA não é feita para permitir-lhes unicamente discriminar, para fazer escolhas, mas, bem mais, para

ver pela clara Visão, pela Visão Profunda denominada também Visão do Coração, o que é a Luz e o que ela



não é.

***

A CLAREZA Unifica.
A CLAREZA, portanto, permite transcender as Sombras, não as negando, não as rejeitando, mas as

‘iluminando’, sem fazer nada mais do que disso, sobretudo não uma ação da pessoa sobre a pessoa, mas, sim,
compreender e viver a ação da própria Luz, nesta iluminação, e depois, nesta transparência e

nesta transcendência que vão se manifestar.
A CLAREZA está ligada ao Espírito.

Ela está em ressonância, mesmo, diretamente, com o Espírito porque o Espírito é Claro.
 Em meio ao Espírito não existe qualquer Sombra, o Espírito é Ilimitado e Livre.

O Espírito não pertence à pessoa porque ele é para todo mundo.
O Espírito não é nem confinamento, nem possibilidade de confinamento, nem mesmo possibilidade de

descrição ou de definição porque ele é, antes de tudo, um ‘estado da Consciência’, uma Vibração particular da
Luz estabelecendo-se em vocês, no momento em que vocês vivem isso.

A CLAREZA, quando ela está em ressonância com a PROFUNDEZ, na Infância e na Inocência, dá acesso à
Fusão, ou à Penetração, se vocês preferirem, da alma pelo Espírito, estabelecendo uma nova Unidade

denominada ‘nova Tri-Unidade’, cujo ponto de junção são o Coração, a Unidade e o que vocês chamam de
ponto ER.

Então, naquele momento, um novo centro e um novo impulso estabelecem-se no ser, nada mais tendo a ver
com a pessoa, nem mesmo com a alma.

O Sopro do Espírito se estabelece e esse Sopro é um Fogo, vivenciado como tal, um Fogo que não queima.
Assim é a CLAREZA porque o Fogo, ele também, participa da CLAREZA e ele é claro.

O Fogo não pode ser portador de Sombra.
O Fogo não pode ser portador de qualquer peso porque ele se eleva.

Assim é a CLAREZA, assim é o Espírito.

***

Tornar-se claro é também se tornar transparente.
Tornar-se transparente quer dizer não mais ser alterado ou perturbado por tudo o que pode vir da pessoa.

Há uma compreensão e uma vivência exata do que chega, em meio à pessoa, sem ser afetada de qualquer
maneira, sem ser perturbada de qualquer maneira porque a CLAREZA é o Sopro do Espírito dando a Paz, que

nada pode vir preocupar ou nada pode vir alterar.
O Sopro do Espírito torna-se o Fogo que vem forjar, de algum modo, a transparência e a Clareza do Ser,
estabelecendo-se em sua nova Consciência dita Unificada, denominada, eu creio, Turiya ou 4º estado da

Consciência.
No meu povo, chamamos isso de fusionar ou de se tornar o Grande Espírito.

Terminologias muito diferentes, mas que revestem, de fato, a mesma e única Verdade e realidade, que é o
domínio do Espírito.

O mundo da ilusão é, para o ser humano, um mundo de Sombra, um jogo de Sombras e de Luz, alterada
porque transformada.

O mundo do Espírito é total ‘transparência’, não há necessidade de qualquer Sombra e de qualquer densidade
desse mundo para existir, para interpenetrar em meio a todas as Dimensões e a todos os Universos.

Isso é muito difícil de conceber, mesmo de imaginar para o ser humano, enquanto ele não penetrou o Sopro do
Espírito.

***

A CLAREZA, enfim, busca a Paz.
Por que ela busca a Paz?

Simplesmente por uma noção de ‘apaziguamento’.
Do mesmo modo que a neve pode, sim, enervar algumas pessoas, mas, antes de tudo, a neve propicia

um eco, uma reverberação, uma brancura, uma profundez, onde tudo o que não é branco como ela, revela-se
com um contraste surpreendente.

Assim age a CLAREZA, no nível espiritual, da Luz Vibral, estabelecendo-se na Unidade da Luz branca.
Ela vem iluminar, ela vem transfigurar e ela deixa claro, tornando transparente.

O ser que se estabelece na CLAREZA e no Espírito, torna-se, gradualmente e à medida do seu



estabelecimento nesta Vibração, um ser ‘transparente’, que não pode ser afetado de maneira alguma pelo que
é sua própria pessoa ou pelo que são as outras pessoas.

Então, em outros povos, isso foi denominado a Realização da Unidade, do Si, do Despertar, a ‘Realização’.
Vários espíritos encarnados, no Oriente, descreveram isso de maneira muito exata.

Eles eram, de certa forma, observadores conscientes e lúcidos da sua própria Consciência.
A CLAREZA permite tudo isso.

***

Associada à PRECISÃO, ela vai propiciar o que eu denominaria uma Visão, desta vez, justa e direta, do que é a
Verdade e do que ela não é.

A iluminação da Vibração da CLAREZA permite-lhes, efetivamente, viver o apaziguamento, a Paz e a Alegria.
Porque a CLAREZA é também, como eu disse, uma forma de ‘leveza’, manifestando-se tanto na Consciência

como na própria percepção do que vocês chamam de energia do corpo, qualquer que seja o peso desse
corpo, qualquer que seja a idade desse corpo.

A CLAREZA é um elemento que faz parte do que foi denominado Cruzes Mutáveis e Eixos.
A CLAREZA então contribui para elevar o ponto ER, no que é denominado uma parte particular do ‘Tubo de

Cristal’ indo de ER a ER, do Coração à cabeça, conectando, de algum modo, de maneira mais direta, a alma,
o Espírito e o corpo, permitindo Unificar então esses três princípios, permitindo fazer a alquimia da ‘matéria’ e a

alquimia da ‘alma’, transcendê-las a fim de viver a Verdade do Espírito.
Sem CLAREZA, isso não é possível.

Esta CLAREZA é primeiramente, e antes de tudo, também, uma transparência no que diz respeito a si mesmo
e uma honestidade no que diz respeito a si mesmo.

Eu creio que vocês o chamam de Ética e de Integridade.
Mas esta Ética não é uma Ética moral ou social, é uma Ética e uma Integridade, antes de tudo, em relação a si

mesmo, permitindo-lhes estarem alinhados e concordantes e, portanto, ‘claros’ com vocês mesmo.
Esses são espaços de Consciência onde não pode existir qualquer alteração da Verdade, associada à pessoa,

associada às apropriações e, portanto, aos pesos e às opacidades.
O peso e a opacidade ocasionam sofrimento.

E aquele que vivenciou a CLAREZA e o Samadhi, uma vez, sabe pertinentemente quando desencadeia uma
Vibração oposta à CLAREZA, revivendo então, ou recordando então, por sofrimentos diversos e variados, este

próprio afastamento da CLAREZA.
A CLAREZA é, portanto, um barômetro do seu estado de impressão de leveza ou, ao contrário, de peso,

ilustrando perfeitamente seu próprio estado de CLAREZA.

***

A CLAREZA se vê, obviamente, no olhar onde não existe nem bem nem mal, mas apenas a Luz.
A CLAREZA se vê, enfim, na transparência do ser, onde tudo parece, primeiramente, como não transformado,

não alterado, não mascarado, não escondido.
De fato, aquele que se aproximou e vivenciou a Unidade, o Samadhi e a CLAREZA do Espírito, torna-se

‘transparente’.
Esta transparência é então, Interior como exteriormente, vista do interior ou vista do exterior, como uma prova

patente da realidade do que é vivenciado, NO Espírito.
A CLAREZA, como eu já lhes disse, pode se encontrar também na Unidade dos vegetais e em particular das

‘árvores’, que, eu os lembro disso, permaneceram, elas, alinhadas à sua Dimensão de Eternidade, à sua
Unidade.

Elas podem ser, para vocês, um apoio, como eu disse, essencial, à manifestação da sua própria CLAREZA.
A CLAREZA também é ‘leveza’, ou seja, ela não pode deixar manifestar, quando está estabelecida,

qualquer peso da alma (já que ela é transfigurada no Espírito), quaisquer projeções da alma ou sofrimentos da
alma.

A CLAREZA permite ver claramente, ainda uma vez, as últimas zonas de Sombra e iluminá-las, sem qualquer
culpabilidade.

Porque a CLAREZA permite conduzir ao próprio fato de que o Espírito não é desse mundo e de que, então, o
que pertence à pessoa ou à alma é compreendido e assimilado como um jogo e uma ilusão.

***

Esta CLAREZA vai corresponder, também (além do que foi denominado Fusão dos Éteres, aparecimento da
Luz azul), ao aparecimento da Luz branca, não mais sob forma separada, como alguns de vocês já a veem,



chamadas de Partículas Adamantinas, mas como um agenciamento dessas Partículas Adamantinas, até aqui
fragmentadas, tornando-se Unificadas, elas também, reunificando-se, naquele momento, dando uma Claridade
branca, não mais constituída de partículas isoladas, mas tão densa que ela parece formar, e é a Verdade, uma
‘única densidade’, uma única Vibração de Luz uniforme, branca, onde as Partículas Adamantinas são reunidas

para formar um tecido, isento de qualquer buraco, isento de qualquer perfuração.
É assim que irá se estabelecer o retorno à Unidade da Luz branca, pela ação de diversas forças que lhes foram

desenvolvidas.
Esta CLAREZA de que eu falo, Interior, será então visível, também, como uma Clareza exterior, invadindo o
mundo e implicando no desaparecimento total de qualquer zona de Sombra e de qualquer jogo de Sombra e

de Luz, ou seja, no desaparecimento total do que é denominado Dimensão Terceira.
E então o aparecimento da Luz branca irá permitir-lhes estabelecerem-se na nova Dimensão de Vida, em meio

ao seu corpo transfigurado, este ou então o corpo de Estado de Ser, diretamente re-sintetizado tal um
‘holograma’.
Observem.

Observem o céu, à noite, à noite que cai e vocês irão ver, muito, muito proximamente, a partir de amanhã, a
arquitetura da Luz branca constituída de Partículas Adamantinas transformar-se em uma ‘substância branca’,

vivente e uniforme, onde as Partículas Adamantinas, pouco a pouco, realmente irão lhes aparecer ainda mais.
Pode-se comparar isso, guardadas todas as proporções, à bruma matinal que se levanta do solo ou que desce
do céu, vindo embaçar as bordas da mata, das árvores, da natureza, dos animais, para formar, por assim dizer,

uma ‘nuvem’.
A única diferença é que esta nuvem não será uma nuvem constituída de vapor d’água, mas de Partículas

Adamantinas, de Luz, de Ultravioleta, de Luz azul do Espírito Santo e, em suma, esta será a nova densidade
de Vida.

É assim que isto irá se manifestar, fazendo então desaparecer tudo o que era da ordem dos jogos da Sombra
e da Luz.

Esse processo, vocês irão vivê-lo.
Vocês irão começá-lo no Interior de vocês, para aqueles que descobrem o Espírito e o vivem, vocês irão

descobri-lo também neste mundo que se transforma.

***

Obviamente, e como os Anciãos sempre lhes disseram, ser-lhes-á feito segundo a sua fé e segundo a sua
Vibração.

Se vocês mesmos se tornarem Clareza, vocês irão penetrar a CLAREZA.
Se vocês mesmos aceitarem não mais nutrir as Sombras, quaisquer que sejam, as suas como outras, naquele

momento, vocês irão penetrar, sem qualquer obstáculo, a ‘nova densidade’.
Esse processo foi denominado Ascensão.

Ele foi também denominado, pelo Comandante dos Anciãos, ‘Grelha-Planetária’.
Porque esta nuvem não é uma nuvem de água, mas uma nuvem de Fogo, de Luz do Espírito, à imagem da

Fonte, constituída exclusivamente desta Claridade.
É uma Tríplice Irradiação, como vocês sabem (Espírito Santo, Fonte, Ultravioleta), que constitui a totalidade e

a integridade da Luz se revelando sobre este mundo.
Portanto, se vocês mesmos se tornarem ‘claros’ com si próprios, transparentes, vocês irão penetrar esta
densidade sem qualquer problema, estabelecendo-se ali de maneira perfeitamente natural e espontânea.

É esse processo que estará em via de instalação a uma rapidez que, como vocês sabem, não lhes pertence e
não nos pertence, mas que é decidido por imperativos astronômicos e, sobretudo, pela resposta da própria

Terra para viver em meio ao seu novo habitat.
Tudo isso, evidentemente, se acompanha, para a Sombra e as zonas que recusam esta iluminação, por
‘convulsões’, cada vez mais importantes, sobre as quais eu não retornarei porque elas foram objeto de
profecias muito antigas e mais recentes, tanto no Oriente como no Ocidente, como entre o meu povo.

Tudo isso irá lhes parecer cada vez mais claramente, é o caso e a ocasião de dizer, aos seus olhos e ao seu
Coração, surpreendente e assombroso.

A Inteligência da Luz tornar-se-á estrutura e aparência real da Luz e não mais simplesmente uma agitação de
Partículas Adamantinas aparecendo no seu mundo.

Estas irão se estruturar, na autonomia e na liberdade, reunindo-se na Liberdade do Um, na qual vocês serão
convidados a penetrar.

Isso se tornou possível, justamente, pela última Reversão, desvendando a Energia Metatrônica ou a
Consciência Metatrônica, nesse corpo, nesse Templo e nesse Coração.

Tudo isso, a sua carne vai viver, a sua Consciência vai viver e nós iremos viver, com vocês, ao seu lado.

***



Muitos seres humanos, que estão ainda opacos, não terão qualquer dificuldade para perceber o que é esta Luz.
Outros seres humanos, em número mais considerável, estarão na resistência a esta Luz, que representa, de

fato, para eles, o fim de toda vida e não um novo nascimento.
Lembrem-se de que é a Vibração e a Consciência que decidem e nenhum ser exterior.

E de que cada um é totalmente livre para se tornar o que ele Vibra.
A melhor maneira de ‘servir’, e isso, o Comandante lhes disse, desde muitíssimo tempo, é irradiar esta Luz e a

Alegria e a Transparência.
Isso acontece sem palavra, isso acontece sem conselho, isso acontece sem interferência na Liberdade do

outro.
Vocês são então levados a tornarem-se livres, uns e outros, quaisquer que sejam os seus caminhos comuns.

Vocês são levados a viver esta CLAREZA, agora, correspondendo ao estabelecimento do reino de
METATRON e da Nova Tri-Unidade, reunificada, agora.

Esta reunificação da Nova Tri-Unidade ilustra-se também pelo que o Arcanjo Miguel chamou de Tríplice
Irradiação da Luz.

Lembrem-se, e eu insisto em relação a isto, do papel da natureza, do papel das árvores.
Esta nova Consciência vai pôr fim à antiga eletricidade, integralmente.

O corpo humano transforma-se nesta Luz.
Os mecanismos elétricos do homem antigo não serão mais necessários.

Olhem o céu, olhem a natureza, olhem a difusão da Luz branca, olhem o seu aparecimento como ‘Inteligência
Suprema’ e vocês terão percebido, além das suas percepções de Paz e de Vibração, o que está em via de se

desenrolar sobre esta Terra e sobre o seu estado de adiantamento que, como uns e outros lhes disseram,
tanto entre os Anciãos como entre as Estrelas, irá doravante cada vez mais depressa segundo a sua escala de

tempo.
Eis os poucos elementos que me foram solicitados para comunicar-lhes referentes à CLAREZA, e à interação

do Espírito, da Luz, em relação à CLAREZA.
Se nos restar tempo antes do alinhamento, então eu responderei às questões relativas a isso e somente a isso,

se nos restar tempo.

***

Pergunta: existe uma ligação entre a CLAREZA e as grades que podemos ver pela manhã ao despertar?

Completamente.
Isso é denominado Trama Etérea da Luz Vibral que se constrói, sobre a qual irão se depositar as Partículas

Adamantinas.
O que vocês veem é chamado de Trama do Éter.

***

Pergunta: qual é o marcador da fusão do corpo físico e do corpo de Estado de Ser?

A capacidade para manifestar a Alegria, a capacidade para entrar, mais ou menos espontaneamente, em
estado de Samadhi ou de Alegria e enfim, o desaparecimento do corpo físico.

Quando vocês tiverem a chance de perceber, para aqueles que não percebem ainda, essas nuvens brancas,
mais frequentemente à noite, em sua cama ou lá fora, e vocês estenderem a mão para essa nuvem branca,

qualquer que seja a forma, vocês irão constatar que a sua mão desaparece totalmente.
Obviamente, retirando a mão dessa nuvem branca, a sua mão irá reaparecer.

Mas é assim que irá se viver a Ascensão, para uma grande parte de vocês que despertaram as Coroas
Radiantes da cabeça e do Coração.

***

Pergunta: se esta Luz irá substituir a eletricidade, todo mundo irá vê-la?

Certamente, com grande alegria.
Muitos, com muito terror.

***



Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs em Espírito, que o Grande Espírito os acompanhe.
Lembrem-se disso e vivam o que está vindo.

Talvez até breve.
Certamente.

Com Amor e com Fraternidade.

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

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
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************
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Meu nome é SNOW.

Irmãos e Irmãs, no Amor com vocês e pelo Amor.
O conjunto das minhas Irmãs permitiu-me falar-lhes e Vibrar em vocês o que está diretamente ligado à Estrela

que eu porto (Clareza) e também, certamente, ao que eu pude viver e manifestar durante a minha última
encarnação, enquanto esta índia desconhecida vivendo no que vocês denominam, hoje, os Estados Unidos, na

tribo Lakota.
Eu venho falar-lhes, e Vibrar em vocês, sobre no que a Profundez (Ponto de Vibração da Estrela Teresa de

Lisieux) pode permitir-lhes superar os medos.
Evidentemente, eu não venho lhes falar de todos os medos que podem existir no ser humano porque, como

vocês sabem, eles são incontáveis.
 Eles se referem, obviamente, a todo um conjunto de vivências, de experiências, de coisas (razoáveis ou

irracionais) que abrangem a vida do ser humano.
Eu vou enfatizar mais o medo e a capacidade que tem a Vibração da Profundez para superar o medo,
apreendendo-se bem, em um primeiro momento, de que o medo, qualquer que seja a sua origem ou a

manifestação, desde uma simples projeção, presente no mental, seja uma emoção, seja a manifestação física
ou de esquiva ou de submissão ou de sideração, como isso é possível para os animais, vítima de um

predador.
Além de tudo isso e além dos mecanismos e do conjunto de mecanismos que podem surgir quando o medo

aparece, nós iremos considerar o medo mais essencial, o medo fundamental, além de qualquer manifestação e
além de qualquer causa, se eu puder me exprimir assim.

***

Eu volto, primeiramente, sobre a Profundez.
A Profundez é uma Vibração que permite transcender, superar, de qualquer modo, a aparência do que se deixa

viver, sentir, transcender o que se deixa ver, transcender o que se deixa viver ainda e, em particular, no nível
do medo.

SNOW - 12 de agosto de 2011
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O medo é um sentimento ou uma emoção que vai entravar, de algum modo, tudo o que pode estar ligado à
Alegria e, então, à Consciência pura, desprovida de qualquer medo.

O medo está inscrito, é claro, na personalidade e também, eu diria, na alma.
O único elemento que não conhece o medo, porque isso não pode existir naquela vivência, é o Espírito.
O Espírito, de fato, não é regido por qualquer uma das leis que estão em vigor neste mundo e sobre esta

Terra.
Naturalmente isso vocês sabem.

Na ação de Graça do Espírito, no Grande Espírito, apenas reina o Amor, apenas reina o que é verdadeiro.
A Profundez é um mecanismo que permite superar o medo propriamente falando, ou seja, nesta visão do

Espírito, não é necessário ver o medo, compreender e se apreender das origens e das manifestações, porque
isso pode ser, de certa forma, um mecanismo sem fim.

Entendam bem que compreender um medo é às vezes muito interessante.
Saber porque uma pessoa tem medo disso, daquilo ou de outra pessoa, permite apreender-se da origem

deste medo e, efetivamente, em uma série de casos, apreender-se da origem de um medo em um elemento
vivenciado ou apreendido pode ser suficiente para, de algum modo, transcendê-lo.

***

O que eu gostaria de falar-lhes não é absolutamente isso, mas, bem mais, a superação deste medo, qualquer
que seja, ainda uma vez, o ponto de partida, qualquer que seja a fonte, qualquer que seja a vivência, a

experiência ou a projeção.
É preciso, em alguma parte, superar o medo, ir além desse mecanismo de vivência e além desse mecanismo

de compreensão.
Fundamentalmente, é claro, a personalidade, a própria vida humana não permite extinguir o medo e, mesmo se

alguns puderem ser superados, um outro medo irá substituí-lo mais cedo ou mais tarde na vida e isso, até a
morte, até o último suspiro, que representa, de certo modo, eu diria, o medo final.

Então, o que é que pode fazer com que um ser humano, como tantos outros, como eu, tenha podido superar o
medo e então o conjunto de todos os medos?

No nível da experiência da vida humana, chega um momento em que a Consciência, a percepção mesmo da
vida, vai ocorrer bem além de todas as regras conhecidas, bem além de todos os limites conhecidos, bem

além de todas as contingências que podem existir para um corpo, e para que este corpo e esta pessoa
possam voltar a reencontrar o seu caminho.

Evidentemente, o perigo faz exatamente parte do próprio princípio da encarnação neste mundo, pelos
elementos que vocês irão encontrar, pelas relações que vocês irão encontrar, pelo que vocês podem chamar,

também, de imprevisto, pela necessidade de se proteger.
Então, o medo é onipresente, como uma ‘situação’, de algum modo, para evitar ser confrontado com o perigo.

Dessa maneira, viver sem medo não é evitar o perigo, mas, sim, ver além do perigo, qualquer que seja, e
somente o Espírito permite isso, na transcendência, de certa maneira, das funções habituais de qualquer vida

sobre esta Terra.

***

Isso parte de um princípio e de uma observação que eu vivenciei.
No momento em que um medo está chegando, qualquer que seja, ele vai, de algum modo, chamar uma

‘reação’, por um processo ou de prevenção, ou de submissão, ou ainda pela possibilidade de superar ou
de apagar, em alguma parte, este medo.

Mas, além de tudo isso, se houver, de alguma forma, imaginem isso, um perigo que é absolutamente
fenomenal e, portanto, um medo que não pode mais permitir evitá-lo, que não pode mais permitir ignorá-lo,
naquele momento, há um processo específico que se aplica e, principalmente, quando a própria vida, a sua

vida, estiver ameaçada.
Naquele momento, ocorre algo assaz excepcional e isso, eu o vivenciei, é por isso que eu posso falar e que eu
pude, durante toda a minha vida anônima, tornar algo muito particular para o meu povo e um pouco além, mas
muito pouco conhecido, porque nenhum registro escrito pôde ser deixado e isso não era o objetivo desta vida

que eu vivi.
Frente a um medo extremo, e este medo extremo, vocês hão de convir, pode ser profundamente diferente para

cada ser humano.
Isso pode ser um medo de um animal, isso pode ser, realmente, um elemento que coloca (concreta ou

hipoteticamente) a vida diante de um prazo.
Naquele momento, vem a Profundez, e somente naquele momento.

Ou seja, nesses instantes particulares, a Consciência vai, de algum modo, extrair-se do contexto temporal, isto
é, tudo vai se desenrolar mais devagar.

Tudo vai escapar, de certa forma, ao que eu poderia chamar de lógica, do transcorrer usual do tempo.



Alguma coisa não se desenvolve mais como habitualmente.
E, naquele momento, há como uma decomposição do tempo, como se o tempo fosse suspenso e como se,

para empregar esta imagem, como se um filme passasse em câmera lenta.
É assim o que é vivenciado naquele momento, alterados totalmente, de alguma maneira, os sinais normais da

vida, a identidade, o tempo, o espaço, mesmo.
Há o que pode parecer, em um primeiro momento, uma distorção total do desenrolar habitual de cada vida em

encarnação.
E esse processo, pela minha capacidade para entrar em contato com a natureza, nesta vida que eu vivi, é

observável para cada ser humano, assim como para um mamífero e, também, para uma árvore.

***

Todos vocês sabem que os índios, quando eles queriam abater uma árvore, eles punham medo em uma
árvore e a derrubavam em seguida.

Todos esses processos são exatamente os mesmos: a um dado momento, quando vocês são capturados (e
essa palavra é perfeitamente exata) por um medo, tudo cessa.

Tudo cessa na consciência dita comum e, naquele momento, vive-se um mecanismo específico que é
vivenciado somente na Consciência: é naquele momento que a influência da personalidade, da alma, sobre a

consciência da consciência fragmentada, não existe mais, e existe, de alguma forma, uma fuga da Consciência
para um outro estado.

O que explica, aliás, esse sentimento de que o tempo parou, de que o espaço se diluiu e de que a Consciência
é, realmente, projetada em outro mecanismo.

Este outro mecanismo está diretamente ligado à Profundez.
A Profundez é o momento em que vocês poderão, naquele momento, ter uma Visão que está além da visão,

um Olhar que está além do olhar, e uma Consciência que está além da consciência.
Ou seja, que há uma saída da consciência comum que ocorre, naquele momento, e que é, paradoxalmente

também, um mecanismo de sobrevivência da própria Consciência.
Porque, é claro, a consciência comum rejeita admitir que ela pudesse desaparecer um dia, e o medo é,

justamente, o meio, para ela, de se render em relação ao que ela acreditava inevitável.
E é nesse momento que a Consciência, que vocês chamam de Unidade, pode aparecer nesta saída do

espaço/tempo, nesta saída do desenrolar normal da vida, para penetrar em outro tempo.

***

O medo é, portanto, um motor, bem involuntário, do acesso a algo mais, se, naquele momento, a Consciência
diferente (escapando então, de algum modo, à própria vivência do medo e à apreensão do fim ou da morte),

relaxa, de certa forma, a pressão sobre o desenrolar da própria vida do que é vivenciado.
Então, naquele momento, há o que vocês chamam desse famoso Abandono à Luz que realiza, de algum modo,

um mecanismo de sobrevivência já que a Consciência se transfere, por completo.
E a alma, se vocês preferirem, ao invés de estar voltada para a personalidade e ao invés de estar voltada para

a profundez da personalidade, vai, de certa forma, atirar-se totalmente para o Espírito.
Há um mecanismo Vibratório que vai ocorrer (e energético também) de retirada absoluta da consciência

comum, bem involuntário, desde a ressonância com uma sideração tanto dos sentidos como da Consciência,
que vai fazer com que a Consciência se arremesse além do corpo, além do que é chamado de mental, de

emoções, para invadir a alma.
E a alma, naquele momento, nada mais pode fazer, exceto voltar-se para o Espírito.

Porque a alma tendo, de maneira quase automática, se apreendido de que não pode sobreviver nesse corpo
(que vai morrer de forma hipotética), então, a alma se desvia, Reverte-se e os faz atravessar, naquele

momento, a Porta Estreita e os faz penetrar esta Consciência da Unidade e o Grande Espírito.

***

É naquele momento que a Profundez intervém como elemento desse mesmo refluxo, ou seja, há
verdadeiramente, naquele momento, uma retirada total do conjunto das energias do corpo, das forças vitais,

isto é, do etéreo, das emoções e do próprio mental, para outra coisa.
Esse processo, quando a Profundez lhes permite, naquele momento, ver além da aparência e além do olhar,

vai lhes possibilitar ver, através desta Profundez, o Espírito.
Esse princípio, eu tento explicar-lhes através da vivência do ser humano que eu fui, mas pode-se dizer que os

seus cientistas de hoje chegaram exatamente à mesma conclusão.
Ou seja, a força para entrar na profundez e para ir a um mecanismo, cada vez mais íntimo, de qualquer matéria,

que vocês irão se aperceber, a ciência, tal como vocês a denominam, apercebeu-se de que há no centro do



que é chamado de nada, de aniquilação, a Luz Total.
É exatamente a mesma coisa para o astrofísico, hoje, já que o que a ciência observa (que nós, em nossa

época, nós não podíamos ver, já que nós não tínhamos essas tecnologias), o que vocês denominam, da Terra,
um buraco negro, é apenas, na realidade, a Luz.

Eu lembro vocês (e isso lhes foi mostrado, várias vezes, pelos Anciãos), de que tudo neste mundo está
invertido.

De que, empregando palavras simples, eu diria que, quando nós estamos encarnados, nós somos o negativo
da vida.

Nós estamos no vazio, enquanto o pleno está em outros lugares.
Portanto, é claro, nós passamos nossa vida buscando a Luz neste mundo, quando a Luz não pode ali se

encontrar já que nós estamos, permanentemente, neste estado de projeção, de sonho, onde, obviamente, a
alma é de qualquer modo alimentada (em alguma parte e um pouquinho) pelo Espírito, fazendo com que cada

ser humano se sinta vivo porque, efetivamente, ele é alimentado, um mínimo, pelo Espírito.
Mas o Espírito, vocês terão de convir, é totalmente invisível.

Assim como vocês não podem ver a alma, é impossível ver o Espírito com seus sentidos comuns e com a
consciência comum.

É apenas quando a consciência comum se apagar, quando os mecanismos se aplicarem à Consciência, ao
cérebro, ao coração também (e eu falo dos órgãos) que vai, naquele momento, permitir culminar nesta

Profundez e ver, não somente os fios que animam a marionete, mas, verdadeiramente, o que está acima dos
fios, ou seja, a Luz.

A Profundez e o meu próprio nome, SNOW, estão (vocês compreenderam) ligados ao que dá a esta Profundez
uma paisagem de neve, onde tudo vai fundir-se e desaparecer para deixar aparecer outra coisa.

Esta outra coisa (que não é visível nem perceptível, neste mundo) poderá então, nesta sideração do medo,
aparecer.

Esse processo que eu acabo de descrever (e que muitos seres humano vivenciaram na encarnação), vocês
serão levados a viver, de maneira coletiva.

Isso quer dizer o quê?
Isso significa que a Luz vai aparecer e, é claro, estando privados da Luz, isso vai representar um impulso final
para que a alma, a consciência comum possa, de alguma maneira, retrair-se e escapar, de certo modo, a esse

mecanismo que parece vir, e que vem, realmente, pôr fim ao que parece ser chamado de vida.
Mas, obviamente, vocês sabem, o que vem não é o fim, mas sim o nascimento, a Ressurreição, o

Renascimento da verdadeira Vida.
E é por esse mecanismo muito específico que o conjunto da humanidade vai viver essa superação do medo,
porque chega um momento, em qualquer medo, quando isso não é conhecido, em que, evidentemente, vocês
vivem o fato de que ele não pode ser apagado, ignorado, suprimido, mas, sim, de que ele deve ser vivenciado.

Isso foi chamado, em outras palavras, de ‘face a face’.

***

Naturalmente, aqueles de vocês que vivem mecanismos de Consciência, agora, que estão em relação com
isso (sejam as Coroas Radiantes, seja o Fogo do Grande Espírito que se eleva em vocês pelo sacro, sejam os

seus momentos particulares de meditações e de conexão com o Sol, com a Terra ou com outros), vocês
estão, de algum modo, próximos disso.

É esse momento preciso, em que o ser humano, por esse mecanismo de retirada da Consciência do seu
aspecto comum, poderá penetrar, inteiramente, as esferas da Luz e da Unidade.

É isso que é chamado de ‘medo arquetípico’, no qual se resolve o medo final, que é aquele do próprio
desaparecimento.

Ele está ligado, é claro, à superação da Dualidade e à resolução da Unidade, que permitem à Consciência viver
um mecanismo extremamente específico, que é a retirada brutal de toda projeção.
Existe então, de alguma maneira, uma retratação que está ligada a esta Profundez.

Uma Profundez que não é mais condicionante para o corpo, que não é mais condicionante para as emoções e
para a pessoa, mas que culmina no Grande Espírito.

***

Esse processo, que foi elucidado, situa-se, muito diretamente, ao nível do seu nariz e também ao nível do
cérebro (em sua parte posterior, na parte de trás da orelha direita).

Existem, na realidade, nesse nível, processos que são perfeitamente reais e que vão corresponder,
evidentemente, a modificações de toda a química sobre as quais eu não vou me estender, porque isso não é

do meu domínio.
Mas é bem real.

Esse processo da Profundez está ligado, naturalmente, ao que é chamado de triângulo da Terra.



Ele está ligado também ao triângulo da Água.

E a Água e a Terra estão em ressonância, nesta região do seu corpo, que são, de alguma forma, uma retração.
Esta retração é ilustrada pelo que é chamado de subida do Grande Espírito ao longo da coluna vertebral.
Há um movimento, então, que era na direção para baixo, que vai à direção para cima e que participa desta

Profundez e, então, desta superação do medo.

***

Deste modo, então (e é aí onde eu quero chegar), se, nesses momentos que se aproximam de vocês, vocês
forem capazes de se colocar, vocês mesmos, nesta Profundez (através e ajudando-se da respiração,
ajudando-se do que lhes é familiar dentro do que vocês praticam como exercício de conexão ou de

alinhamento, quaisquer que sejam as palavras que vocês ali colocam, de meditação), se, naquele momento
específico, vocês pensarem nisso, então, naquele momento, vocês irão penetrar a Profundez e vocês irão

além disso, pela retratação e pela ascensão deste elemento de medo.
E vocês irão descobrir, naquele momento, que vocês realmente pararam o tempo, que vocês verdadeiramente

saíram do tempo.
Muitos elementos que vocês vivem (e que vocês irão viver, cada vez mais frequentemente, agora) vão se

desenrolar na consciência comum, vindo então, por retratação, ajudá-los, quando a hora chegar, a superar este
medo porque vocês se apercebem de que a Consciência existe quando, por exemplo, o corpo não responde

mais.
A Consciência, efetivamente, está prestes a se liberar desse corpo.

Vocês concebem que vocês podem existir, que nada desaparece, porque o corpo não é mais sentido, porque
o corpo não responde mais.

Há, de algum modo, aí também, uma Profundez que aparece, que permite revelar as novas fundações, além do
que vocês vivem até agora.

Esse mecanismo, se vocês ali refletissem bem, vocês começam a viver, todos vocês, de diferentes maneiras.
É o momento em que o tempo se dilata, em que o tempo não existe mais.

É o momento em que parece que algo que vocês pensam ter vivenciado, durante um minuto, desenrola-se
durante uma hora.

Ou, então, algo que vocês vivenciaram durante uma hora, e vocês se apercebem de que, um minuto, somente,
transcorreu.

Mesmo para a dissociação, real, da alma que começa a ser siderada pelo Espírito (mesmo se isso não for
ainda distinguido, na totalidade, para cada um de vocês) e que vai fazer com que a Consciência se libere do
corpo, ou seja, a Consciência está sempre presente, mesmo se nenhum sinal chegar à Consciência desse

corpo.

***

Todos esses mecanismos são exatamente o que acontece, em vocês, por esse desdobramento da Luz e do
Grande Espírito, que vem, para aqueles que estão abertos, como vocês dizem, que estão prestes a preparar,

assim, esse processo de superação do medo.
Dessa maneira, então, aí também, vocês compreendem que é a Inteligência da Luz que age em vocês e que
favorece, de algum modo, essa retirada da consciência comum das suas atividades ditas vitais, sensoriais ou

corporais ou emocionais ou mentais.
Aproveitem esses momentos que vocês vivem, que vocês irão viver, para penetrar ainda mais a Profundez e

http://api.ning.com/files/2QN5aCZBKSaSAW5lq-GWM5gAsNZqSWmABTRwHWmkf*PjjGpUzyK7p76*M90CSI7Ck8YAmRUqjOjnxMb1eNIEF7b*AqNBtJF7/0000.jpg


vivê-los ainda mais.
Quando esses momentos chegarem, não associem um outro medo (do entorpecimento, o medo da perda do

quer que seja), mas ousem ir para a Profundez.
Que isso seja, mais uma vez, ajudando-se, ainda mais, pela tensão da Consciência sobre o ponto Profundez da
cabeça, ou em qualquer parte que não responde mais ao nível do ponto Profundez do corpo ou, simplesmente,

pensando nesta simples palavra na sua Consciência: Profundez.
Vocês podem também chamar (e isso, agora, vocês compreenderam) a minha Vibração, já que esta Vibração,

que é a minha, é também a sua, já que eu estou também em vocês, como vocês estão em mim.
Isso favorece, por esta retração, de qualquer forma, penetrar a Unidade e então a Luz, o Grande Espírito, onde

tudo está presente.

***

Vocês têm então a oportunidade e a chance de poder experimentar, antecipadamente, todos os processos
desse desdobramento final da Luz sobre este mundo.

Vocês têm então a oportunidade, real, de fazer a experiência e de superar este medo, desde agora.
Porque vocês irão se aperceber de que, se vocês aceitarem que mais nenhum sinal está chegando nesse
corpo, porque se vocês aceitarem que não há mais emoções, nem ativações ou atividades do seu próprio

mental, se o silêncio se fizer de tudo isso, então vai aparecer esta Consciência nova.
E então vai aparecer, também, um sentimento de paz incomum.

Vocês não serão sequer mais, então, o observador deste corpo e ou desta Consciência, mas vocês irão se
tornar, realmente, alguma coisa de diferente, enquanto estando, é claro, presente ainda sobre este mundo.

Mas isso irá favorecer, eu diria, a Nova Consciência, tanto em vocês, como para o conjunto da humanidade, e
irá acelerar grandemente a libertação da Terra que aguarda, de qualquer modo, alguns elementos, agora, que

lhes são próprios, mas que correspondem, também, aos seus corpos.
Lembrem-se de que os nossos corpos, quando nós estamos encarnados, são, é claro, fabricados com o corpo

da Terra, mesmo havendo uma carne anterior que é chamada de nossos pais.
Os ingredientes desse corpo, de qualquer maneira, são todos levados para a Terra, mas não podem vir do

Espírito.

***

Portanto, viver a Profundez, nesses momentos, e aceitar ir para a Profundez, vai permitir-lhes penetrar, cada
vez mais lúcida e conscientemente, e com uma liberdade total, esta Consciência nova.

O aprendizado que vocês poderão fazer, agora, de maneira mais importante, pode ser, é claro, grandemente
facilitado pela natureza.

Porque, naturalmente, a Luz se revela para o ser humano, mas ela se revela também para todos os reinos da
natureza, para aqueles que permaneceram ligados à sua Unidade, como as árvores ou certos animais, mas

também, para o conjunto da natureza que foi cortada da sua Unidade.
Deste modo, então, a natureza não tem que se opor a vocês o que pode contrapor alguns seres humanos que

estão próximos de vocês, em suas vidas.
A natureza vai preservá-los, de algum modo, dos banhos emocionais, dos banhos mentais, e a natureza, nesse

momento, é capaz de livrá-los, durante o tempo da sua imersão da natureza, do que é denominado ‘sistema
mental humano coletivo’, que tem tendência a fechá-los nos argumentos da personalidade e nos

funcionamentos da personalidade.
A natureza também permite e vai permitir, cada vez mais, neutralizar, se vocês quiserem, todos os princípios de

confinamento que tentou emergir, através de tecnologias, pelos seres humanos.
Um exemplo simples, vocês irão compreender imediatamente: as árvores (eu lhes disse e já o havia dito) estão

conectadas à sua própria Unidade.
Coloquem-se a questão de por que os seres humanos buscam abater o maior número possível de árvores.

É unicamente por esta razão: para privar a humanidade e para privar a Terra desta conexão com a Unidade, que
representa as árvores.

É por isso que houve o que vocês chamam de desflorestamentos em massa, particularmente desde algum
tempo (uma geração), para opor-se à Unidade da Consciência sobre a Terra.

Porque a árvore, as florestas, são, de alguma forma, absorventes dessas ondas que foram criadas pelos seres
humanos e também pelas tecnologias.

Então, hoje, cada vez mais, neste período em que se revela a Luz Verdadeira do Grande Espírito, é evidente
que as árvores são mais capazes de captar, porque elas não têm emoções, elas não têm o mental, elas estão

conectadas pela sua própria Essência à sua Unidade, pelo seu próprio corpo à sua Unidade.
Da mesma maneira, se vocês imergirem nesta floresta, em uma árvore, mesmo isolada, vocês poderão, vocês

também, aproveitar esta Profundez e então, esse contato vai realmente permitir-lhes, como o contato com o
Sol, escapar ao condicionamento da Consciência e, portanto, superar realmente o medo, porque a árvore está



na Unidade.
Qualquer natureza, é claro, é capaz de participar disso, mas preferencialmente as árvores.

***

A Profundez vai então consistir em encontrar esta Profundez porque é o elemento que, realmente, permite
inverter a tendência, eu diria, do medo.

O medo que quer apreendê-los, que quer parar, parar a sua vida, para tudo o que não é o prazer, as emoções
positivas e que vai então ser, literalmente, absorvido pelo Espírito e também pelos elementos da natureza que

vão, talvez, permitir-lhes familiarizarem-se, eu diria, com o próprio Espírito.
Esses mecanismos muito precisos também foram descritos por alguns seres humanos que atravessaram,

durante períodos por vezes muito longos, o que foi denominado ‘a noite escura da alma’, culminando, depois
do final da noite escura da alma, no Espírito, do mesmo modo.

A noite escura da alma resulta no Espírito, seja por uma noite escura da alma que não termina mais ou, ainda,
por um processo de extração da alma da personalidade e do conjunto da consciência comum, que vai então,

de maneira automática e natural, voltar-se para o Espírito.

***

Esse mecanismo corresponde, precisamente, também, ao que foi explicado por Sri Aurobindo sobre o ‘choque
da humanidade’ (*).

Naturalmente, muitos seres humanos que estão abertos, agora, têm a possibilidade de viver isso por
antecipação e de transformar o Choque deste medo em uma abertura para o Espírito, muito mais importante do

que anteriormente.
Portanto, tenham em mente que a Profundez é o fator Vibratório ideal, e da Consciência, ideal, que lhes permite

superar o medo, sem, no entanto, ter necessidade de identificar um medo, sem ter necessidade, no entanto,
de encontrar uma solução para um medo que seria apenas uma esquiva, que seria apenas um fator, eu diria, de

camuflagem deste medo.
É aceitando viver o medo, nesse face a face, que, realmente, se encontra a Profundez e que se encontra,

então, a superação do dito medo.
Esse mecanismo é um mecanismo que, como eu expliquei, é um mecanismo do Espírito, ou seja, a

personalidade, o corpo, tudo o que constitui a personalidade e a própria alma, voltam-se para o Espírito.
Vocês têm, então, a possibilidade de favorecer esta absorção da alma e da personalidade pelo Espírito

siderando, de alguma forma, para parar a projeção.
Vocês irão então descobrir, realmente, o Espírito, de maneira muito mais forte, intensa e talvez final, o Grande

Espírito, isto é, instalar-se, cada vez mais facilmente, na Unidade.

***

Naquele momento, o que irá acontecer?
Além da Paz, além da Alegria (que depende da sua qualidade e da sua quantidade de estabelecimento na
Consciência do Espírito), vocês irão aperceber-se de que mais nenhum medo pode tomar conta de vocês.

Sejam os medos que vocês conheceram, sejam os medos aos quais vocês foram submetidos, durante tanto e
tanto tempo, mas que mesmo imaginar mentalmente, intelectualmente, seja como for, não pode de maneira

alguma produzir o mínimo medo.
Vocês terão, naquele momento, realmente superado o medo e vocês não poderão mais ficar submisso a medo

algum.
É por esse mecanismo que, neste período (e de acordo com a abertura da Porta do Coração), as energias de
precipitação da personalidade, o sentido da energia vital (também pela alma voltada para esta personalidade),

poderão, de algum modo, transformar-se, inverter o fluxo da energia vital e remetê-la, de qualquer forma, para o
Espírito.

***

Eis como vai se desenrolar, se vocês aceitarem, o que vai acontecer, em vocês, nesses momentos
particulares.

E isso pode ser também, agora, à noite, e nos momentos em que vocês acordam.
Isso pode ser nos momentos em que vocês se deitam, sem ideia preconcebida, mesmo além dos seus

momentos de alinhamento.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que episódios como esses vão se instalar, sem mesmo que vocês



tivessem pedido.
Vibrações vão aparecer em partes do seu corpo.

Perdas de percepção do corpo vão aparecer.
Vocês irão se aperceber de que algumas emoções, que eram cotidianas para vocês, não existem

simplesmente mais, de que mecanismos de raciocínio ou mecanismos mentais, que eram os seus, vão
desaparecer, sem razão alguma, sem qualquer esforço.

É nesses momentos que é preciso aproveitar a Profundez porque é nesses momentos que o Espírito chama
vocês e é nesses momentos que a alma pode se voltar mais facilmente para o Espírito.

Eis o que eu tinha para dar-lhes, nas minhas palavras, por mim.
Se nós tivermos ainda tempo e oportunidade, eu respondo às suas perguntas, se vocês tiverem.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, Irmãos e Irmãs, que o Sopro do Grande Espírito seja a sua Alegria e a sua Verdade.
Que todo o meu Amor ressoe em vocês, acompanhado do Grande Espírito.

Até uma próxima vez.

... Efusão Vibratória ...

Eu saúdo vocês.

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

(*) – SRI AUROBINDO (17.10.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-o...

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-ment...

***

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1155

12 de agosto de 2011
(Publicado em 13 de agosto de 2011)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-outubro
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1155


 ~ A AÇÃO DA LUZ ~

Eu sou SNOW, Irmãos e Irmãs.

Que a Paz e o Sopro do Espírito sejam-lhes favoráveis e habitem-nos.

Eu venho a vocês como Estrela CLAREZA.

Vou dar-lhes certo número de elementos extremamente simples que vêm, de algum modo, ressoar e
completar o que lhes disse a nossa Irmã Gemma, com relação à Ascensão.

Eu irei me colocar não do lado da Luz, mas, efetivamente, do lado da personalidade que vive a ação da Luz, o
que é o caso de vocês.

E vou tentar dar-lhes alguns elementos que, na sua vida mais comum e mais simples, nos seus atos mais
elementares, podem, talvez, ajudá-los a melhor viver o que há a viver para cada um de vocês.

***

Um lembrete extremamente breve, inicialmente: lembrem-se de que a Luz é simples, a Luz ilumina, a Luz é
humilde.

A Luz é clara e Transparente.

Ela vem, portanto, iluminar o que deve sê-lo, na sua vida.

Existe certo número de coisas que devem ser consideradas no que vocês têm, simplesmente, que realizar e
viver, de modo o mais comum, nos atos os mais simples da sua vida, que poderão ser uma ajuda, também,
para auxiliá-los a melhor viver essa integração da Luz, essa passagem à sua Consciência do Estado de Ser.

Do modo que vocês viverem, também, o que há para viver, nos atos mais simples, encontram-se, também,
elementos importantes que virão reforçar a sua capacidade para Vibrar no Coração, para viver a Consciência da

Unidade.

***

Primeiramente, é importante estar atento, não sob um aspecto fanático e mental de querer, a todo custo,
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compreender, explicar o que lhes acontece, mas, sobretudo, estar plenamente lúcido dos gestos e
pensamentos que os habitam, nos atos quotidianos da vida mais comum.

Quando vocês estiverem comendo, esforcem-se para comer e não para fazer outra coisa.

Quando vocês estiverem na jardinagem, esforcem-se para jardinar e não para estar, ao mesmo tempo, na sua
cabeça, fazendo outra coisa.

A consciência que vocês puserem para estarem plenamente presentes na atividade a mais fútil vai, de
maneira, a priori, paradoxal (mas não é o caso), reforçar, também, a sua aptidão para reconhecer os momentos

em que a Luz os chama.

O Apelo da Luz não é sempre uma Vibração muito potente, percebida em uma Estrela, em um chacra ou em
outro lugar.

O Apelo da Luz pode fazer-se também, eu diria, por pequenos toques.

Existem, também, impulsos da Luz que vêm pelos sonhos ou, também, por impulsos súbitos que se
desenrolam em um dos seus dias, chamando-os a fazer outra coisa do que o que vocês estavam fazendo.

Não se esqueçam de seguir esses impulsos, não são intuições, não é algo que nasceu de vocês mesmos,
mas que nasceu, verdadeiramente, pelo Apelo da Luz.

***

A Luz jamais irá chamá-los para manifestar ou fazer coisas complicadas.

Ela pode, simplesmente, conduzi-los a passear na natureza, durante uma hora.

Ela pode, também, conduzi-los, sem saber por que, de repente, a querer tomar banho.

Cabe-lhes estar atentos ao que vai pedir-lhes a Luz.

Ela vai pedir por uma impressão.

Ela vai pedir por uma mudança imediata da sua própria consciência, sem, contudo, fazê-los viver
uma Consciência Unificada, mas, já, chamando-os a preparar-se, de diferentes modos.

Compreendam, também, e apreendam que a Luz pode conduzi-los, durante este período, a viver vários
elementos específicos que podem irromper, eu diria, de maneira totalmente imprevista e brutal na sua vida,

tanto por eventos felizes como por eventos que podem parecer-lhes, a priori, totalmente opostos à Luz.

Mas, se vocês estiverem na confiança e na Humildade, não lhes cabe julgar o que lhes acontece.

Se vocês estiverem na confiança à Luz, convém, sobretudo, aquiescer ao que vai manifestar-se na sua vida,
porque tudo isso tem um sentido.

O sentido não é para ser encontrado na explicação imediata do que lhes é proposto a viver, mas, antes, para
deixar viver o que há a viver, e isso os chama, por vezes, a aquiescer ao que podia, ainda na véspera, parecer-

lhes totalmente intolerável ou insuportável.

Isso pode se referir tanto a um reencontro como a um evento, eu repito, que pode tocar não importa qual
elemento da sua vida comum.

Naquele momento, é claro, todo ser humano tem tendência a reagir e a manifestar o seu desacordo, sobretudo
quando a consciência, no desenrolar do que era previsto, encontra-se modificada por uma pane, por uma visita

inesperada, por uma disputa que pode estourar não importa com qual ser.

Não vejam o aspecto imediato.

Estejam atentos, sobretudo nesses momentos, portanto, nos momentos em que a Luz vem propor-lhes outra
coisa, atentos, sobretudo, nos momentos em que, precisamente, a sua consciência comum encontra-se, de

algum modo, empurrada por um evento que irrompa na sua consciência ou mesmo no seu corpo: então,
naquele momento, tomem tempo não para analisar, tomem tempo não para compreender, mas tomem tempo

para deixar viver o que há a viver.

Deixar, justamente, a Luz revelar-se, ainda mais, mesmo sem, contudo, entrar em um estado de Samadhi ou
de Alinhamento importante, ou de Comunhão.

***



Vocês irão receber, de diferentes modos, tudo o que for necessário, não para a compreensão (que tem,
finalmente, apenas pouco sentido), mas para viver, diretamente, o instante seguinte no sentido profundo do que

os leva a viver o que se apresenta à sua consciência.

Pode ser a superação de um medo, pode ser a superação de uma raiva, pode ser a superação de uma
incompreensão, de um evento que ocorre ou que acontece sem qualquer razão lógica, se pudermos dizê-lo, na

sua vida.

Porque, naqueles momentos, também, a Luz vem bater à sua porta, ela vem iluminar, do mesmo modo que a
Luz ilumina as zonas de sombra.

Ela pode vir, também, neste período, iluminar a sua vida no que for necessário, não para compreender, mas,
talvez, justamente, para superar e transcender.

Se vocês estiverem atentos, então, ao que vocês fazem, no momento em que isso acontecer, vocês irão viver
a informação, não do sentido e da compreensão, mas a informação além do sentido e da compreensão, no

benefício direto no seu caminho de aumento de Luz na sua consciência.

***

Vocês devem, portanto, manifestar, neste período, uma plenitude das suas ações, uma plenitude do que vocês
fazem, a fim de estarem totalmente presentes na atividade, qualquer que seja.

Se vocês estiverem presentes nos seus alinhamentos, mas não estiverem presentes a si mesmos nos atos
mais comuns, eu posso dizer que isso vai retardar o princípio da sua consciência que se estabelece na

Unidade.

É necessário, de algum modo, exercer a sua própria consciência, mesmo limitada, para estar nessa vigilância
do instante.

Isso vai lhes permitir reforçar o que um Arcanjo denominou HIC e NUNC, ou seja, estabelecer-se no Aqui e
Agora: não ser dependente do instante seguinte, não depender do instante seguinte e, ainda menos, do

instante passado, porque vocês sabem que a Luz se manifesta, sobretudo, no presente e na Atenção que
vocês põem para viver o seu presente.

A Luz que vai iluminar tanto – talvez ainda – as últimas zonas de sombra como os últimos medos ou os últimos
elementos que devem ser ajustados na vida de vocês.

Isso procede, geralmente, por pequenos toques, a partir do instante em que vocês estiverem atentos aos
eventos significativos, por vezes, os mais insignificantes, que sobrevêm na sua vida.

É desse modo que, na consciência comum, vocês irão se aproximar da CLAREZA, que é indispensável à
Transparência e ao estabelecimento da Luz.

***

Lembrem-se: a Luz vem bater à sua porta.

Ela forra, literalmente, o conjunto da sua consciência, o conjunto deste corpo, mas, também, o conjunto dos
corpos de toda a natureza.

Assim, portanto, a natureza é, tanto quanto vocês, aquela que detém a Luz, e vocês a isso têm acesso com
abundância.

Assim, portanto, se lhes for percebido, diretamente, um impulso para ir encontrar uma árvore, para ir pôr os
seus pés na terra, então, não hesitem um segundo, porque isso é, também, um encontro com a Luz que irá
permitir, de algum modo, prepará-los, ainda mais, para viver a Consciência de Turiya ou essa Consciência

Ilimitada.

É em meio mesmo à limitação que a Luz é encontrada, hoje.

Ela está, como vocês sabem, cada vez mais presente, cada vez mais condensada sobre este mundo.

É claro, como vocês sabem, existem seres humanos que estão na reação, ainda hoje, e que, cada vez mais,
estarão na reação em relação a essa Luz.

Não por recusa da Luz, mas, bem mais, pela incapacidade, de algum modo, para digerir, para metabolizar essa
Luz, porque eles não sabem que é a Luz, porque eles não vivem a Unidade.



E, portanto, a personalidade, no que estiver aberto, no que estiver no desejo será, a despeito dela mesma,
submetida a esse impulso da Luz que pode, por vezes, assumir aspectos cuja coloração e aparência são

contrárias ao efeito da Luz sobre aquele que aquiesce à Luz.

E, mesmo através de alguns desses encontros, através de alguns desses eventos que podem parecer-lhes
excedê-los ou, ainda, afastá-los, tranquilizem-se, nada há, absolutamente, que os afaste, na ação da Luz, da

Luz.

Bem ao contrário, mesmo se a consciência limitada dizer-lhes que é um erro, mesmo se a consciência limitada
dizer-lhes que vocês não têm que fazer isso ou que viver isso, não importa, escutem, antes, o instante

presente.

***

Não estejam na reação.

Não estejam na emoção.

Não estejam na necessidade de ação imediata ao que desencadeou sua reação.

Tomem tempo.

Tomem tempo, não para compreender, não para refletir, mas, antes, para impregnar-se, não do sentido do
evento, mas do instante presente que há para viver, frente a este evento.

Porque todo evento é significativo, que isso se refira ao seu corpo, que isso se refira às pessoas próximas de
vocês, que isso se refira a uma alegria ou a um desprazer.

Independentemente do que seja referido, pela sua esfera emocional ou mental, vão além da aparência, não em
uma busca de sentido – que apenas faz trabalhar o seu mental – mas, efetivamente, instalando-se, ainda mais,

no instante.

***

Estejam plenamente presentes a si mesmos, a cada instante.

Tomem por hábito, a partir da sua primeira respiração, pela manhã, de retomar consciência do seu corpo, de
tocar-se, de massagear-se, se quiserem, eventualmente, fazer-se massagem.

Mas tomem consciência desse corpo que vocês habitam, ao mesmo tempo tendo a certeza de que vocês não
são unicamente este corpo, mas que vocês sustentam, totalmente, com toda consciência e plenamente, este
corpo, qualquer que seja a sua leveza ou qualquer que seja o seu peso porque, ao mesmo tempo, tomando
posse, totalmente, deste corpo, a partir da manhã, ao acordar, respirando, espreguiçando-se, massageando-

se, friccionando as mãos, os pés, não importa o que lhes vier à mente, naquele momento, vocês vão
conscientizar-se, ainda mais, da sua própria Presença a si mesmos e vocês vão, de algum modo, Comungar

com o seu próprio corpo, qualquer que seja seu grau, eu repito, de leveza ou de peso.

Porque vocês não são este corpo, mas vocês vão permiti-lo, pela Atenção que vocês lhe dão, nesses
momentos, abarrotar-se, literalmente, de Luz.

Lembrem-se de que muitas Estrelas e Anciões disseram-lhes que a Luz seguia sua Atenção e sua Intenção.

Isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro.

Isso vai necessitar, também, de uma grande vigilância em relação ao seu pensamento.

Não se deixem arrastar por emoções contrárias em relação ao que vocês podem ver no mundo ao seu redor. 

Não se esqueçam de que, além da aparência, há um sentido.

E que, mesmo se esse sentido não precisar ser procurado ou apreendido, no instante, vocês dele terão, a um
dado momento, a perfeita compreensão, quando esse instante, por vezes difícil, tiver passado.

***

Centrem-se de novo no instante e não na sequência lógica do que vocês têm a viver, estando plenamente
presentes no que vocês vivem, no instante, não na emoção, mas na sua própria Presença.

Beneficiem-se da natureza, porque a Luz ali está em superabundância, talvez, muito mais do que ao redor de



vocês porque, na natureza, não há consciência humana, não há humano arriscando desestabilizá-los, de uma
maneira ou de outra, pela própria Luz deles e pela vivência deles.

Vocês sabem, é claro, que muitos humanos, ainda, não estão prontos, totalmente, para viver a integração
dessa Luz.

Isso se manifesta, talvez, pelo que vocês observam ao seu redor, por reações por vezes anormais de um
conjunto de pessoas, até mesmo de um povo, inteiro.

Isso não tem qualquer espécie de importância, vocês não podem ajudá-los, como de costume.

Vocês podem, simplesmente, estar vigilantes e atentos ao que vocês são, no instante, para não reagir, no
instante, para não procurar um sentido intelectual, moral ou outro ao que é vivido, mas para recentrar-se na sua
própria Presença, não na indiferença, mas, efetivamente, além da simples reação, bem além do simples hábito,

eu diria, do comportamento humano na vida comum.

Mas, agora, se vocês fizerem isso, vocês irão se aperceber de que a sua vida comum, a mais simples,
preencher-se-á, muito rapidamente, de elementos extraordinários.

O que lhes parecia, anteriormente, extremamente difícil (seja através da concentração, seja através da
repetitividade ou de algo que não lhes dava prazer), bem, vocês poderão fazê-lo, porque vocês estão

plenamente presentes a si mesmos e destacados da implicação emocional ou mental que corresponde a essa
ação para efetuar.

Assim, vocês irão se aproximar, inegavelmente, dessa Consciência Turiya.

***

Então, é claro, existem, também, momentos em que a Luz vai chamá-los, de maneira muito mais brutal.

O que quer dizer que ela vai desconectá-los, justamente, do que vocês estavam fazendo, mesmo se, nesses
momentos, parecia-lhes, justamente, estarem totalmente presentes.

Isso significa, simplesmente, que a Luz os chama, naquele momento, de uma maneira muito mais intensa.

Então, não resistam.

Ao contrário, aceitem que o que lhes diz a Luz, naquele momento, é, precisamente, para entrar nessa
Consciência da Unidade e viver, inteiramente, a Consciência Turiya.

Então, naquele momento, se o Apelo tornar-se muito violento, retirem-se do que vocês estavam fazendo.

A própria Luz e a sua Inteligência, dará e propiciará a vocês a oportunidade, o tempo que for necessário para
viver o que vocês têm que viver.

***

Dessa maneira, por essa vigilância levada a cada instante, vocês irão se tornar aclimatados, de algum modo,
para perceber o que deseja a Luz para vocês, o que deseja a Luz em vocês e qual é a Inteligência dela em
relação a vocês, o que ela quer fazê-los viver, para facilitar tanto a Fluidez como as sincronias, como a lei

de Atração e de Ressonância.

Se vocês seguirem isso na sua vida comum, vocês irão constatar, com extrema rapidez agora, que tudo muda
e que tudo vai seguir bem depressa, mas com uma maior facilidade.

Assim, por exemplo, algo que podia perturbá-los, como um medo, qualquer que fosse, vai encontrar-se
solucionado, de repente, porque, naquele momento, o evento que vocês viveram vai pô-los frente a esse medo

e à nova vivência desse medo (ou à vivência do evento).

Se vocês estiverem na Intenção e na vigilância da sua própria Presença, vocês irão se aperceber, naquele
momento, de que o medo vai se dissolver.

Não porque vocês quiseram submeter-se ao medo, não porque vocês quiseram dele escapar, mas,
efetivamente, porque a sua consciência e a Luz, naquele momento, permitem-lhes viver a experiência que

vocês vivem.

Não para punir, não para gratificar, mas, efetivamente, para permitir-lhes estar ainda mais próximos e ainda mais
no Interior da Luz.

***



Assim, a Clareza tornar-se-á cada vez maior na sua vida.

Essa Clareza não é uma Clareza que vai dar-lhes a explicação, os prós e contras, em todos os eventos que
sobrevêm, mas ela vai dar-lhes uma lucidez profundamente diferente, que vai permitir-lhes viver os elementos

que a sua vida lhes traz, com mais, por vezes desprendimento e, ao mesmo tempo, envolvimento.

Mas o envolvimento que estará aí não será mais um envolvimento do mental, não será mais um envolvimento
da reação emocional, mas, efetivamente, o envolvimento na Luz e pela Luz.

A sua vida tornar-se-á, então, mais leve, mesmo no que ela tem de comum.

Muitas coisas serão, então, vividas com muito mais facilidade.

A partir do instante em que, efetivamente, vocês aquiescerem a esse Abandono à Luz, vocês irão constatar
que a Luz não pode ir ao inverso da Luz, ou seja, ao inverso da Alegria.

E o que pode, em um primeiro momento, se vocês não estiverem totalmente centrados na Intenção e na
Atenção, parecer-lhes como afastado da Luz, em um momento seguinte, às vezes mais ou menos distante,

vocês poderão, vocês também, rir disso, porque vocês terão, naquele momento, a compreensão, direta, pelo
Coração, do que quis a Luz para vocês, quer isso se refira, eu repito, a um sofrimento, a um medo, a um

reencontro ou a uma separação.

***

Nada é insignificante no que se desenrola, hoje, na sua vida.

O que é insignificante é vocês a isso não prestarem atenção e passarem ao lado de um elemento que, talvez,
revelar-se-á, no futuro, para vocês, essencial.

Vocês irão se engajar, também, desse modo, em viver plenamente o instante presente porque, no instante
presente, há toda a Luz.

A Luz jamais estará no instante seguinte.

A Luz jamais estará no instante que passou, nem na lembrança, nem na memória, mas, unicamente, justamente,
se vocês estiverem liberados, totalmente, da lembrança, de toda memória do instante que acaba de passar.

Assim vocês não são, como foi dito, o sofrimento que lhes chega.

Vocês não são a ruptura que lhes acontece.

Vocês não são a alegria ou o prazer que lhes acontece.

Vocês são bem mais do que isso: vocês são a totalidade da Luz.

Se vocês adotarem esse ponto de vista, que é aquele da consciência pacificada, mesmo na consciência da
personalidade, vocês irão constatar, também, que muitos elementos pertencentes a esse corpo de

personalidade (que vocês chamam, também, de corpo de desejo) vão se afastar de vocês.

Vocês não serão mais dependentes de uma necessidade, vocês não serão mais dependentes de hábitos,
vocês não serão mais dependentes de tal tipo de alimento ou de tal tipo de conduta na sua vida, e vocês irão
descobrir, então, naquele momento, que vocês estão totalmente Livres, naquele momento, de toda influência,

de todo condicionamento que vem do seu próprio passado ou das próprias experiências e costumes
existentes no lugar em que vocês vivem.

***

Deste modo, descobrindo a Liberdade da sua consciência, no instante presente, mesmo na consciência
comum, vocês darão um passo a mais para o que tem sido chamado, eu creio, nesse fim de semana,

a Verdade e a Liberdade.

Assim, portanto, a Liberdade não é, simplesmente, um momento a estabelecer na Consciência Unificada, nos
Apelos essenciais da Luz, nos Alinhamentos, mas, também, nos atos, eu repito, que podem parecer-lhes os

mais insignificantes da vida.

Isso vai originar, de algum modo, a sua vigilância.

Isso vai originar não a vigilância da atenção da personalidade, mas a vigilância direta da consciência para ser



sensível, ser perceptual em relação à Luz e, de algum modo, à Inteligência da Luz.

E, pouco a pouco, vocês farão suas essas palavras, que a Inteligência da Luz será sempre, sempre, muito
mais Inteligente do que a sua própria razão, as suas próprias emoções ou a sua própria compreensão.

Isso irá participar, de maneira cada vez mais evidente, em vocês, durante este período, do famoso Abandono à
Luz, dessa famosa renúncia que lhes foi referida, porque é necessário, também, compreender que não é nos

eventos extraordinários, unicamente, que há a Luz.

***

Quando nós lhes dizemos que a Luz está presente no mundo em superabundância, isso vai tornar-se cada vez
mais evidente, através do que vocês vão perceber, do que vocês vão ver pelos seus olhos, pela visão etérea,

pela sua percepção cardíaca ou pela sua Visão do Coração, e ela lhes é oferecida em profusão.

Cabe apenas a vocês tomar consciência disso.

Cabe apenas a vocês favorecê-la, de todas as maneiras possíveis, quaisquer que sejam as suas atividades,
quaisquer que sejam as suas ocupações ou quaisquer que sejam – como o disseram outros, durante esse fim

de semana – as suas responsabilidades.

Porque a responsabilidade não deve ser um peso, ela deve ser, justamente, aí também, uma forma de
Liberação.

Liberar-se do quê?

Justamente, do peso da responsabilidade.

Assim, vocês irão se tornar ou um pai, ou um marido, ou um empregado ou um patrão totalmente Livre.

E isso irá mudar, completamente, o seu modo de funcionar.

***

Lembrem-se, também, de que a Luz os colocou, todos vocês, individualmente, muito precisamente nas
condições que são, para vocês, ótimas para viver, para realizar o que vocês têm que realizar, ou seja, a

sua evolução Vibratória, no momento da Passagem.

Então, aí também, há um princípio de renúncia e de aceitação da ação da Luz, mesmo se isso puder lhes
parecer difícil, ou mesmo se isso puder lhes parecer extremamente feliz, em um caso como no outro, não há

que reagir.

Há que viver a Luz presente, no instante, que pode liberá-los, instantaneamente, mesmo nessa consciência
comum, de todo peso, de toda densidade, de toda impressão de bloqueio.

A Luz será, sempre, sempre, muito mais Inteligente do que o mais perspicaz dos indivíduos humanos, qualquer
que seja a sua inteligência racional.

A vida irá prover, sempre, de maneira superabundante, através da Luz presente, tudo o que é necessário para
estabelecê-los na sua evolução Vibratória.

***

Vocês vão constatar, bem depressa, que vocês vão, naquele momento, comunicar-se de um estado ao outro e
passar de um estado ao outro, cada vez mais facilmente.

Vocês poderão se estabelecer, muitos de vocês, cada vez mais à vontade, eu diria – mas que não é a vontade,
mas a profusão – nesse estado de Graça.

Lembrem-se de que a Comunhão e a Graça são o resultado da ação da Luz na consciência.

E, mesmo se ela lhes for mais fácil de viver nos momentos de Alinhamento, nos momentos Interiores,
lembrem-se, também, de que vocês devem se tornar a Graça, inteiramente.

A Passagem é isso.

E, portanto, habituem-se a não mais separar os instantes, a fazer uma sequência lógica, ininterrupta, de Luz.

E isso, vocês têm, hoje, todos os meios que lhes são oferecidos para realizá-lo, devido mesmo à abundância
da Luz.



da Luz.

Assim, portanto, tornar-se-á, se vocês aceitarem, cada vez mais fácil dar-se conta da ação da Luz, não
unicamente nos seus momentos de Alinhamento, não unicamente nos seus momentos de mergulho no Grande

Espírito ou no Samadhi, mas mesmo nos momentos os mais comuns da sua vida.

Não haverá mais aborrecimento, não haverá mais questionamento: vocês irão realizar tudo o que têm que
realizar sem a mínima questão, sem o mínimo anseio, sem a mínima contradição, com a maior das facilidades.

A ação da Luz, hoje, é também isso, sobre este mundo.

Cabe a vocês beneficiarem-se disso, cabe a vocês tomarem a oportunidade disso.

E o melhor modo de realizá-lo é, efetivamente, estar na Atenção e na Intenção, é estar, totalmente, no Aqui e
Agora e, naquele momento, vocês verão, por si mesmos, que, mesmo o que havia sido denominado os dois
Pilares da cabeça – a Ética e a Integridade – tornar-se-ão uma evidência que não deve sequer ser procurada,

porque não poderá, simplesmente, ser de outro modo.

***

Vocês não poderão mais ser opacos, vocês não poderão mais mentir, vocês não poderão mais fugir do que
quer que seja, tanto em vocês como no exterior de vocês.

Naquele momento, a Luz tornar-se-á cada vez mais atuante, vocês serão Éticos e Íntegros, sem se colocar a
questão de como estabelecer isso, porque, mesmo isso, é a Luz que irá estabelecer em vocês.

Naquele momento, vocês irão constatar, também, que os quatro Pilares do Coração tornam-se cada vez mais
ativos.

Além das percepções Vibratórias, vocês vão se tornar cada vez mais Humildes, cada vez mais simples e,
também, cada vez mais eficazes, seja no acesso ao seu Samadhi, seja na realização das suas ações mais

comuns.

Tudo isso é uma realidade que vocês devem experimentar, viver, conscientizar-se e tornar permanente.

Não há mais qualquer obstáculo para o estabelecimento dessa permanência.

Os únicos obstáculos que podem existir estão apenas nos próprios limites que a consciência comum ainda se
colocou, ela mesma, ou nas Crenças que ainda não estão totalmente esvaziadas, por hábito, por não

conhecimento das referidas Crenças.

Os seus comportamentos, mesmo os mais habituais, tornar-se-ão autônomos e repletos da Luz e do sentido
da Luz.

Aí estão os poucos conselhos que, como Estrela CLAREZA, eu vim dar a vocês.

Se vocês tiverem algumas questões em relação a essa consciência comum e alguns elementos mais práticos
a obter, e se eu puder comunicá-los, então, eu o farei com Graça.

***

Questão: como gerir o melhor possível o fato de sentir o corpo muito quente?

Minha Irmã, o corpo quente é a realidade do que há para viver.

Isso é a ação da Luz e do Fogo do Espírito no seu próprio fogo elétrico, que reflete a consumação de tudo o
que é ilusório.

Assim, portanto, nos tempos individuais que cada um tem a viver, vocês estão em etapas mais ou menos
pronunciadas desse Fogo.

É uma realidade.

Se você estiver na vigilância do instante, tal como eu acabo de dizer, então, você irá constatar que não é mais
nem obstruída nem perturbada por esse fogo, porque ele é a própria Essência da Luz.

***

Questão: viver a Graça ou viver o Samadhi é similar?



Meu Irmão, a Graça faz parte do Samadhi.

Mas o Samadhi é mais do que a Graça.

O Samadhi é o estabelecimento na Beatitude.

É, portanto, se pudermos empregar esse termo, algo de mais amplo do que a Graça.

Mas a Comunhão e a Graça, tal como lhes foram oferecidas pela Luz e a realizar por vocês mesmos, é um
elemento que contribui, aí também, para a passagem no Samadhi.

O que foi chamado de Graça é a ação da Graça.

É o momento em que tudo o que vai desenrolar-se na sua vida não tem mais que ser explicitado, porque tudo
se faz sob a ação da Graça e a sua vida torna-se uma Graça, em seus atos mais insignificantes, como acabo

de dizer, como nos momentos de Samadhi.

A Alegria, naquele momento, a Alegria que não depende de nada do exterior, tornar-se-á cada vez mais
estabelecida em vocês.

Vocês não saberão mais, naquele momento, o que são emoções tais como a tristeza, a raiva ou outras
emoções.

Qualquer que seja o evento que os teria, anteriormente, afetado, ele será transmutado pela própria Graça.

Eu repito: essa renúncia não é um desengajamento, mas, efetivamente, um engajamento, em outro nível.

Lembrem-se, eu o disse frequentemente, e repito, sobre a contribuição da natureza.

Se houver elementos que os desestabilizam, quaisquer que sejam, não procurem a explicação: não há mais
tempo, agora.

As Sombras que lhes podem ser mostradas não estão aí para fazê-los culpar, elas não estão aí, tampouco,
para serem elucidadas como mecanismo causal, mas, efetivamente, para serem transmutadas e transcendidas

pela própria Luz.

Se esse momento lhes parecer penoso, vão à natureza.

Sigam o que lhes pede o impulso da Luz.

Naquele momento, se houver reação, se houver emoção, se houver intervenção do mental, é claro, não é a Luz
que age, naquele momento.

A Luz, dito em outros termos, é a solução para tudo, para absolutamente tudo, porque é a sua natureza, é a
nossa natureza, de todos nós, sem qualquer exceção.

***

Questão: podemos viver momentos de Graça sem sentir as Vibrações do Coração?

Existem momentos em que a Graça é vivida como um estado de Alegria, sem percepção Vibratória.

Mas lembrem-se: não é necessário escapar deste corpo, não é necessário escapar deste Templo, não é
necessário escapar desta vida.

O que significa ser necessário, talvez, definir o que é a Graça.

A Graça é um Estado que está além da Plenitude, é um Estado, justamente, em que a Vibração e o Fogo do
Coração estão presentes.

Isso foi ilustrado nos seus escritos, em relação ao Ocidente, em especial como os mecanismos de descida do
Espírito Santo ou diferentes carismas manifestados naquela ocasião.

Pode haver, durante esse período, momentos de Plenitude ou de Vacuidade nos quais há um sentimento de
Graça.

Mas este será sempre condicional, enquanto não for acompanhado, ou pela Vibração do Silêncio, ou
pela Vibração do Fogo do Coração.

Muitos seres humanos vivem, hoje, experiências chamadas de Despertar ou, em todo caso, eles as nomeiam



assim.
E numerosos testemunhos, hoje, são apresentados por esses seres que conseguem distanciar-se da sua

própria consciência e identificar duas consciências diferentes: uma consciência comum e uma Consciência na
qual, justamente, vive-se um estado não comum, mas que não é, contudo, Turiya.

Porque, naquele momento, essas pessoas estão confinadas, ainda mais, nelas mesmas, e esse sentimento de
pacificação é apenas ilusório, enquanto a Vibração não estiver presente (não necessariamente naqueles

momentos, mas em qualquer momento).

Frequentemente, essas pessoas vão descrever um espaço de saída fora do tempo, um sentimento de
irrealidade, de não mais ser nem si, nem outra coisa, ou mesmo visualizar (ou perceber, unicamente pela

consciência ou pelo terceiro olho), o sentimento de Fusão com o Universo.

Mas não há realidade se não houver Vibração.

Isso não é o Despertar, isso não é a Transcendência.

É, entretanto, a ação da Luz, mas uma Luz que não está integrada no Coração, uma Luz que parou no nível do
ser que não é o Coração.

Porque não pode haver Graça, não pode haver Samadhi sem certeza absoluta de vivê-lo e sem Vibração ou
calor ou Fogo.

Não importa.

Mas há um mecanismo, bem real, que envolve o corpo, naquele momento.

***

Questão: é possível não mais perceber os batimentos do coração físico?

Isso é até mesmo, eu diria, minha Irmã, um sinal muito bom.

Porque, como você quer penetrar na Eternidade com um coração que bate?

Isso fez parte de certo número de elementos que lhes foram dados pelos Anciões, referentes ao que é
chamado de respiração do Coração.

É um mecanismo bem real que se refere ao corpo e ao coração órgão, que participa, ele também, de modo
carnal, do acesso a Turiya.

Em resumo, não pode haver acesso a Turiya, à Unidade, se o coração órgão não estiver, ele também,
envolvido.

É, portanto, perfeitamente lógico, perfeitamente normal e mesmo tranquilizador que o coração pare, mesmo
por vezes, ou, em todo caso, que pareça respirar, ao invés de bater, ou, então, de Vibrar.

Isso é perfeitamente normal, porque, se a Luz não transmutar o corpo, quem o fará?

Certamente não a Ilusão.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados na carne, eu espero ter sido agradável e eu lhes agradeço por terem comungado à
minha Presença.

Eu rendo Graças pela possibilidade que nos é oferecida de Comungar.

Eu lhes digo até uma próxima vez, com todo o Amor do Um, que eu prefiro nomear o Grande Espírito.

Até uma próxima vez.



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

  Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1271

13 de novembro de 2011
(Publicado em 14 de novembro de 2011)

***

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

***

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

************
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Meu nome é SNOW ou Pluma Branca.
Eu lhes apresento o Amor, e eu rendo Graças pela nossa Presença juntos.

Eu raramente tive a oportunidade de falar, e para aqueles que já tenham lido ou visto, eu sempre falo da
natureza.

Hoje, eu vou novamente falar sobre a natureza porque a natureza, também, e talvez de maneira mais adiantada
que nós, humanos, vive a sua própria transformação e a sua própria Ressurreição.

***

Que isso seja a Liberação do Sol, que isso seja o Sopro do Grande Espírito, ou que isso seja o que vem da
Terra, a natureza é o Encontro, o lugar privilegiado do Encontro, do que acontece em vocês.

Então, é claro, os Arcanjos lhes falaram para ir andar de pés descalços no orvalho, ao nascer do Sol (ndr: para
favorecer a subida da Onda da Vida), alguns Anciãos lhes falaram para meditar no Sol (ndr: para contatar

CRISTO MIGUEL).
Eu já lhes disse para ir para a natureza, para as árvores, que eram os embaixadores, de algum modo, do que

estava já Unificado e que não podia ser alterado, modificado.
A nova Vida, o Sopro do Espírito, a Onda da Vida, já está presente na natureza.

Ela está presente no solo, mas ela está também presente nos elementos da natureza, nos minerais, e aqueles
de vocês que ali são sensíveis já perceberam que esses minerais, esses cristais, tornavam-se diferentes: que,

eles também, eles estavam circundados, de alguma maneira, de um novo campo de Energia que nada mais
tinha a ver com o antigo.

 Aqueles que se interessam pelas árvores, assim que a primavera (outono, no hemisfério sul) tiver enriquecido
a seiva e feito subir a seiva, vocês irão constatar também que as árvores mudaram: elas são portadoras, elas

também, da nova Consciência, muito mais que antes.

***

E vocês, humanos, que colocam seus pés sobre esta Terra, vocês podem ir para a natureza, mais do que
nunca, a partir da primavera (outono, no hemisfério sul), dentro de alguns dias, para embeber-se e nutrir-se.

A natureza irá nutri-los muito mais, vocês irão constatá-lo, do que o que vocês poderão absorver pela sua boca.
Qualquer que seja a pureza dos alimentos, vocês poderão, real e concretamente, nutrir-se da nova Consciência

dos vegetais: sem comê-los, absorvendo-os pela sua nova Consciência, por esse novo Corpo, por esta
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Vibração que os percorre.
O Sopro do Espírito novo vai manifestar-se a vocês, como nunca, a partir do momento em que a sua

Consciência se aproximar das árvores, dos vegetais, da água, e mesmo dos animais.
Os reinos da natureza, e os habitantes da natureza, são aqueles que são os mais capazes, no momento (mais
do que nossos Irmãos e Irmãs, que não estão despertos, na totalidade), de acolhê-los e de fazê-los Viver o

que vocês têm a Viver.

***

Qualquer que seja o estado da sua Passagem, do seu Acordar (como o dizem os Anciãos e outras Estrelas),
vocês têm, realmente, a capacidade para imergir-se na natureza como nunca.

Muito além de perceber as energias da natureza, vocês irão perceber o Despertar, total.
Façam a experiência, vão em frente do Sol, pela manhã, ou andem no orvalho.

Vão, em breve, tocar as árvores, tocar as flores, aproximar-se.
E vocês irão constatar que a própria Terra, se vocês colocam suas mãos na Terra, não tem mais a mesma

Vibrância, a mesma qualidade, a mesma intensidade.
Vocês não estão sonhando: a Onda da Vida da nossa Terra percorreu suas profundezas, para eclodir na

superfície, sobre o seu Manto.
E toda a natureza o sabe, é claro.

Porque ela o Vive muito mais facilmente do que nós, humanos, porque os vegetais não têm mental, eles não
têm freio e não têm resistência à evidência.

E vocês, humanos, que estão a caminho para este Absoluto, ou para o Si, mesmo se vocês desejarem
permanecer simplesmente na vitalidade, irão se aproveitar da natureza.

 Porque, mais do que nunca, este ano, ele terá muitas coisas a dar para vocês, muito mais do que o que a
sociedade, ou o dinheiro, poderá lhes dar.

A natureza irá se tornar seu curador, seu salvo-conduto.

***

Assim que vocês tiverem tempo, oportunidade, vão para a natureza.
Qualquer que seja o ambiente para o qual vocês forem atraídos, desta natureza (animais, vegetais, árvores,

minerais, a própria terra, rochas, oceanos, lagos), não importa, porque tudo o que contém esta natureza, vive,
ele também, de maneira muito mais Livre, o que vocês Vivem.

A Onda da Vida não é destinada, unicamente, ao homem.
A Onda da Vida é para toda vida sobre esta Terra.

Se vocês forem para a natureza com um olhar novo, sem procurar açambarcar a Energia, sem procurar, até
mesmo, senti-la, mas simplesmente deixando-se atravessar pela própria Consciência dos elementos da

natureza, se vocês se deixarem transparecer e atravessar, vocês irão constatar, muito depressa, que esta
natureza porta alguma coisa muito mais ampla do que nos anos anteriores.

Isso irá se tornar muito aparente, desde a primavera (outono, no hemisfério sul), nesta parte do mundo.
Haverá possibilidade de imersão, real, e vocês irão sentir o que é amplo na natureza, como isso jamais foi

possível.

***

A natureza é então, como eu disse, curadora, muito mais do que anteriormente.
Porque a Onda da Vida revela-se e se acumula, sem qualquer problema, no mineral, na árvore, na folha da

grama.
Vão ao seu encontro e, talvez, muito mais facilmente do que com um outro ser humano, vocês irão descobrir,

naquele momento, o seu Par.
E vocês poderão, então, talvez, viver esse Casamento Místico em meio à natureza.

A natureza inteira dará Amor para vocês, e os colocará nesta Beatitude.
Como lhes foi dito, isso é possível com uma folha da grama, com uma árvore, como com qualquer ser humano.

Vocês poderão, sem qualquer esforço, sem qualquer projeção, tornar-se a folha da grama, torna-se uma
árvore, partilhar a Consciência, superar a consciência limitada da sua forma.

A natureza e o Sopro do Grande Espírito chamam-nos, agora, para viver isso.
Não há barreiras ligadas à idade ou à origem: que vocês sejam (o que chamamos vulgarmente) um homem

branco ou um índio, nada muda, porque a própria intensidade do que está presente na Natureza é, realmente,



dez vezes maior.
A partir do momento em que vocês colocarem sua Consciência, sua Atenção, sobre ela, ela irá devolvê-lo de

maneira multiplicada.

***

A experiência da natureza não será simplesmente uma experiência diferente, a partir da primavera (outono,
hemisfério sul).

Será, aí também, uma experiência transcendente: se vocês se tornarem Transparente e totalmente Claro, se
vocês nada interromperem do que ocorre, se vocês viverem simplesmente a experiência, como uma criança,

com a maior Simplicidade, vocês irão compreender muito rápido o que está prestes a acontecer.
A Onda da Vida, que talvez não tenha nascido, ainda, em vocês, poderá nascer, de maneira mais espontânea.
Então, é claro, o Manto Azul da Graça (às quintas-feiras, quando algumas das minhas Irmãs estão agindo), ou a

partir do dia 02 de abril, ou outros Irmãos e Irmãs que vivem a Graça, podem fazê-los ressoar.
Mas a natureza, ela, é o elemento certamente mais fácil.

Porque na natureza não há o mental.
Na natureza há, simplesmente, um projeto de Vida, que é o mesmo, desde toda Eternidade.

Uma árvore, na falsificação ou não, na Ilusão ou não, sempre permanece a mesma: ela obedece ao seu
programa de Vida, que é voltar-se para o Sol e crescer para o Sol.

E fazer circular a seiva, a Energia, a Onda da Vida, de baixo para cima, e de cima para baixo.
Ela está programada para isso.

E em vista do que foi Liberado na Terra, vocês concebem bem que as raízes da árvore, que mergulham na
Terra, empanturram-se desta Onda da Vida, aguardando a primavera para manifestar-se a vocês.

É o mesmo para a água, porque a Onda da Vida é esta Água vivificante que fecunda o Fogo.
Os cristais, oriundos da Terra, são portadores, desde já várias semanas, destas novas Energias, desta Onda

da Vida.
Há como a eletricidade, ao redor das árvores, ao redor dos vegetais, ao redor dos minerais.

A mesma coisa que há ao redor de vocês, distante de vocês, encontra-se em todas as Consciências da
natureza.

E a natureza, está, por vezes, muito mais disposta a se comunicar com vocês, a fazê-los viver o Casamento
Místico, do que um outro ser humano ou vocês mesmos.

Então, não se privam desse magnífico presente, que a natureza retransmite, ela também.
Não se esqueçam da natureza.

***

Lembrem-se, também, de que as possibilidades da Consciência que se torna a sua, permite-lhes visitar (com
este corpo ou sem este corpo) uma árvore, um vegetal, um mineral, como ir ao Sol.
Vocês podem dançar com uma árvore, do mesmo modo que vocês dançam no Sol.

Basta, simplesmente, ali pensar, e o pensamento irá criar isso.
Há uma possibilidade de Transparência e de Clareza, na natureza, muito mais fácil para manifestar a vocês.

A natureza irá Chamá-los, todos, segundo os elementos que os constituem.
O Apelo da água, da montanha, da árvore, da floresta, através dos seus próprios sonhos, tornar-se-á cada vez

mais evidente, a partir da primavera (outono, no hemisfério sul).
Esta natureza, que se Desperta, participa, com vocês, desta Liberação.

***

Vão para a natureza, simplesmente, sem parcialidade, sem ritual.
Esqueçam todas as técnicas de abordagem de uma árvore ou de um vegetal: vão ali, espontaneamente, com

naturalidade.
Essa é a melhor maneira, agora, de Viver a natureza, os seus benefícios.

Como eu dizia, nos seus sonhos, ou por impulso, vocês poderão sentir ir a tal lugar, viver tal coisa, tomar tal
cristal, ou tal árvore, em seus braços.

Não resistam, façam-no.
Não busquem obter o que quer que seja, porque, desde o momento em que a Intenção seja colocada, isso

será obtido: isso é independente, aí também, do seu desejo, da sua vontade, de toda personalidade.



***

O Canto da Terra soou, vocês sabem, e irá soar nos locais cada vez mais numerosos.
Este Canto da Terra é também um convite para vir abraçar a Terra, para dormir sobre ela, deixando-se

fecundar.
Deem-lhe as suas costas, deitem-se sobre ela, e vocês irão ver.

Não lhe mostrem tão somente os seus pés.
Ela os aguarda, para dar-se a vocês.

Ela os fará percorrer, talvez, o que lhes parece restar a percorrer.
Ela irá facilitar a Verdade para vocês, sem se colocar questão.

A partir do momento em que vocês não lhe colocarem questão, a partir do momento em que vocês aceitarem
viver espontaneamente a experiência, sem procurar refleti-la, sem procurar analisá-la.

Se você imergirem, na totalidade, no que ela lhes dá a Viver, vocês irão Vivê-lo.

***

Respeitem o que lhes pedem os seus sonhos.
Respeitem o que lhes pedem as suas visões.

Respeitem o que lhes pede a sua alma, em relação à natureza.
Haverá sempre, na natureza, este elemento com o qual vocês estão constituídos: ele poderá entrar muito mais

facilmente em ressonância.
Eu diria ainda que a natureza apenas aguarda isso: fazê-los encontrar a sua própria natureza, a sua própria

Verdade.
Ela irá sustentá-los.

Ela irá apoiá-los.
Ela irá nutri-los.

Não é preciso ser índio ou ser xamã para isso, porque isso não requer qualquer habilidade especial.
A Onda da Vida da natureza é a mesma que aquela que os percorre ou que irá percorrê-los.

Não reflitam, vão para ela, e ela virá para vocês com uma facilidade desconcertante.
Falem com a árvore, com a montanha, com o mineral, com o seu Coração, com toda Transparência.

Nada lhe peçam senão estabelecer esta ressonância, este contato, este Amor.
Tudo irá ocorrer, aí também, naturalmente.

Não coloquem ali qualquer intenção, nem vontade, mas respeitem o Apelo.
Se vocês responderem ao Apelo da natureza, ou ao Apelo da sua alma para com a natureza, vocês irão viver

isso de maneira muito simples.

***

Se algumas circunstâncias da sua vida, ao redor de vocês (que vocês vivam a Onda da Vida na totalidade, ou
que vocês não a vivam), desencadearem reações, doenças, mal-estares (essas modificações, justamente, de

fisiologia, ligadas à Onda da Vida), vão, aí também, para a natureza.
Não para pedir para curá-los, mas, simplesmente, para se comunicarem com ela.

Então, ela saberá o que fazer, e ela o fará.
A natureza é mais do que abençoada, este ano, porque ela se desperta de um longo sono, aquele do inverno

(verão, no hemisfério sul), mas também enriquecida da Doação da Graça.
A natureza, também, independentemente do seu estado, independentemente de onde vocês aí estiverem

estabelecidos (que isso seja no ego, no Si ou no Absoluto), sempre saberá o que fazer para vocês, a partir do
momento em que vocês a respeitarem em sua abordagem, a partir do momento em que vocês nada lhe

pedirem senão viver a comunhão com ela.
Porque, em meio à natureza, tudo isso é profundamente natural, profundamente justo.
Além de ajudá-los a facilitar a Onda da Vida, a natureza irá restaurar o que deve sê-lo.

Vão ali, mais uma vez, com Humildade e Simplicidade: não como um conquistador, não como um guerreiro,
mas, sim, como um amante ou uma amante que respeita o objeto amado.

E tudo irá se Viver.

***



A natureza, de algum modo, neste país ou em outros lugares, irá atingir o que eu chamaria de seu ápice, seu
máximo de Graça, a partir do início de abril.

Estejam conscientes disso.
Porque vocês têm, nela, muitos elementos facilitadores, muito Amor, muita Luz, muita Graça.

Mesmo se vocês não tiverem tempo, gastem um pouco de tempo, mas façam-no.
Não o façam uma vez.

Façam-no várias vezes.
Porque, rapidamente, vocês irão perceber o que acontece.

Ainda uma vez, que vocês vivam as feridas do ego, que vocês vivam a Alegria do Si, ou a descoberta do
Absoluto, isso nada mudará, o efeito será o mesmo.

Tudo, na natureza, irá contribuir para Acordá-los, para Despertá-los e para Liberá-los.
A natureza nada irá lhes pedir senão, em troca, para Amá-la.

***

Como vocês talvez tenham constatado, suas necessidades alimentares mudaram, e elas irão mudar cada vez
mais, isso é normal.

Não sobrecarreguem este corpo.
Se o seu corpo não tem necessidade de alimentação, não a consumam.

Mas se ele reclama para vocês, consumam o que há de mais natural, entre os vegetais, e os consumam da
maneira a mais natural que seja, eu entendo: não cozidos, não alterados, crus.

Comam as cores que atraem vocês, as texturas que atraem vocês.
Abençoem a refeição, porque o que estará em seu prato, nos próximos dias, nunca mais será como antes: a
cenoura não será mais a cenoura de antes, o que vocês chamam de couve-flor não será mais a couve-flor de

antes.
Isso será extremamente perceptível a partir do momento em que vocês não denaturarem o alimento,

cozinhando-o ou cortando-o.
Vocês irão se lembrar muito rápido, então, de que esses alimentos, durante este período que é para viver,

serão a solução desses problemas da fisiologia que muda.

***

Através da nutrição, através do contato com a natureza, vocês irão ver que vocês têm todos os elementos, sem
qualquer exceção, para realizar o que isso representa em vocês.

Eis as simples palavras, e algumas palavras, que eu tinha para dizer-lhes, e que as minhas Irmãs me
encarregaram, pela minha posição, de entregar a vocês.

Se vocês tiverem perguntas, em relação à minha modesta intervenção, e se nós tivermos tempo, eu lhes
respondo, é claro, se for preciso completar o que eu disse em relação à natureza.

***

Pergunta: devido ao aumento da eletricidade, nos cristais, em particular, é melhor parar de utilizá-los ou
utilizá-los diferentemente?

Eu responderia que isso depende, como para os alimentos, da natureza do cristal.
Um carvalho não é um freixo [árvore da mesma família da oliveira -http://pt.wikipedia.org/wiki/Freixo ], um

salgueiro não é uma bétula [árvore da mesma família da aveleira - http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9tula ].
Do mesmo modo que há modificação das cargas elétricas dos minerais, aqueles que podem causar mais
problemas são os que se carregam mais desta nova Consciência: em particular, o que constitui o Manto da

Terra, ou seja, a sílica, ou seja, o cristal de rocha e o quartzo.
Isso se aplica, em menor grau, a outros tipos de pedras.

Mesmo as pedras que estariam com efeitos de eletricidade, como a turmalina, são apenas muito pouco
referidas por esse processo.

Portanto, não se surpreendam com as modificações das suas percepções, mas isso apenas pede algo
particular a fazer, mais ou menos.

Para ficarem, talvez, vigilantes com o que não excedeu de eletricidade, de Onda da Vida, que os percorreu no
corpo.

Mas se vocês estiverem atentos, os alimentos irão produzir a mesma coisa.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Freixo
http://pt.wikipedia.org/wiki/B�tula


Se vocês transformarem os legumes e os cozinharem, vocês irão se aperceber de que vocês estão pesados.
Se vocês comerem os mesmos legumes crus, mastigando-os longamente, vocês irão constatar que com muito

pouco alimento, vocês estão satisfeitos.
Tudo isso está prestes a mudar, e irá se tornar cada vez mais aparente nas duas próximas semanas.

***

Pergunta: e sobre os cristais de rocha utilizados especificamente para as subidas Vibratórias (de corintos,
por exemplo)?

Se vocês se sentirem muito carregados, com muita energia, então, beneficiem-se da água potável que vocês
irão beber e, depois, vocês poderão utilizar o cristal.

A água será vitalizada, ela também.
Pensem também, por exemplo, em solarizar a sua água potável.

O que isso significa?
Beneficiem-se da água que vocês irão consumir, não a tomem do encanamento, ou de garrafas armazenadas,

mas, primeiramente, apresente-a ao Sol, deixem-na no Sol por uma hora ou duas.
Vocês irão constatar, muito depressa, mudanças consideráveis em diversos sintomas dessas modificações

fisiológicas que vocês talvez já sintam.

***

Pergunta: como lidar com a culpa de ter mandado cortar árvores, tendo então tomado consciência de que
essas árvores são seres de outros Planos?

Quem toma consciência?
A natureza está aí para servi-los.

Mesmo se vocês não tinham consciência antes, o simples fato de tomar consciência, hoje, é já uma reparação
para ela.

A culpa apenas pode vir do que é limitado, ou seja, do ego, sempre.
A partir do momento em que há reparação, a culpa não tem mais razão de ser.

Que vocês tenham cortado uma árvore ou que vocês tenham sido lenhador, isso nada muda.
O Amor é perdão total.

Amem, e vocês serão Amados, e o peso deste sofrimento absolutamente não existirá mais.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos encarnados sobre esta Terra, eu lhes desejo, simplesmente, que Sejam, na totalidade, o que
vocês encarnam e o que vocês São.

E como disseram os Anciãos (eu apenas posso me juntar a eles): a Vida e o Amor são extremamente simples.
Só o mental não é simples.

A Vida, a Onda da Vida, a Luz Vibral, o Grande Espírito, são a própria Simplicidade.
Então, que a sua Vida seja tão simples como a Verdade.

Desvencilhem-se de tudo o que é inútil.
Desvencilhem-se de tudo o que os desviou do que vocês São.

Vocês encontrarão a verdadeira riqueza.

Eu Amo vocês e eu os abraço no meu Coração.
Até um próximo dia.

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



NDR: Nova prática do espaço de Alinhamento das 19 horas (hora francesa), a contar de 02 de abril de 2012,
segundo as informações comunicadas por UM AMIGO em 17 de março de 2012:

“Nós os convidamos, então, toda noite, às 19 horas (hora francesa), a viver não mais um Alinhamento de
serviço, para o Ancoramento da Luz, mas, sim, para permanecer presentes a vocês mesmos, tranquilos,

qualquer que seja a posição (deitados, de pé, sentados, não importa).
Qualquer que seja a posição dos seus membros, qualquer que seja a posição da sua boca, quer seja de

olhos abertos ou fechados, simplesmente, estejam presentes, durante este período.
Isso será, para vocês, uma oportunidade de viver, de maneira serena, a Onda da Graça até o momento da

Ressurreição.
Esse momento pede, simplesmente, para se lembrar do que eu disse nesse dia: mantenham-se tranquilos,

permanecem em paz e, sobretudo, nada façam”.

***

NDR: Os horários indicados correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir o seu horário local.

***

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1388

17 de março de 2012
(Publicado em 18 de março de 2012)

***

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

************
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- Ensinamentos da Estrela CLAREZA -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120719_-_SNOW_1.mp3

Meu nome é SNOW.
Eu estou feliz em falar com vocês.

Eu venho contar uma história.
Esta história está profundamente ligada à história do meu povo, ao que eu fui  em uma encarnação há algum

tempo sobre esta Terra.
O meu povo (como muitos povos que não experimentaram de forma tão dramática, neste momento, pelo
menos, o esquecimento como acontece no ocidente), como todos os povos indígenas, nós já sabíamos,

desde ainda algum tempo, manter a Comunhão com o Grande Espírito e os seus Elementos.
Porque os Elementos da Terra, que nos constituem, quando estamos aqui presentes neste mundo, são os

Cavalos do Grande Espírito.
Hoje, vocês sabem, mesmo os povos nativos perderam, a maior parte deles, esta conexão com o Grande

Espírito que retorna agora a grandes passos, conforme anunciado pela maioria dos nossos xamãs, dos nossos
médiuns.

O que está chegando, nós, os índios, nós chamamos de despertar do Grande Espírito, marcado pelo
despertar da Terra, pelo canto da Fênix que firma o fim do esquecimento.

Os Elementos são os Cavalos do Grande Espírito e, eles também, eles já entoam, sobre a Terra, o fim do
esquecimento.

O nosso corpo pertence a esta Terra.
Desde que nascemos, nós somos compostos pelos Cavalos do Grande Espírito.

Esses Cavalos, há algum tempo e especialmente desde que o tam-tam da Terra soou, começaram a se
movimentar.

Vocês os nomeiam, aliás, no ocidente, os Quatro Cavaleiros do Apocalipse.
O corpo de carne é constituído desses Quatro Cavalos e, eles também, eles estão começando a se

movimentar.
Então, é claro, os mais eruditos do que eu, falaram-lhes desses primeiros movimentos dos Cavalos: dos

Elementos, em vocês.
Muitos de vocês vivenciaram a realidade ou as primícias disso, mas, hoje, o Grande Espírito deu um impulso a
esses Cavalos para preparar o despertar da Fênix, o retorno do Grande Espírito, seja qual for o nome que lhe

dermos, segundo os nativos ou segundo os do ocidente. 
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*** 

O que a natureza deixa-se ver, um pouco por toda parte sobre a Terra: os Cavalos que disparam, disparam
também em vocês.

Os Quatro Elementos, como vocês os denominam, tornam-se cada vez mais ativos, deixando-se viver, neste
corpo, nesta carne, coisas incomuns para vocês, mas que, desde ainda algum tempo, para os nativos, eram

habituais.
Nós acompanhamos a Terra, nós acompanhamos os seus ritmos, nós acompanhamos os seus Elementos.
Não havia, para nós, qualquer separação entre este corpo e os Elementos da natureza que constituíam este

corpo.
Desde tempos não tão antigos (e durante o tempo, ainda, em que eu estava encarnada no meu povo), nós

podíamos ser o Vento, o Fogo, a Terra e o Ar.
Simplesmente por que nós estávamos conectados, como vocês dizem, com o Grande Espírito.

O que vocês sentem no seu corpo, o que percorre a consciência, é exatamente isso.
Então, sejam quais forem os nomes (quer chamem isso de energia, de centros de energia, ou de qualquer
outra coisa como, por exemplo, o canal de comunicação conosco), tudo isso resulta da ação conjunta dos
Elementos, mas dos Elementos que despertaram, em vocês, assim como eles despertaram sobre a Terra.

E os Elementos, já faz algum tempo, estão se acelerando, eles se tornam cada vez mais impetuosos.
Então, para aquele que está convencido de ser apenas este corpo, isso é um perigo e o perigo pode vir da

Água, do Fogo, da Terra e do Ar.

*** 

Os Quatro Elementos, os Quatro Cavalos, estão cantando.
Eles cantam o retorno do Grande Espírito.

O Ar torna-se potente.
A Água cobre as terras e o Fogo queima a madeira e a Terra se expande.

Este é o apelo do Grande Espírito.
Então, é claro, aqueles que não percebem o Grande Espírito neles, e os Cavalos que estão em movimento,

chamam isso de catástrofe.
Não há qualquer catástrofe para aquele que está conectado com os Elementos.

Isso é apenas a transformação normal que está em ressonância direta com o retorno do Grande Espírito.
Os povos nativos, onde eles estiverem sobre a Terra, sentem isso.

Vocês ocidentais, abertos, vocês sabem disso.
Aqueles que duvidam, ainda estão em dúvida.

E aqueles que não suspeitam de nada, irão duvidar até o último momento, pois os seus olhos não podem ver,
pois os seus corpos não podem sentir, enquanto os Quatro Elementos não se reunirem, perto do Grande

Espírito, transportados pelo Éter.  
Naturalmente, a Terra e os Elementos apenas estão começando.

Eu sei que, há algum tempo, o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes falou dos vulcões, da
Água, dos Ventos e da Terra.

Tudo isso acontece diante dos seus olhos, se vocês sentirem isso.
Tudo isso se relaciona com a sua consciência, se vocês estiverem em um território afetado ou se vocês

receberem as informações de alguma maneira.
Mas o corpo carnal do ser humano é feito de tal modo que a sua consciência o direciona em um sentido ou em
outro, e se essa consciência não quiser ver, ela não irá vê-lo, até o momento em que os Quatro Cavalos forem

reunidos.
E isso está em andamento.

Vocês chamam isso de sinais, aqueles que veem, aqueles que duvidam.
Nós, nós já cantamos o retorno do Grande Espírito, a mudança dos Elementos, a mudança da Terra, a

mudança do Céu e do Ar, a mudança da Água e do Fogo.
O que acontece neste corpo de carne, vocês podem qualificá-lo por um dos Cavalos ou um dos Elementos.

Há o Fogo.
Há a Água: a Água da Terra ou a Água do Céu que flui em vocês, que se aproxima de vocês.

Há o Ar que circula ao redor de vocês.
Há o Fogo no eixo central deste corpo, no peito ou no ventre ou na cabeça, ou nos três.

E isso está perfeitamente de acordo, pois nós somos constituídos, quando estamos nesta carne, da mesma
natureza que a Terra. 

*** 



O Grande Espírito começou a se fazer sentir.
Os Elementos despertam, sobre a Terra como em vocês.

Então, é preciso estar à escuta porque a um dado momento, quando os Elementos se colocarem em
movimento, vocês não podem diferenciar entre este corpo e o corpo da Terra.

Vocês são a mesma realidade.
Então, o que se eleva dos vulcões, eleva-se em vocês.

A água que se instala sobre a Terra é a Água que cobre vocês.
E isso é o mesmo para os Quatro Cavalos, esses Quatro Cavaleiros.

A partir do momento em que vocês tomarem consciência do que acontece em vocês, ou que vocês tomarem
consciência também do que acontece sobre a Terra, quer seja com alegria ou pavor nada muda, porque vocês

constatam que, naquele momento, pouco a pouco, a impressão de estarem separados da natureza, dos
Elementos, de tudo o que vive sobre a Terra, vai desaparecer.

Se o vento se erguer, de maneira mais tempestuosa do que antes, ele se ergue também em vocês.
Tudo isso para dizer-lhes que a separação artificial entre o que está dentro e o que está fora, vocês irão vivê-la,

assim como o seu desaparecimento.
Alguns Anciãos já lhes falaram dos Véus.

Eu, eu lhes digo que os Elementos que estão visíveis para vocês (porque vocês os vivem ou porque vocês
ouviram falar), são vividos também em vocês.

Vai chegar um momento em que vocês serão o Vento, vocês serão o Ar, vocês serão o Fogo, e vocês serão a
Terra, levando-os, necessariamente, a não mais separar vocês do resto. 

*** 

O Grande Espírito envia os seus Cavalos como uma última advertência.
Esta advertência não é nem uma catástrofe, nem um castigo, mas vem agitar o que não tinha sido ainda agitado

em vocês.
O fogo da Terra é também o seu Fogo.

A água que muda de lugar, muda de lugar também em vocês.
O que vocês observam ou disso que vocês ouvem falar (ou o que vocês vivem no território onde vocês estão)

ocorre exatamente da mesma maneira, em vocês.
Em breve, vocês não poderão nem ignorá-lo, nem negá-lo, pois vocês irão vivê-lo.
Os Véus sobre os Cavalos desapareceram, como eles desapareceram em vocês.

Se vocês forem Liberados, a Terra é Liberada.
A carne da Terra está mudando.
O Céu da Terra está mudando.

O seu Céu está mudando.
A sua Terra está mudando.

Tudo o que vocês podem viver neste corpo, é vivido sobre a Terra.
Não é somente uma analogia ou uma ressonância, é a mesma coisa: não há diferença e isso, se vocês não o

viverem, vocês irão vivê-lo.
Quanto mais os Cavalos acelerarem o seu movimento, a sua manifestação, vocês irão constatar que, mais,

este corpo acelera, ele também.
O que vocês chamam de Vibrações são as mesmas, para a natureza, como para vocês.

Do mesmo modo, há Irmãos e Irmãs que vivem isso da mesma maneira, no momento, há territórios que o
vivem, e há Irmãos e Irmãs que não o vivem, e há territórios que não o vivem. 

*** 

Neste país, vocês estão em um território onde os Cavalos ainda não aceleraram realmente, mesmo se vocês
estiverem adiantados, para alguns de vocês.

Mas há um momento em que, quando o apelo do Céu soar, tudo isso vai se igualar.
E o efeito dos Cavalos, dos Elementos, não será mais o mesmo, segundo o que vocês prepararam ou não

prepararam.
A única preparação agora é, sobretudo, estarem abertos ao Grande Espírito.

Isso não é para refletir ou para preparar as circunstâncias exteriores em relação aos Cavalos, mas, sim, para
preparar os seus Cavalos para vocês, porque são vocês que os conduzem e a melhor maneira de conduzi-los

é deixá-los agir.
Quando essa ressonância for se instalar, vocês irão constatar (como o meu povo pôde constatá-lo, em tempos

não tão remotos) que vocês também são o Fogo, assim como a Terra, como o Ar e como a Água, sem
qualquer dificuldade.

Se vocês deixarem os Cavalos agir, se vocês deixarem os emissários do Grande Espírito trabalhar, eles irão
transformar, do mesmo modo, a sua Terra, como a terra da Terra, o seu corpo.



Assim como a árvore não pode resistir ao Fogo, assim como a Terra não pode resistir à Água que se instala
sobre ela, vocês também, vocês não podem resistir.

Somente aquele que se opõe ao Grande Espírito acredita que pode resistir à investida do Grande Espírito.
Isso tem apenas um tempo e este tempo está concluído.

O apelo da Fênix, o apelo da Terra, o apelo dos Cavalos, está em vocês.
Se vocês viverem isso, não haverá mais Interior ou exterior.

Vocês serão e vocês irão se tornar aquilo que vocês São: o Grande Espírito.
Tudo o que estiver separado, dividido, não poderá ser mantido, em vocês, como ao redor de vocês, pelos

Irmãos e as Irmãs, como pela própria Terra. 

*** 

Um Ancião lhes disse: haverá uma nova Terra e novos Céus.
Ninguém jamais lhes disse que essa nova Terra e esses novos Céus seriam uma arrumação, mas é, sim, algo

de novo, totalmente.
Do mesmo modo que os Elementos que estão trabalhando, em vocês, fazem-nos descobrir algo de novo.

O que vocês São, no Grande Espírito, não é mais condicionado pelo medo, pela ausência do Grande Espírito.
Então (como eu disse nas minhas poucas intervenções anteriores), vão para a natureza, afastem-se, mesmo

que por alguns momentos, do que foi fantasiado pelos Irmãos e Irmãs privados do Grande Espírito.
Vão para o que é natural, que isso seja no que entrar no seu corpo, porque esse corpo não precisa de coisas

transformadas pelo pensamento de ninguém: o alimento natural, menos processado, é o que lhes será
conveniente.

Busquem a madeira, porque a madeira da floresta já encontrou a totalidade do Espírito.
Busquem a companhia de água, porque a água também recebeu o seu batismo do Alto.

Desfrutem, o máximo que puderem, do que a natureza lhes oferece, aí onde vocês estiverem.
Isso irá lhes permitir uma melhor harmonização e uma melhor sincronia com o que a natureza tem para dizer-

lhes, para dar-lhes, porque ela também vive os Quatro Cavalos.
A natureza não resiste ao Grande Espírito.

O ser humano, ele resiste.
Então, eu sei que outras Estrelas e outros Anciãos deram-lhes os sinais para observar, a fim de saber se tal

Irmão ou tal Irmã pode ressoar com vocês.
Não questionem isso com a natureza, porque ela irá ressoar, necessariamente, com vocês, a partir do

momento em que vocês deixarem os seus Cavalos, já modificados, agirem em vocês. 

*** 

Peguem o orvalho da manhã sob os seus pés, porque a Onda da Vida e a Graça, como vocês nomeiam, já
estão aí.

Não se esqueçam do Sol e do Céu.
Voltem o seu olhar para outros lugares do que para as suas preocupações, durante alguns instantes.

Olhem para o céu à noite.
Olhem para as nuvens, porque elas levam os Cavalos.

Olhem para as cores, porque olhando para elas, vocês irão transcender o que vocês olham e vocês irão
começar a comungar, também, com os Elementos na natureza.

Isso irá reforçar a sua capacidade para se comunicar, pelo Amor, conosco e com os Irmãos e as Irmãs que se
voltam, eles também, para o Grande Espírito.
A natureza, mais do que nunca, é a sua ajuda.

Eu diria mesmo, para muitos, o seu bálsamo, porque tudo o que vem da Terra acolheu, em si, a liberação da
Terra, quer sejam os alimentos que não foram modificados, quer seja a madeira, as águas e até mesmo o que

vem da Terra: as pedras e os cristais.
Há sempre algo para vocês na natureza, e muito mais do que antes, agora que os Cavalos estão em ação.

Lembrem-se disso nos momentos em que a dúvida, o medo, a cabeça, se manifestarem e puderem impedir de
estarem conectados com o Grande Espírito.

Tudo está aí, na natureza, e tudo estará aí cada vez mais facilitando, tudo ali estará cada vez mais vivo.
Voltem-se para ela e ela irá se voltar para vocês.

Pois os Cavalos da natureza irão, ao entrar em contato com vocês, fazer desaparecer o que é justamente o
responsável pelo medo: a diferença que vocês fazem entre vocês e o exterior.

É graças à natureza que vocês terão maior chance de viver que não há Interior e nem exterior, preparando-os
para o Grande Espírito, assim como para a nossa Presença ao seu lado.

E isso vai facilitar ainda a sua capacidade para nos sentir e para nos viver. 

*** 



*** 

A ajuda está na natureza.
Ela não está nas imagens projetadas das suas telas.

Ela está nesse contato, direto e íntimo, que vai deixar-se viver que vocês são a árvore, a água, o Sol, o Céu, as
nuvens, tudo ao que vocês prestarem atenção, desde que vocês olharem isso com todo o seu Ser.

O Grande Espírito já está aí.
Os Elementos da natureza estão transformados e eles estão um pouco adiantados em vocês.

Sirvam-se disso, porque a natureza irá facilitar todo o resto em vocês.
Eu não lhes peço, nem aconselho, para viverem na natureza, é claro, mas para vocês ali mergulharem.

E peçam, peçam ao Grande Espírito, aos Quatro Cavalos, aos Elementos, para entrarem em vocês e vocês
irão eliminar esta separação fictícia, vocês irão eliminar todas as barreiras, vocês se tornam permeáveis e

vocês irão para a Transparência.
Isso irá cultivar, em vocês, a Humildade e a Simplicidade e vai deixar-se, se este ainda não for o caso, viver o

batismo da Água e do Fogo, neste corpo.
Mais do que nunca, o Céu, a Terra, os Elementos, são a sua ajuda.

Mais do que nunca, se vocês superarem o olhar exterior, mesmo no excesso desses Elementos, vocês irão
encontrar a força e o Amor.

Se vocês consagrarem cinco minutos (se vocês não tiverem esse tempo, pelo menos, achem-no) a fim de
olhar para algo na natureza, para algo na Terra, para algo no Céu, vocês vão sentir bem, bem depressa, os

efeitos.
Assim como durante a liberação do Sol, os Anciãos, alguns deles, disseram-lhes para olhar para o Sol, para

colocar-se na frente do Sol: é o mesmo para o que acontece sobre a Terra, agora.
Os locais onde os Quatro Cavalos estão mais ativos, fora desse território, são elementos importantes do apelo

da Fênix e de MARIA, para esses povos.
Eu retomo uma expressão do Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV): o que o olhar exterior pode

por vezes chamar de morte, o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.
Lembrem-se disso.

A natureza vai lembrá-los de maneira forte e evidente.
A natureza não é um inimigo, ele é sua aliada (o que quer que ela diga, o que quer que ela faça) porque no fogo
mais intenso, na tempestade mais intensa, na inundação mais intensa, no tambor mais estridente da Terra, há o

que é necessário para abrir o Espírito.
O mais importante está aí.  

Então, é claro, se vocês permanecerem no olhar exterior, o olhar exterior apenas vai ver nisso um dilúvio, um
apocalipse, no seu sentido trevoso.

Mas se vocês aceitarem escutar a natureza no que ela tem a lhes dizer, isso será tudo, exceto isso.
Qual olhar vocês colocam?

Disso irá resultar a facilidade, deste corpo que vocês habitam, de viver o que pedem os Elementos. 

*** 

Aproveitem, nesses tempos, no seu território ou em outros lugares, as mudanças ou acelerações, quer seja da
Água, da própria Terra, do Ar ou do Fogo.

Pois o que se manifestar no seu território, irá se manifestar no seu corpo.
E o que se manifesta no seu território, em relação aos Cavalos, tem algo a dizer-lhes, de essencial.

Não é por nada se o Fogo estiver mais forte em alguns territórios, enquanto a Água estiver mais forte, em
outros territórios.

O território onde vocês estão tem o que falar para vocês.
Ele tem que entregar alguma coisa e entregar a vocês mesmos.

Se vocês estiverem atentos, ele vai dizer.
Não fiquem assustados, seja qual for o cavalo que se manifestar a vocês, aí onde vocês estão, mas ouçam-no.

Se o Céu ribombar em cima de vocês, não tenham medo dos relâmpagos.
Se a água cobrir o solo, não temam a água.

Se o seu fogo queimar os seus bosques, não temam o fogo, mas ouçam o que ele tem para lhes dizer, porque
a mensagem é para vocês, aí onde vocês estão, e se vocês a escutarem, naquele momento vocês irão viver,

real e concretamente, que não há Interior algum, nem exterior, que vocês estão em casa, por toda a parte.
Isso ai pôr fim, definitivamente, ao isolamento e ao sofrimento.

Naturalmente, isso é possível também com os nossos Irmãos e nossas Irmãs que se voltaram para o Grande
Espírito e que vivem os seus sinais, que vocês conhecem.

Voltem-se para eles, do mesmo modo que vocês podem voltar-se para nós.
Nós estamos aí para isso.

Não façam diferença entre nossos Irmãos e nossas Irmãs que estão em um corpo, e nós, daqui onde estamos,



e a natureza.
Aí onde vocês estão, vocês são nutridos pelo céu e pela terra daí onde vocês estão.

Aceitem ver e alimentar-se das modificações dos Elementos que ocorrem aí onde vocês estão.
Não há que se preservar disso, não há que evitá-lo, mas, sim, que recolher a mensagem, do lugar em que

vocês estão.
Porque, se vocês aceitarem esta mensagem, então, o Grande Espírito estará aí. 

*** 

Da sua capacidade para se comunicar, para comungar com a natureza, daí onde vocês estão, vocês vão sair
abertos e em paz.

Isso é muito fácil, isso não requer uma cogitação, isto não requer uma compreensão, mas, sim, um mergulho
no que os Cavalos têm para dizer-lhes.

Lembrem-se: a madeira, a Água, o Fogo, a Terra, o Ar, os animais, já vivem a movimentação dos Elementos e,
aliás, alguns irmãos animais que nos deixam, eles reencontram o que eles são.

Não vejam isso, aí, tampouco, com um olhar exterior, como algo de catastrófico, porque o seu olhar exterior
está falsificado.

Se vocês chegassem a penetrar na essência dos golfinhos que deixam a Terra, vocês iriam perceber a sua
imensa alegria, e não um sofrimento.

Mais uma vez, tudo depende do olhar, exterior ou interior: aquele da cabeça ou aquele do Coração.
E o Coração não diz, de qualquer maneira, a mesma coisa que a cabeça.

Cabe a vocês viverem essas experiências, cabe a vocês decidirem isso e cabe a vocês verem a Verdade no
Coração, e não somente segundo as aparências que se deixam ver. 

*** 

A Terra e o Sol estão Liberados.
Vocês estão Liberados.

Vocês estão regenerados, ressuscitados, como diriam alguns.
Novos Céus, uma nova Terra: é agora.

O Grande Espírito e a Terra entraram em acordo.
Da mesma forma que os Elementos entraram em acordo com vocês.

Quer vocês estejam fechados ou abertos ao Grande Espírito, nada muda.
O Céu, o Grande Espírito é o mesmo para todos, e os efeitos da sua Luz, do seu Sopro vindo do cosmos, é o

mesmo para cada um, agora.
Certamente, o olhar da cabeça vai falar sobre algo que não é normal.

Mas o olhar do Coração sabe que isso é normal e até mesmo indispensável.
Cabe a vocês decidirem onde vocês se colocam.

Vocês vão seguir aqueles que têm medo e que contribuíram para afastar o Grande Espírito?
Ou vocês vão ouvir o que nós dizemos a vocês, o que lhes dizem os seus Irmãos e as suas Irmãs no

Coração?
O que lhes diz a natureza?

O acontecimento é o mesmo, mas a mensagem recebida é diferente.
Isso existe unicamente no que vocês creem ser, no que vocês pensam, na cabeça.

Se vocês deixarem o Vento, o Ar, o Fogo e a Terra agirem, na natureza, bem, vocês vão ver que, bem
depressa, isso vai mudar. 

*** 

O que eu lhes digo, neste dia, não poderia ter sido dito a seis meses atrás.
Era preciso que a Onda da Vida, precedente do centro da Terra, chegasse, não somente em vocês, mas à

superfície da Terra, e penetrasse, de alguma forma, na natureza.
Isso foi realizado e será cada vez mais fácil a partir de amanhã.

Não se esqueçam disso.
Vocês irão constatar, por si mesmos, a verdade do que eu lhes digo e do que as Estrelas me encarregaram de

lhes dizer, porque eu sou aquela, com a minha Irmã NO EYES, que conhecemos melhor a Terra, na sua
essência e na sua Vida.

Eu não posso lhes dizer nada de melhor senão para vivê-la, para experimentá-la.
Façam isso, sem pensamentos prévios, sem nada pedirem além de estarem imersos, e vocês vão ver.

A Água não é mais a mesma.
A Terra não é mais a mesma.



O Fogo já não é o mesmo.
E o Ar, também não.

O Grande Espírito os insuflou com algo que estava perdido e que foi encontrado.
Então, vivam-no e vocês vão ver.

Não há diferença, para viver isso, entre um Irmão e uma Irmã de um povo nativo, hoje, e um ocidental, entre um
citadino e um camponês.

É preciso ainda que o citadino vá até lá.
É preciso ainda que o camponês se volte realmente para a natureza e mergulhe nela.

Mas todos vocês têm a mesma possibilidade de nela imergir e de ver, com o Coração, o que vai acontecer.
À noite também, os raios do Grande Espírito são mais fáceis de viver, porque o Sol está do outro lado.

Então, os raios do Cosmos estão, naqueles momentos, muito mais intensos.
Vocês irão constatar, aliás, que durante a noite acontecem coisas cada vez mais marcantes, e os que não

dormem constatam que esse corpo de carne põe-se a tremer, a manifestar coisas que não estavam aí antes,
muito mais à noite.

 Aproveitem.
Vivam isso.

Mais nenhuma dúvida poderá, então, invadi-los. 

*** 

Aí está o que eu tinha que transmitir para vocês.
O Grande Espírito, seja qual for o nome que vocês derem a ele, vocês (A FONTE, o próprio Absoluto), os

Elementos, tudo isso está no lugar, a partir de amanhã.
Eu os convido então a fazer a experiência, assim que o Manto Azul da Graça for, na totalidade, colocado sobre

a Terra e sobre vocês. 

*** 

Eu sou SNOW.
Que o Grande Espírito tranquilize vocês.

Fiquem em Paz e, então, eu os abençoo em nome d'Ele.
Eu lhes digo até mais tarde.

Obrigada. 

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

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://autresdimensions.info/articlea98e.html

http://autresdimensions.info/pdf/SNOW-19_juillet_2012-articlea98e.pdf
19 de julho de 2012 

*** 

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

************
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Eu sou SNOW.
Que o Grande Espírito esteja em vocês.

Durante a minha última vinda, eu lhes falei dos quatro Cavaleiros do Apocalipse e do que eles representavam
na sua ação sobre a Terra.

E eu vou lhes falar, hoje, dos quatro Elementos que se manifestam neste corpo e nesta consciência onde
vocês estão.

Com uma introdução de algumas palavras que poderiam surpreendê-los.

***

Do Grande Espírito, saiu a Luz.
O Grande Espírito é Amor e Absoluto.

Da Luz, emanaram os Elementos, Elementos que encontramos por toda parte, em todos os mundos, em todas
as vidas.

Esses Elementos (que eu nomeava, para a Terra, os Cavaleiros do Apocalipse) são o que o Comandante dos
Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) denominou para vocês Hayoth Ha Kodesh, os Quatro mais próximos da

FONTE.
Emanações da FONTE, a própria emanação do Grande Espírito.

Os Elementos da Terra, no corpo do homem, foram cortados.
Eles reencontram hoje a sua plenitude.

Eles são as testemunhas, neste corpo de carne, da revelação que se faz.
E cada Elemento revela algo que lhe é próprio e que é próprio de vocês.

E essas quatro revelações levam a conectar o Grande Espírito.

***

A Terra, primeiramente: é ela que torna denso e mais pesado o corpo e o faz dormir, e o seu Som confere a
este corpo a sua densidade, o seu peso.

É o momento em que o corpo não responde: ele retorna para a Terra.
E vem, em seguida, o Elemento Água: a Água que se espalha por toda parte e que elimina os limites e a

separação e que lhes propicia viver a Dissolução.
Depois, vem o Elemento Fogo: aquele que se lança para o alto, cujas chamas elevam e se elevam, traduzindo

o retorno ao Fogo do Espírito, ao Fogo Celeste.
Ele lhes propicia viver os diferentes Fogos.

Ele lhes propicia sentir seu calor, seus arrepios que percorrem os limites deste corpo.
E depois, enfim, o Elemento Ar: aquele que já tinha atuado na abertura da boca e na Passagem da Reversão

da garganta e que, agora, atua na sua face e no seu nariz, aí onde passa o ar.

***
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Os seus quatro Elementos se despertam neste corpo.
É o apelo do Grande Espírito.

É o apelo da Verdade.
É o apelo à grande festa onde a Água e o Fogo não são mais opostos, onde a Terra e o Ar não são mais

opostos, onde a densidade de um e a densidade do outro se juntam.
A Água é apenas o Fogo em processo de formação.

A Terra é apenas o Ar em processo de formação.
E a consciência segue o corpo e o corpo segue a consciência.

A Terra prepara o êxtase.
A Água revela o êxtase.

O Fogo os devolve à imortalidade.
E o Ar ali se junta para elevá-los.

O Grande Espírito é isso.
Os quatro Elementos são os seus quatro agentes que estão presentes, por toda parte em vocês, por toda

parte sobre a Terra.
Viver os Elementos é viver a natureza, é viver o sopro do Grande Espírito que ilumina, aquece e revela vocês.

O Ar é o apelo da Grande Mãe a todos, que vocês a chamem de MARIA, de KUAN YIN, não importa.

***

Os Elementos sobem em vocês, neste corpo e nesta consciência.
Eles ressoam, em vocês, como as Trombetas do seu Despertar, dizendo a vocês que esse é o momento, que

os Elementos não serão mais separados, mas, eles também, estarão em Comunhão.
A Terra, fecundada pela Água e pelo Fogo, eleva-se no Ar.

As minhas palavras são apenas imagens, mas traduzem o que acontece.
A Terra congela e se expande: a sua Terra como este corpo.

A Água põe fim à separação deste corpo.
O Fogo ergue e o Ar transporta.

O Grande Espírito chama, assim, cada criatura a se revelar e a se elevar.
A Terra se enche de Água e de Fogo, dando ao Ar a capacidade para se reunir e investir com o Éter.

A Terra é o que está na parte inferior do corpo, que foi fecundada pela Onda da Vida, otam-tam da Terra.
A Água abriu vocês ao batismo da Comunhão.

O Fogo lembra a vocês o que nós somos: partícula do Grande Espírito e Fogo.
O Ar eleva o corpo.

Assim é o apelo do Grande Espírito, o apelo do Céu e da Terra que ocorre também em cada um.
Os sinais do corpo não podem enganá-los.

Eles guiam a consciência deste corpo para não mais ser assimilada ou identificada, para transmutá-lo, pelo
reconhecimento do Grande Espírito.

E isso é agora sobre esta Terra.
Aí está o grande mistério.

***

Para vocês, no ocidente, todas as religiões roubaram de vocês os seus Elementos, sem qualquer exceção,
fazendo-os crer em alguma coisa que nós, Índios, nós sabemos de toda eternidade.

Aqui, sobre a Terra, nós somos constituídos dos Elementos da Terra.
No céu, nós somos constituídos dos Elementos do céu.

Excluir os Elementos é excluir a vida.
Assim sempre agiram as forças que os privaram da Liberdade.

Reencontrar os Elementos é reencontrar a Liberdade.
É uma grande alegria, uma grande renovação, sem se apoiar em nada que possa estar alterado ou falsificado.
Assim são esses tempos onde o Grande Espírito sopra, onde o Fogo Celeste se coloca, onde a própria Água

se transforma, e onde a Terra (que abriga também o mesmo Fogo) abre-se para deixar passar o Fogo.
O Fogo de cima, o Fogo debaixo, a Terra de cima, a Terra debaixo, a Água de cima e a Água debaixo, dois

aspectos da mesma Verdade.
Os Elementos se tornam sensíveis, cada vez mais, e vocês ali respondem.

Eu sempre disse a vocês que a Natureza é sua aliada porque aqui sobre a Terra nós temos a mesma



composição, a mesma natureza.
Os Elementos são as forças vivas, o esboço da vida.

***

Aquele que despertou os seus Elementos não será tocado pelos Cavaleiros, mas levado para a Verdade ainda
maior.

Reconhecer a natureza é reconhecer a sua Natureza.
Viver os Elementos é viver o último Encontro, o mais importante.

Tudo isso acontece agora.
Nada há de assustador.

É apenas o retorno da Verdade.
 É uma celebração, é um canto e é uma dança: o canto e a dança das células do corpo, o canto e a dança da

consciência.
Convite a se despertarem, a não mais acreditarem, exceto no que vocês vivem.

É o que veio lhes dizer o Grande Espírito, o que vieram lhes dizer os Cavaleiros, e o que lhes dizem os seus
Elementos.

Momentos de grandes regozijos.
Àquele que não reconhece os Elementos e os Cavaleiros, falta este regozijo.

O que vocês veem fora acontece dentro, cada vez mais.

***

O desdobramento dos Cavaleiros se faz agora sobre o conjunto do seu corpo, como sobre o conjunto da
Terra.

Ninguém poderá evitá-lo.
Estejam atentos e vivam o que os Elementos dão a vocês.

Não busquem mais nada e não rejeitem nada.
A Natureza é sua aliada, os Elementos também.

Os Elementos são a força viva do Grande Espírito.
Eles são a força viva do Despertar deste corpo, do Despertar da noite e da ausência de Luz.

Nada pode escapar aos Elementos e, sobretudo, nada do que construiu o homem do ocidente que se afastou
e que tem se afastado da Verdade.

Deixem os Elementos Ser, deixem os Elementos Livres porque isso é a sua Liberdade.
Que isso sejam os sintomas do corpo (que eu dei) ou os sintomas da consciência, é sempre o Grande Espírito

que se dirige a vocês pela sua Embaixadora MARIA.
Ninguém pode desviar os Elementos.

Vocês sentem o vento soprar, mas vocês não sabem de onde ele vem e para onde ele vai, e isso é
comparável para cada Elemento: sem início e sem fim, apenas inscritos na manifestação que é para viver.

A Terra e o Grande Espírito o decidiram.
Vivam-no, simplesmente.

***

Eu sou SNOW ou PLUMA BRANCA.
Eu sempre escapei aos olhos dos homens divididos.

Hoje, A Luz e os Elementos iluminam o mundo, em vocês e sobre a Terra.
Vocês apenas têm que acolhê-los, que deixar que ajam, enquanto emanação da Luz.

Eles sabem muito bem o que fazer e como fazer sem que vocês ali se envolvam, sem que vocês ali se
atrasem.

Facilitem a sua tarefa, em vocês.
Não resistam e ninguém pode ali resistir.

Vejam além das minhas palavras.
Vejam além desse sentido aparente.

***



Eu sou SNOW e, por minha vez, eu abençoo vocês.
Eu os convido a ser, enfim, vocês mesmos, além do corpo desta Terra.

Esse corpo é para a Terra.
O que vocês São é para o Grande Espírito e para a Liberdade.

SNOW lhes diz até uma próxima vez, no Grande Espírito e no Amor, na Luz.
Até logo.

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

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
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Meu nome é SNOW.
Irmãos e Irmãs, acolhamos na Alegria do Grande Espírito.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vou prosseguir, com vocês, na mesma linha que foi dada pelo Ancião (ndr: SRI AUROBINDO) que me
antecedeu.

Eu lhes falei, em várias ocasiões, da natureza, do seu papel, dos Elementos e dos Cavaleiros.
O Grande Espírito irá chamá-los, cada vez mais, e a Terra irá chamá-los, cada vez mais, como disse o Ancião.
E este Apelo vai soar no fundo de vocês e, ao soar, ele vai levá-los a buscar as condições mais propícias para

estar na Paz e, portanto, para Estar aí, Presentes e na Paz, para viver isso.

***

No momento em que um dos Elementos o chamar em vocês, regozijem-no.
Afastem-se, neste momento, de tudo o que é artificial, criado pelo Homem, que isso seja a pedra da sua casa

[muros e paredes], que isso seja a eletricidade das suas casas.
Privem-se, durante alguns instantes, de tudo o que não é natural.

Prestem atenção para estar em concordância, naqueles momentos, com a Terra, com o Céu e seus
Elementos.

Se for dia, busquem a luz do dia.
Se for noite, respeitem a noite: não acendam a luz elétrica.

O Ancião lhes disse que áreas da sua cabeça iriam chamá-los.
E se vocês forem chamados por um dos Elementos, tentem conectá-lo, mesmo se for por alguns instantes.

Se a Água chamá-los: vão para a beira da água.
Se a Terra chamá-los: deitem-se no chão.

Se o Ar chamá-los: busquem o ar das árvores.
Se o Fogo chamá-los, e se o Sol estiver aí: olhem-no.
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Se for noite, e se vocês tiverem oportunidade, acendam um fogo ou uma chama de vela.
Respeitem o Apelo dos Elementos porque eles vêm despertá-los onde vocês estiverem.

***

São nessas circunstâncias naturais que vocês serão mais capazes de responder ao Céu e à Terra.
Porque é preciso se preparar, como a Terra e o Céu se preparam e preparam vocês.

 Respeitem também, segundo o Elemento que o chamar, o Elemento da natureza que vocês irão ingerir e
comer, do mesmo modo.

Se a Água chamá-los: bebam muita água.
Se o Fogo chamá-los: comam mais comida quente.

Se o Ar chamá-los: comam, de preferência, o que cresce no alto [por exemplo: frutas que dão em árvore].
É uma lógica que visa fazê-los encontrar suas raízes: do Céu e da Terra, que visa prepará-los, como a Terra e

o Céu se preparam.
Respeitem isso.

E mesmo se lhes parecer não poder respeitá-lo, então, perguntem o que é capital, para vocês, naqueles
momentos.

***

Busquem a calma e, depois, instalem-se, aí, sem nada procurar, sem nada pedir, sem nada esperar.
Simplesmente estar presente, Aí.

Consciente da sua própria consciência, embalados pelo Elemento que os chamou, respondendo ao Apelo do
Céu e da Terra.

Vocês verão bem depressa a diferença, se vocês responderem ao Apelo no lugar onde vocês vivem, em
comparação com se vocês responderem ao Apelo na natureza.

Qualquer que seja o tempo.
Não é preciso muito tempo, mas tomem esse tempo.

Nenhum Elemento, mesmo o mais intenso, pode alterá-los, de qualquer maneira, porque ele vê vocês.
Porque o Elemento da Terra, o Elemento do seu corpo, o Elemento do Céu, é o mesmo Elemento que cerca o

Grande Espírito.
 Simplesmente, a sua forma, a sua textura, não é a mesma, mas é a mesma coisa.

Deem-se esse tempo.
Deem-se esse tempo, para estar Aí, sensível ao Céu e à Terra, entre o Céu e a Terra.

***

O pedido do corpo será seguido, se vocês o aceitarem, de um Apelo da consciência a nada comparável onde
o Grande Espírito estará aí.

Se as suas condições de vida, de trabalho e de ocupação, não permitirem conectar-se à Mãe Terra, então
recriem, na sua casa, o que pode representar os Elementos: um copo d’água, uma chama de vela, uma flor ou

uma planta, ao ar livre.
A representação (que vocês tiverem adotado) do Elemento irá agir porque o Elemento do Grande Espírito é
Inteligente, como a Luz, e a sua intenção de representar este Elemento será realmente seguida da ação do

Elemento.
Esse corpo chama vocês para a Luz.

Ele os chama para a Terra e os chama para o Céu.
Coloquem-se entre o Céu e a Terra.

Coloquem-se nos Elementos.
E muito rapidamente vocês verão os benefícios e os efeitos.

***

Mais do que nunca, o ‘tam-tam’ da Terra vai ressoar, em vocês, porque este corpo pertence à Terra.
Mais do que nunca, o ‘tam-tam’ do Espírito vai ressoar, no seu Espírito, porque o seu Espírito vem do Céu.

Se vocês respeitarem isso, então vocês irão respeitar vocês mesmos, e o Grande Espírito estará de acordo



com o seu Espírito, entregando-lhes o que for necessário, em Espírito e em Luz, para ser bem sucedido no
que está acontecendo.

Vocês irão constatar bem depressa que, se o ambiente no que vocês estão estiver tranquilo, vocês estarão
cada vez mais Aí, e cada vez mais Presentes.

Por outro lado, se o ambiente estiver hostil, se não estiver de acordo com os Elementos, então vocês irão
constatar também, muito rapidamente, que isso fica mais difícil para vocês.

***

Os Elementos têm coisas a dizer para vocês: daí aonde vocês vêm, daí aonde vocês irão.
Os Elementos lhes falam e, nesses Elementos, nós estamos mais facilmente com vocês.

Há um Apelo por toda parte.
O nosso Apelo.

O Apelo dos Elementos.
O Apelo do seu corpo e do seu Espírito.

Cabe a vocês responder.
E se vocês não puderem responder, olhem bem o que está se rebelando, em vocês, para não responder e

ajam a fim de estar Aí.
A intensidade do Céu e da Terra e do Grande Espírito chama vocês, mais do que nunca, para estar Aí.

Cabe a vocês dizer e demonstrar o que é mais importante para vocês.

***

Vocês irão responder ao Apelo do seu ordinário ou irão responder ao Apelo do extraordinário?
Vejam isso com cada vez mais Clareza, com cada vez mais contraste e iluminação.

Vocês estarão, de qualquer maneira, cada vez mais lúcidos sobre os conselhos que eu dei a vocês.
Isso vai aparecer-lhes cada vez mais claramente porque isso é evidente.

Este corpo pertence à Terra.
O seu Espírito pertence ao Grande Espírito.

E quando o Grande Espírito e a Terra despertarem, é a hora também, para vocês, Despertar definitivamente.
Escutem os Elementos.

Eles irão permitir-lhes ouvir, ainda mais distintamente, aqueles que os acompanham do lado esquerdo.
Não é questão de se demitir do que quer que seja que vocês julgariam importante na sua vida, mas, muito mais,

de encontrar o tempo necessário para responder a esses Apelos.
A ação dos Elementos, em vocês, naturalmente, em outros momentos, irão impulsioná-los a reajustar-se

totalmente, com a maior das Clarezas, sem qualquer dúvida possível.

***

Mas é preciso primeiramente que os Elementos tenham trabalhado, em vocês, para finalizar o seu Encontro
consigo mesmo.

A Terra e a natureza são as suas aliadas para o nosso Encontro e para o Encontro de vocês.
Essa é também a melhor maneira de não se deixar levar pelos pensamentos, pelas emoções, pelos apegos,

pelos medos.  
Os Elementos da natureza serão de uma ajuda considerável, cada vez mais, qualquer que seja a intensidade

dos Elementos, em vocês, como no que vocês observam.
Nada temam.

Se vocês encontrarem os Elementos, eles irão lhes falar, à sua maneira, e vocês irão compreendê-los.

***

Não hesitem tampouco em chamar esses Elementos, em Encontrá-los, aí onde eles estão, mas também em
chamá-los.

Vão ao seu contato, ao seu encontro, e ouçam a resposta deles.
O que acontece, em vocês, acontece tanto nas árvores como na água, e lhes têm coisas a dizer.

Vocês irão obter uma ajuda considerável.



É a melhor maneira de respeitar este corpo, assim como o Espírito que vocês São, e de harmonizar, em
perfeita ressonância com o ‘tam-tam’ da Terra e com o ‘tam-tam’ do Céu.

Eu não tenho outras palavras para dar a vocês.
Mas, por outro lado, eu estou pronta para responder a vocês, se houver interrogações suplementares ao que

eu disse.

***

Pergunta: o Apelo dos Elementos pode ocorrer pelos Triângulos da cabeça, ligados aos Elementos?

Isso vai ocorrer exclusivamente dessa maneira (ndr: ver o protocolo / “As 12 Estrelas de Maria”) (1).

***

Pergunta: como chamar os Elementos?

Não há técnica, minha Irmã.
Só o Coração chama os Elementos.

Só quando o Coração chama, os Elementos respondem.
Não vai imaginar construções na sua cabeça: chama simplesmente.

É tão simples assim.
Nós Somos e os Elementos São.

Isso é Tudo.

***

Pergunta: seria mais benéfico viver no campo?

Minha Irmã, eu lhe responderia que se você tiver oportunidade, viva sob uma tenda.
Mas, é claro, eu entendo que isso não é viável para vocês.
Os muros das suas casas protegem-nos e os confinam.

Aquele que ousa estar em contato com os Elementos, durante a noite, irá obter todos os benefícios.
Mas, naturalmente, isso é possível para poucos de vocês, por diversas razões.

Mas o muro de uma casa, na natureza, é menos prejudicial do que o muro de uma casa em uma cidade.

***

Pergunta: é preciso responder ao Apelo da Natureza, à noite, qualquer que seja a hora da noite?

Eu lhe responderei, meu Irmão, que cabe a você ver.
Coloque a questão a você mesmo: “eu devo responder ou não?”.

E veja o que acontece, naquele momento.

***

Pergunta: o Apelo ao Elemento deve ocorrer de maneira geral ou específica?

Isso que eu falei é específico e individual, por enquanto.
Quando o Apelo dos Elementos se tornar coletivo, vocês não terão mais que se colocar questão.

***

Pergunta: deve-se chamar prioritariamente o Elemento que causa problema no nosso corpo?



O Apelo dos Elementos não é em função do Elemento faltante, ou em excesso, ou a se revelar, mas, é claro,
das circunstâncias da interação entre o seu corpo de energia e o corpo de Luz.

***

Pergunta: podemos chamar os Quatro Elementos todos os dias?

Meu Irmão, quem falou dos Quatro Elementos, e quem falou de todos os dias?
Eu bem disse que era preciso respeitar o Apelo do Elemento.

Vocês podem chamar os Elementos para Encontrá-los.
Mas não peçam para encontrar logo os Quatro Elementos ao mesmo tempo.

***

Pergunta: uma estrutura de vidro, como uma varanda, é também um bloqueio no nível dos Elementos como
os muros de uma casa?

O vidro é constituído do quê?
De chumbo.

Ele é, portanto, no que se refere aos Elementos e ao Apelo dos Elementos, limitante.
Menos do que um muro de pedra.

Quanto menos espessura vocês colocarem entre vocês e a natureza, naqueles momentos, melhor isso é.
Mesmo se isso for apenas por alguns minutos, vale mais alguns minutos na natureza, para Encontrar o

Elemento, do que várias horas dentro [da casa].

***

Pergunta: em resposta ao Apelo de um Elemento, os três Pontos do Triângulo referente da cabeça vão se
ativar ao mesmo tempo?

Os três Pontos, ou toda a zona.
Vocês têm quatro zonas: acima da orelha esquerda, na frente, atrás e acima da orelha direita.

Vocês irão notar que o Elemento privilegiado, nesse momento, é mais frequentemente o Ar, porque é aí que
está o Canal Mariano.

Mas, para outros Irmãos e Irmãs, é a Terra ou a Água e o Fogo.
Mas os Elementos estão girando: eles não são sempre os mesmos.

***

Pergunta: se o Elemento Fogo chamar, é preciso olhar o Sol, com os olhos abertos?

Eu jamais disse isso.
Olhem o Sol, com os olhos fechados, é claro, exceto nos seus primeiros raios, nos seus últimos raios, exceto

se vocês tiverem a certeza de que o olho nada se arrisca.
A chama da vela é a Luz do Sol, na casa, e do Fogo.

***

Pergunta: à noite, é melhor acender a vela?

Eu não disse perfeitamente isso.
Eu bem falei da luz da vela, no momento do Apelo do Fogo, nada mais.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu sou SNOW e eu saúdo vocês, no Amor e na Paz.
Que o Grande Espírito os acompanhe.

Até logo.

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

************
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Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1588

1º de setembro de 2012
(Publicado em 02 de setembro de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1588
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de
http://4.bp.blogspot.com/-omiIz2t_32Y/UEktcwI4wWI/AAAAAAAAEv0/oitehrW9vI8/s1600/000bibli_4tringulostraduzido350x.jpg


Eu sou SNOW, e eu saúdo meus Irmãos e Irmãs da Terra.
Eu venho, pelo fato da minha experiência encarnada, dar-lhes os elementos que podem, durante este período,

permitir-lhes melhor viver os Elementos.
Desde pouco tempo, eu lhes falei dos Cavaleiros e dos seus efeitos sobre a Terra (ndr: sua intervenção de 19

de julho de 2012) (1).
 Outras Irmãs falaram da sua cabeça, e dos Elementos que ali se exprimem, no nível de diferentes partes da

sua cabeça (ndr: no que se refere ao apelo dos Elementos e do local dos Triângulos da cabeça, ver em
particular a intervenção de SNOW de 1º de setembro de 2012) (2).

Eu lhes falei também, é claro, da natureza.
Eu vou expressar, segundo as minhas palavras, o que são os Quatro Elementos, os Quatro Cavaleiros, os

Quatro Elementos da Terra dos quais nós somos constituídos, neste corpo, e que são então oriundos da Terra.

***

Quando os Elementos da Terra se modificam, os elementos do homem modificam-se também.
E é precisamente o que está prestes a acontecer.

O Grande Espírito está chegando, para vocês, na velocidade de um cavalo galopando.
Esse Grande Espírito é levado, apoiado, e servido pelos Quatro Elementos, reunidos pelo Quinto.

A ação dos Elementos é visível para vocês, sobre a Terra, segundo os locais onde vocês ali vivem.
Os Elementos, à sua maneira, levam ao Despertar.

Eles vêm Cantar nos seus ouvidos.
Eles vêm Cantar no seu corpo.

Eles vêm Trabalhar.
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Viver os Elementos é beneficiar-se dos seus efeitos, além do que lhes disseram as minhas Irmãs e alguns
Anciãos, referente à relação que existe entre os Elementos e o que é nomeado as Linhagens Celestes.

***

Os Elementos agem em vocês: eles os chamam e eles pedem, a vocês, também, para chamá-los.
Chamar um Elemento é simples, isso não pede um ritual complexo.

Do mesmo modo que vocês podem viver Comunhões com uma das Estrelas, como com os Anciãos ou os
Arcanjos, vocês podem também, doravante, perceber e distinguir, em vocês, os Elementos, quando eles

chamam vocês, e também quando vocês os chamam.
A primeira sensação de um Elemento chamando vocês situa-se diretamente na parte mais alta do seu corpo,

nos setores que vocês nomeiam a Coroa Radiante da cabeça.
Um Elemento, dois Elementos, três Elementos, os quatro Elementos (o que é mais raro) podem agora chamá-

los, ao mesmo tempo.
Isso irá se refletir, em vocês, por sensação no local específico do impacto do Elemento, sobre a sua cabeça.

Alguns de vocês começam a sentir dois, e por vezes três, ao mesmo tempo.
Quando os Quatro Elementos se casam em vocês, primeiro na sua cabeça, então, o Quinto Elemento poderá,

ele também, chamá-los.
E esse Quinto Elemento, ele penetra especificamente no ponto mais alto do seu corpo, pelo que vocês

denominam o Ponto ER, no centro da sua cabeça.

***

Os Elementos são aqueles, também, que realizam o desenvolvimento do seu Coração Eterno – que vocês
podem facilitar pelos meios que lhes foram dados (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento

do Coração Ascensional”) (3).
E depois, vocês têm, vocês mesmos, nos seus momentos, quaisquer que sejam, a possibilidade de chamar

também um dos Elementos, ou vários dos Elementos.
Simplesmente: do mesmo modo que vocês Comungam com os seus Irmãos e suas Irmãs, despertos sobre a

Terra (como conosco), basta simplesmente nomear o Elemento.
Não vale a pena sinalizar com a boca o seu nome (segundo uma tradição, ou segundo uma Vibração): o
simples pensamento do Elemento é suficiente, doravante, para mobilizá-lo e, portanto, para chamá-lo.

Vocês irão notar que vocês ficam mais à vontade com alguns Elementos, mais do que com outros.
Chamem primeiramente os Elementos com os quais vocês ficam mais à vontade.

Na maioria das vezes, são aqueles que se manifestaram, em vocês, primeiramente.
Vocês irão constatar que, quando vocês tiverem chamado um Elemento, ou um Elemento chamar vocês, e

quando eles se combinarem, em dois ou três, a sua consciência não é mais a mesma.
Acontecem coisas incomuns.

Que podem revelar, também, pela Visão mais Interior e profunda (e isso foi dito), as suas Origens, as suas
Linhagens.

O que eu vou abordar não é isso, mas, muito mais, o aspecto de Transformação dos Elementos, em vocês.

***

Quando o Fogo chama vocês, o Triângulo do FOGO torna-se sensível.
E, naquele momento, o Fogo, que é agora esse Fogo Micaélico, vem, literalmente, no seu corpo, comprimir

algumas Portas: ATRAÇÃO e VISÃO (ndr: a localização precisa dessas Portas é indicada na coluna
“protocolos a praticar / Yoga da Eternidade: Integração de Passagens”) (3).

Vindo insuflar, em vocês, as qualidades do que vocês São quando vocês não estão em um corpo da carne e
da Terra.

Dessa maneira, tornam-se sensíveis as Portas os órgãos fígado (ndr: Porta VISÃO) e baço (ndr: Porta
ATRAÇÃO).

Quando o Triângulo da TERRA, e quando o Elemento Terra chama vocês (ou quando vocês o chamam), então,
a parte inferior da coluna vertebral responde.

Quando o Ar chama vocês, o lado esquerdo do peito responde.
E quando a Água os chama, o lado direito do peito responde a vocês.

E vocês constatam, então, que há um entrelaçamento que ocorre (vocês diriam, em sua linguagem: uma
alquimia) entre um Elemento Celeste e um elemento Interior deste corpo de carne, vindo complementar-se,

realizando uma união entre os Elementos que acompanham o Grande Espírito e os elementos da Terra do seu



corpo, que estavam (como vocês o sabem) limitados.

***

Vai ser preciso perceber, e viver, o efeito dos Elementos em vocês.
E não somente na Coroa da cabeça, mas, muito mais, no conjunto do corpo.

Vocês irão observar, por vocês mesmos, que quando os Elementos se combinam dois a dois, eles se
combinam inicialmente nos Elementos complementares: o Fogo com a Terra, o Ar com a Água.

Desta combinação resulta o que acontece no seu Coração, que se abre ao Grande Espírito como nunca, e que
vem transportá-los no que ele É.

Vocês se tornam, então, semelhantes ao Grande Espírito, sem limites, sem restrições, simplesmente,
apoiando-os e guiando-os no que está mais próximo de vocês: os Elementos.

***

Deste modo, então, quando vocês tiverem vivenciado o Apelo dos Elementos (ou se vocês decidirem chamá-
los vocês mesmos), vocês irão constatar, facilmente, que o seu corpo vive os efeitos: ou no nível do abdome,

ou no nível do peito, ou na parte inferior das costas e no que corresponde à pelve.
Quando os Quatro Elementos tiverem ressoado em vocês, por pares, depois em trio, e finalmente os quatro,

então, vocês irão saber que o Trabalho dos Elementos termina em vocês.
Muitas coisas estarão mais claras.

Muitas coisas irão transformar o que vocês são em algo muito mais claro, eu diria, até mesmo, muito mais
aprimorado, mais de acordo com os Elementos da Terra, e mesmo com os Cavaleiros.

O conjunto dos Elementos os faz realizar as passagens de limiar.
Essas passagens de limiar foram comunicadas a vocês por um dos Anciãos (ndr: intervenção de SRI

AUROBINDO de 04 de outubro de 2012) (4).
Não importa, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que um dos Elementos que se expresse na sua cabeça,

revele-se no seu corpo segundo as regras que eu lhes dei.

***

Quando os Quatro Elementos se reunirem, para vocês, antes de se reunir para a Terra, vocês irão viver algo
diferente.

De maneira muito mais evidente, até mesmo, do que a sensação do centro da cabeça, ou dos Triângulos dos
Elementos, vocês irão constatar que o seu corpo se põe em ressonância.

Então, em três zonas privilegiadas: na parte inferior das costas e na pelve, na zona superior do abdome, e na
zona torácica.

Naquele momento, os Elementos favorecem, de maneira muito mais potente, o Coração aberto ao Grande
Espírito.

Quando o Coração está aberto ao Grande Espírito, isso não é mais somente o Fogo do Coração, mas, muito
mais, a integração de todos os componentes dos Elementos desta Terra, em vocês.

***

Os Elementos chamam vocês, também, de uma maneira diferente, porque a Terra fala.
O seu solo, que está Livre agora, transmite-lhes uma Onda, que é nomeada Onda do Éter e que representa os

Quatro Elementos em ação, desde o centro da Terra, em resposta ao Apelo do Grande Espírito.
Então, a um dado momento, após ter sentido o centro da cabeça, toda a zona do topo do crânio, vocês irão

sentir o ponto mais inferior do seu corpo: seus pés.
Haverá como uma respiração, entre as plantas dos pés e o ponto mais alto do corpo: o topo da cabeça.

Naquele momento, o seu Som Interior, aquele do Grande Espírito, será não somente permanente, mas vocês
irão Vibrar no ritmo do seu tom.

Os Elementos não terão mais segredo para vocês, e vocês irão viver realmente que vocês são constituídos
desses Elementos da Terra e dos Elementos do Céu.

Que o Encontro de ambos aproxima-se do Grande Espírito, aproxima-se daqueles que nós nomeamos, nós, os
Ancestrais: aqueles que passaram sobre a Terra, antes de vocês, aqueles que vigiam ao lado de vocês, além

mesmo dos Anciãos e das Estrelas.
Todos os Decanos Galácticos aguardam esse momento.



A Realização do Éter, nos pés, e no topo da cabeça, torna funcional a totalidade do seu novo Veículo.

***

Lembrem-se de que os Elementos podem chamá-los (um a um, dois a dois, ou três a três), levando-os a
procurar, na natureza, o que ali se dispõe melhor.

Como eu havia dito (ndr: sua intervenção de 1º de setembro de 2012 (2)), se a Água chamá-los, vão para a
beira d’água.

Se o Fogo chamá-los, ou vocês têm a chance de poder acender um fogo, ou vocês olham para o Sol.
Se o Ar chamá-los, vão ouvir o som do Ar sob as árvores.

E se a Terra chamá-los, então, coloquem a parte inferior das costas sobre a Terra.
Vocês irão realizar então, assim, e pelo que vocês fazem, naquele momento, a união dos Elementos do Céu e

da Terra, nos seus Elementos.
Isso virá então reconectá-los, não somente Alinhá-los e recentrá-los, mas irá permitir-lhes, também, beneficiar-

se dos Quatro Espíritos que servem o Grande Espírito, e viver os efeitos importantes na sua vida.
Viver os Elementos é simplesmente estar um pouco atento, no momento em que eles chamarem vocês, e

consagrar um pouco do seu tempo, quando vocês decidirem, vocês, chamá-los.

***

Se uma das zonas do seu corpo parecer muito sensível (que isso seja a pelve, ou a parte inferior das costas,
que isso seja o peito, que seja a outra zona), se esta zona se tornar dolorida, para vocês, então, conectem o

Elemento da natureza que ali corresponde, chamem o Elemento, e o Elemento que lhe é associado.
Se, por exemplo, a sua digestão estiver prejudicada pelo Eixo ATRAÇÃO / VISÃO do seu corpo (do fígado e

do baço), então, chamem pelo Fogo.
E se isso não for suficiente, recorram ao Elemento que ressoa com ele: a Terra.

Se as dores e se as sensações do seu peito se tornarem muito intensas, então, chamem os Elementos da
Água e do Ar.

Vão para a água, coloquem-se debaixo de uma árvore, e vocês irão constatar bem depressa que a alquimia
que acontece então, em vocês, favorece a assimilação dos Elementos.

***

Quando os seus Quatro Elementos estiverem pacificados e harmonizados, então, o Éter irá se pôr a caminho:
que isso seja o Éter da Terra (sob os seus pés) ou o Éter do Céu (que vocês nomeiam Supramental), eles

serão conectados, e irão se juntar ao seu Coração.
 Favorecendo, então, a abertura do Coração ao Grande Espírito, e o desenvolvimento do que os Anciãos

denominaram, eu creio, o Coração Ascensional.
Vivendo isso, vocês poderão dizer que tudo está Consumado, em vocês.

Não restará mais qualquer zona sem Clareza, não mais no sentido da sua vida, mas sim, realmente, no que
vocês São: o Grande Espírito, em uma das suas partes e na sua Totalidade.

***

Isso é muito simples de realizar: nada mais há a fazer senão utilizar o seu corpo, utilizar a natureza e os seus
Elementos, da maneira que eu indiquei a vocês.

Os efeitos benéficos irão lhes aparecer extremamente rápido, ao mesmo tempo na sua capacidade para estar
estável, para estar estabilizado, para estar Calmo, e contribuir para manter-se na Paz e na Tranquilidade.

Os Elementos chamando vocês, vocês chamam os Elementos.
Eles lhes respondem, e vocês respondem para eles, pelos elementos do seu corpo, e pelas sensações deste

corpo.

***

Tudo o que acontece e que irá acontecer, sobre a Terra, pelos Cavaleiros, e em vocês, pelos seus próprios
Elementos regenerados, irá levá-los ao limiar e ao limite deste corpo de carne.

Ser-lhes-ão reveladas (o que nós já dissemos), de maneira mais evidente, as suas Linhagens.



***

Vocês irão perceber então, habitualmente, cada vez mais facilmente, a ação dos Elementos, em vocês.
Se, por acaso, um dos Cavaleiros estiver intensamente ao redor daí onde vocês estão, vocês irão constatar

também que os Elementos da sua cabeça ali ressoam e que cada Elemento vai estabelecer, de algum modo,
uma ressonância com o Éter, com o Sopro do Espírito.

 Esse Sopro do Espírito, presente em vocês, dar-lhes-á todas as possibilidades, eu diria, de criação
instantânea do que é necessário para vocês.

Trata-se de algo normal.
Nada há, absolutamente nada, de mágica, nada de excepcional, mesmo se tudo isso for extremamente novo

para vocês, extremamente rápido e extremamente potente.
A ação do Grande Arcanjo (ndr: MIGUEL) que se tem perto d’A FONTE durante esse tempo, tal como ele

declarou isso ontem a vocês, irá se traduzir, em vocês, além do que foi dito, pelas modificações de
funcionamento deste corpo de carne e, sobretudo, por uma capacidade maior para Comungar, não mais

somente conosco, ou entre vocês, ou com o Duplo, mas diretamente com os Elementos.
Para finalmente conduzi-los à Fusão com A FONTE que os fará viver o que disse o CRISTO: vocês irão de

tornar Um com o Grande Espírito, cada vez mais facilmente, cada vez mais rapidamente, sem esforço.

***

Os Elementos, assim como os Cavaleiros que levam os Elementos sobre a Terra, como em vocês, são Guias
infalíveis do renascimento e da Ascensão.

Conforme as minhas Irmãs disseram a vocês, o Canal Mariano que acolhe, no nível coletivo, tudo isso, está
também, é claro, presente na Terra, agora que as linhas que confinavam a Terra não existem mais.

Vocês verão, por vocês mesmos, na sua carne e nos seus sentidos, que a ação desses Elementos é
preponderante porque esta ação permite o que eu nomeei uma reconexão e um novo centramento no qual o

Éter pode realizar a sua função.
Além das sensações das diferentes partes do corpo e das diferentes partes da cabeça que ali estão

conectadas, vocês irão assistir, em vocês, as variedades de transformação muito mais estampadas, ainda, do
que o que vocês talvez vivenciaram durante esses anos e durante esta vida.

Viver os Elementos vai aproximá-los deles, vai levá-los a considerar um Elemento da mesma forma que um
animal da floresta, como algo vivente, porque os Elementos são efetivamente viventes.

Mesmo se isso não lhes parecer, mesmo se a ciência do ocidente não o mostrou, há uma vida em meio aos
Elementos.

E esta vida é uma Vibração que vocês desconhecem por enquanto, e esta Vibração (que agencia e que
coordena as Dimensões) permite que eles estejam em todas as Dimensões.

 É exatamente o que os Elementos realizam, em vocês.
É exatamente o que vocês podem favorecer por este apelo dos Elementos.

Retenham também que os Elementos são um meio de favorecer o apaziguamento do corpo quando ele estiver
muito sensível em um dos estágios que eu dei a vocês.

***

Tudo isso não é complicado, porque isso vai retornar a vocês, gradualmente e à medida da vivência em si, e
vocês irão fazer isso extremamente facilmente (como o recém-nascido que aprende a andar depois de pouco

tempo).
Isso já está inscrito em vocês, em todos nós quando estamos sobre a Terra, mesmo tendo esquecido as

funções e a sensação sendo muito amplamente deficiente.
Mas a Liberação do Grande Espírito (confinado no Sol), a Liberação do Espírito da Mãe Terra, permite agora

isso em vocês porque, eu os lembro, todos nós somos constituídos, quando estamos sobre a Terra, dos
Elementos da Terra.

Nada deste corpo vem de outros lugares, diferentemente de nós.
É por isso que o trabalho dos Elementos apenas pode intervir de maneira visível agora.

Foi preciso preparar.
Como a Mãe Terra se prepara.

Foi preciso preparar o Céu.
Foi preciso preparar os Véus de Gaia (da Terra) e Véus de vocês para receber os Elementos.

Receber os Elementos é muito mais do que o batismo do Espírito: é encontrar o verdadeiro sentido da Vida,
não limitada por um corpo, não limitada pelo que quer que seja.



Os Elementos são os agentes da Liberdade, os agentes da Liberação, assim como vocês, recobertos do
Manto Azul da Graça e percorridos pela Onda da Vida (ou os dois).

Estejam atentos ao que lhes diz o seu corpo, qualquer que seja a sua idade.
Vigiem, sobretudo, nos primeiros momentos, quando vocês sentirem um dos Elementos da cabeça, para

utilizar-se, para apoiar-se na natureza e no Elemento da natureza correspondente (como eu dei isso), nem que
fosse por alguns instantes.

E vocês irão verificar, por vocês mesmos, os efeitos.

***

Quando o quinto Elemento for alcançado, quando Éter do Céu e da Terra ressoar em vocês, vocês irão saber
então que estão mais próximos do som permanente do Céu e da Terra.

O tam-tam da Terra será permanente e o Canto do Céu será também permanente, em vocês, como em tudo o
que lhes for sensível, acima de vocês e abaixo de vocês.

Esse momento não pode faltar, que isso seja para vocês sozinhos, ou para o conjunto da comunidade humana.
O que vocês realizam é, de algum modo, um aprendizado (porque vocês estão um pouquinho adiantados no

tempo da Terra).
Os Elementos são regeneradores, mas não da regeneração que vocês poderiam esperar sobre este corpo da

Terra, mas são regeneradores e revivificantes para os corpos eternos do Espírito.
Quanto mais a percepção do topo da cabeça e das plantas do pé se tornarem importantes, mais será preciso

ter cuidado para respeitar este apelo do Éter, em vocês.
É naqueles momentos que é preciso estar vigilante, mesmo se isso não for fundamental, mas, em todo caso,

isso pode ajudá-los a não provar sensações desagradáveis.
Quando será preciso aplicar os preceitos que lhes foram dados pela minha Irmã HILDEGARDA com relação

aos alimentos (ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012) (5).
Vocês irão verificar assim, pelo tipo de alimentos adaptados que vocês ingerirem, vocês irão verificar por

vocês mesmos que a metabolização do Éter é realizada.
Lembrem-se sempre de que é mais fácil metabolizar isso na natureza do que simplesmente meditando,

fechados em vocês.
Quando os Cavaleiros estiverem presentes ao lado de vocês, vocês irão viver isso intensificado em dez vezes.
E vocês irão constatar também, contrariamente aos demais Irmãos e Irmãs da Terra que ainda não abriram o

coração ao Espírito, que o efeito, sobre vocês, é diametralmente oposto.
Aquele que tem medo do furação, foge, aquele que vive o Elemento Ar, não se move: ele é sereno porque,

como eu lhes disse, nenhum Cavaleiro pode atingi-los.
Eles são apenas a manifestação visível, como sempre, do que acontece em vocês.

Eles vêm revelá-los.
Eles vêm romper as últimas oposições, resistências, as últimas dúvidas, as últimas questões.

***

Viver os Elementos da Terra é também nutrir-se deles.
Nesse sentido, as palavras de uma das minhas Irmãs encontram todo o seu eco quanto à sua alimentação,

quanto às suas necessidades (ndr: ver os conselhos sobre os alimentos na intervenção de HILDEGARDA DE
BINGEN de 03 de outubro de 2012 (5)).

Quanto mais vocês acolherem os Elementos (quando eles chamá-los ou quando vocês chamarem por eles),
mais vocês irão constatar que as suas necessidades, quaisquer que sejam, são preenchidas, preparando-os,

de algum modo, para a nova Vida, para a vida da borboleta.
O alimento da borboleta não é o alimento da lagarta.

Os movimentos da lagarta não são os movimentos da borboleta.
A consciência da lagarta não é a consciência da borboleta.

É tudo isso que vai aparecer-lhes, como por magia, mas isso não é magia: é natural.
Eis os poucos elementos gerais que eu tinha para dar a vocês.

Se a minha exposição requerer suplementos, complementos, e se nós tivermos o espaço de tempo
necessário, eu os escuto.

***

Pergunta: distúrbios na parte superior do abdome correspondem a qual Elemento?



Corresponde ao que vocês nomeiam as Estrelas ATRAÇÃO- VISÃO e AL, que ressoando com este corpo,
não estão mais perfeitamente no mesmo local, já que a Estrela AL não está no abdome no nível da Porta, mas

no peito.
Há um movimento efetivamente que ocorre.

Eu diria que a base dos Triângulos, para a zona abdominal, é a base do Triângulo do Fogo da cabeça.
No nível da pelve, da pequena pelve e da parte inferior das costas, existem muito mais Portas, mas, é o

Triângulo da Terra que rege isso com um ponto de passagem que faz a junção entre o Triângulo da Terra e a
parte inferior das costas que é o ponto KI-RIS-TI.

Há uma ressonância também, é claro, entre o Fogo e a Terra pelo ponto OD, aquele da cabeça e aquele da
parte superior do abdome.

É o mesmo para cada Elemento da cabeça traduzindo-se no corpo.
Eu os convido simplesmente a olhar os desenhos e a colocá-los lado a lado, e vocês verão bem depressa

olhando os desenhos, antes mesmo de vivê-los em vocês, o que acontece entre cada Triângulo e cada zona
do corpo (ndr: esquemas mostrados abaixo).

Em resumo, o Triângulo da Terra corresponde a todas as Portas localizadas na parte inferior do corpo, nas
dobras da virilha e ao redor do sacro.

O Triângulo do Fogo corresponde à zona abdominal superior.
O Triângulo do Ar corresponde à zona torácica esquerda e o Triângulo da Água corresponde à zona torácica

direita.
Há, como vocês veem (e olhando os esquemas isso será mais fácil), uma translação que efetua a reversão de

que lhes falou a minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI), há quase dois anos (ndr: ver em particular, sobre
esse tema, as intervenções de MA ANANDA MOYI  de 11 de julho e de 12 de setembro de 2011 (6)), entre o
Fogo da personalidade e o Fogo do Espírito, quando dessa reversão, entre o abdome e o peito, ilustrada pela

passagem da Porta Estreita.
Mas se vocês tiverem os desenhos sob os seus olhos, irão lhes aparecer então os movimentos que permitem

o que eu nomeei esta reconexão.
Já que a finalidade, obviamente, é o quinto Elemento, o Éter que vibra no topo da sua cabeça e que vibra, é

claro, na parte superior do peito quando o corpo, que vocês nomeiam Ar, abre-se com o Coração realizando a
Nova Aliança, a Fusão dos princípios que vocês denominam CRISTO, MARIA e MIGUEL.

Há outras perguntas?

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados na carne da Terra, vivamos juntos um momento de Paz, governado pelo Ar.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou SNOW ou Pluma Branca.
Que o Grande Espírito esteja em vocês.

Até logo.

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



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

1 – SNOW (19.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/o-grande-espirito-e-os-quatro-elementos-snow-estrela-de-maria-
19-
*

2 – SNOW (01.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions
*

3 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de outubro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-
novembro-de-2011

*

4 – SRI AUROBINDO (04.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sri-aurobindo-4-de-outubro-de-2012.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-04-de-outubro-de-2012-autresdimensions
*

5 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegarda-de-bingen-estrela-de-maria-03-de-outubro-de-2012-
autre

*

6 – MA ANANDA MOYI (11.07.2011 e 12.09.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/ma-ananda-moyi-11-de-julho-de-2011.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-mari
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/ma-ananda-moyi-12-de-setembro-de-2011.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-12-de-setembro-de-2011-
autresdime

***

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1655

18 de outubro de 2012
(Publicado em 19 de outubro de 2012)

***

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

************
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-12-de-setembro-de-2011-autresdime
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Eu sou SNOW.
Que o Sopro e a Paz do Grande Espírito estejam com vocês.

Eu venho completar o que eu lhes dei sobre os Elementos e os Cavaleiros, permitindo-lhes viver esses
Elementos e esses Cavaleiros, em vocês, e obter a Transmutação.

Então, os Elementos chamam-nos, e eles os chamam pelas Vibrações da cabeça.
Os Cavaleiros, no local da Terra onde vocês estão, aparecem para vocês.

Eles se manifestam, não somente para a Terra, mas, é claro, também, em nós.

***

Durante a minha vida, os Elementos falavam comigo e eu falava com os Elementos, não para comandá-los,
mas para dialogar com eles e viver, também, de algum modo, a Comunhão dos Elementos e a Fusão dos

Elementos.
São, muito precisamente, as circunstâncias que vocês vivem a partir desta noite.

Acompanhados pelo Arcanjo URIEL, os Cavaleiros vão interagir com vocês e vão transformar o que deve sê-lo.
Os Elementos vão, durante este mês, conjugar-se e se mesclar entre eles: em par, em trio ou na totalidade.

Existe, em vocês, uma maneira, muito simples (além do aspecto físico dos Elementos, em ação sobre a Terra,
aí onde vocês estão), de sentir o trabalho deles, em vocês.

E vocês terão a surpresa de ver e de viver que, quando um Elemento se manifesta, aí onde vocês estão, a
região da sua cabeça que ali corresponde vai se ativar.

Esta ativação permite, ao mesmo tempo, a sua Ressurreição e, ao mesmo tempo, a Transmutação deste corpo
e do que vocês São, muito além deste corpo de manifestação, quando regozijam o Grande Espírito.

***

Um Elemento, 2 Elementos, 3 Elementos ou 4 Elementos vão bater à sua Porta.
Cada Elemento que irá chamá-los será o mesmo que aquele que vocês observam ao redor de vocês: o

Cavaleiro do Ar fará sentir o Triângulo do Ar.
O Cavaleiro do Fogo fará sentir o Triângulo do Fogo.

Se os Cavaleiros do Ar e do Fogo agirem em concerto, os Triângulos do Ar e do Fogo irão se manifestar em
concerto.

O que bater à Porta (na sua cabeça e no Espírito) deve encarnar-se de maneira muito mais palpável do que o
que foi vivenciado até agora.

***

E cada Elemento tem uma afinidade com este corpo de carne.
O Triângulo da Terra (o Elemento Terra) encontra-se na parte de baixo deste corpo: nas pernas, nos pés e nas

costas.
O Triângulo do Ar (e o Cavaleiro do Ar) age no Canal Mariano e no seu braço esquerdo e no peito, à esquerda.

SNOW - 1 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

http://3.bp.blogspot.com/-KeMwSK_t-MM/UWnDD8ZGkbI/AAAAAAAAAW8/uraUE2NFMxQ/s1600/000Snow01.11.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O Cavaleiro da Água (e o Elemento Água) irá agir no braço direito e no peito, do lado direito, aí onde se
encontram as Portas que vocês conhecem (ndr: as Portas AL, à direita, e UNIDADE, à esquerda).

O Cavaleiro do Fogo (o Elemento Fogo que está na parte da frente da sua cabeça, representado pelo
Triângulo do Fogo) irá agir, neste corpo, ao mesmo tempo no fígado, no baço e no coração central.

Quando o Elemento bater à Porta da sua cabeça, ele irá bater, também, à Porta do corpo, a fim de favorecer,
por sua vez, o Coração Ascensional.

Ele irá lhes dar (e eles irão lhes dar) os combustíveis que vão permitir ao Coração Ascensional elevar-se.
O Ar está à sua esquerda.
A Água está à sua direita.

A Terra está na parte de trás e o Fogo está na parte da frente.
Quando o Elemento e o Cavaleiro baterem à sua Porta (que eles sejam 1, 2 ou 3 ou 4), posicionem-se e

escutem-no.
Do mesmo modo que, no meu povo, nós escutávamos o vento porque ele tinha algo a nos dizer.

Nós escutávamos o rio, assim como a chuva, porque eles tinham uma mensagem, porque eles tinham alguma
coisa a nos dizer.

***

Hoje, os 4 Cavaleiros lhes dizem alguma coisa: eles os chamam para terminar a sua transformação.
E sua Fusão devolve-os ao que vocês São e permite ao seu Coração elevar-se, enfim, além da Ilusão, para o

Grande Espírito.
Então, é claro, alguns Anciãos lhes deram alguns Yoga e, em particular, um que permitia agir sobre os
Elementos (ndr: ver as intervenções de UM AMIGO dos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2010) (1).

Mas, aí, hoje, não é mais, somente, agir nos Elementos.
É acolhê-los no corpo e não mais, apenas, na cabeça ou no coração, a fim de que eles realizem o que deve

ser, no seu corpo.
Os Elementos, sobre a Terra, e os Cavaleiros, são o reflexo de forças que são, para nossa Consciência

humana encarnada (e para, dali onde nós estamos, também), de um aspecto inimaginável.
Porque os Elementos não são, somente, uma Consciência ou uma forma: eles são, antes de tudo, os motores

e os Criadores das manifestações Dimensionais.
Os Elementos são utilizados para a montagem das Dimensões e dos Mundos.

E os Elementos da Terra, hoje, vêm dizer-lhes algo mais do que o que vocês conhecem.
Eles participam da Liberação e da sua Elevação.

***

Um dos Elementos, em vocês, a um dado momento (que ele bata ao nível da cabeça ou que ele esteja
localizado no corpo), vem dar-lhes e vem trocar.

Quando o Elemento se apresentar a vocês, permaneçam tranquilos, aí também.
Sentem-se e sirvam-se, se vocês o desejarem, das suas mãos, como isso foi explicado por UM AMIGO (ver as

intervenções de UM AMIGO de 17, 18 e 19 de setembro de 2010 (1)).
 Sirvam-se, também, dos produtos da Terra: dos minerais (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Fusão dos

Elementos”) (2).
Ou, se vocês preferirem, sirvam-se, simplesmente, da sua Presença: sentem-se.

Qualquer que seja a Vibração do Elemento ou dos Elementos que são vivenciados (na cabeça e no conjunto
do corpo), deixem-nos, simplesmente, agir.
Não os direcionem: vocês não o poderiam.

Mas deixem-nos criar o que eles devem criar.
Vocês podem ajudá-los, como eu disse, com os três dedos: o polegar, o indicador e o médio, colocados sobre

o Elemento correspondente da cabeça.
Vocês podem, também, utilizar os produtos da Terra (os minerais) colocando-os, no solo, aí onde vocês

estiverem sentados e se inserindo no interior.
E, se vocês forem capazes, permaneçam simplesmente tranquilos e deixem-nos abrir, em vocês o que eles

vieram abrir.

***

Cada Elemento poderá bater várias vezes à sua Porta.



As sensações físicas serão muito nítidas e vocês irão constatar, também, que, às vezes, há vários Elementos
que vêm bater à sua cabeça e que batem ao seu corpo.

Aí também, sentem-se e instalem-se no Elemento (e no Cavaleiro) que chega para vocês e permaneçam
assim, o tempo que vocês o sentirem.

Porque assim, vocês irão reduzir o que pode restar, em vocês, de resistências ao Grande Espírito.
Vocês irão permitir aos Cavaleiros dissolver o que pode restar, em vocês, do que se opõe à sua ação e à ação

da Luz.
Quando os 4 Cavaleiros tiverem Liberado vocês de algumas coisas, vocês estarão profundamente diferentes.

Vocês irão senti-lo em vocês, e a sua maneira de viver esta transformação tornar-se-á cada vez mais leve e
fácil.

O Cavaleiro que age, no local onde vocês estão, é o mesmo para todos aqueles que ali estão (vivendo ou não
vivendo o Apelo do Cavaleiro na cabeça).

Quando chegar o momento dos 4 Cavaleiros, aí também, vocês irão sentir os 4 Elementos da cabeça e o que
une esses 4 Elementos pelo que vocês denominaram, eu creio, a Cruz Fixa da cabeça (ndr: ver a intervenção

de UM AMIGO de 11 de abril de 2011 (3)).

***

Utilizem os seus dedos.
Utilizem os produtos da Terra: os cristais.

Ou utilizem, simplesmente, a sua Presença.
Recorram a URIEL.

Cabe a vocês ver o que é o mais apropriado para vocês.
E se instalem, tranquilamente, e deixem acontecer o que se desenrola.

Isso não é uma meditação: é simplesmente uma Presença, a vocês mesmos, que escuta o que os Elementos
têm a dizer para vocês e, sobretudo, deixem-nos trabalhar em vocês.

Isso vai, pelo Ar, refinar o Canal Mariano.
Para a Terra, isso vai gerar o Fogo da Kundalini.

Isso vai amplificar a Onda da Vida e o Fogo do Coração, também.
Para o Fogo, ele vai agir, essencialmente, no Coração Ascensional e em tudo o que se desenrola no peito.
E, enfim, para a Água, isso irá mudar, radicalmente, o seu humor, a sua visão, a sua maneira de ver e o seu

equilíbrio.
Quando os 4 Cavaleiros tiverem batido, juntos, à sua cabeça e aí onde vocês estão, então o Éter novo será

visível (não mais somente como manifestações intermitentes): que isso seja a Fusão dos Éteres, que isso seja
os flashes de Luz branca que vocês veem no céu ou que isso seja, ainda, outras manifestações.

Tudo isso vai lhes aparecer muito mais claramente, a partir do momento em que vocês tiverem facilitado a ação
do Cavaleiro que chamou vocês.

***

Os 4 Elementos, os 4 Cavaleiros, que os Anciãos nomeiam, eu acho, Hayoth Ha Kodesh (ndr: ver a coluna
“Acompanhamento / Decodificação Corpo-Espírito), são Inteligências supremas da Luz, podendo agir em

qualquer forma e em qualquer Dimensão, não conhecendo o confinamento.
Eles vêm liberar os Elementos da Terra que, eles, tinham sido restringidos, como no seu corpo.

Façam isso quando vocês ali forem chamados ou quando vocês perceberem que um Elemento poderia servir
a vocês.

Nada há de complicado aí dentro: o Fogo purifica, a Água acalma, o Ar faz comunicar, e a Terra transmuta.
Mas, de maneira geral, todos vocês, Irmãos e Irmãs que me escutam (que irão ler), vocês sabem (porque
vocês percebem) que o Elemento bate à cabeça porque ele se revela no corpo, ao mesmo tempo para o

Coração Ascensional e, ao mesmo tempo, para Liberar os Elementos do corpo de vocês.
Não há qualquer possibilidade de se enganar porque o Ar está na parte superior e à esquerda da cabeça, a

Água está à direita, o Fogo está na frente e a Terra está atrás.
E, no corpo, é a mesma coisa.

Eu lhes dei as equivalências (ndr: ver a intervenção de SNOW de 18 de outubro de 2012 (4)).
E, quando isso se manifestar: posicionem-se como eu disse, chamem o Arcanjo URIEL, ou usem os cristais,

ou usem os seus dedos.
Facilitem o trabalho do Cavaleiro e vocês irão constatar, bem depressa (a partir, eu diria, da primeira sessão e

experiência), o efeito.
Tudo isso é para viver, favorecido, eu lembro vocês, pela Presença do Arcanjo URIEL e cuja finalidade é

revelar o Éter, como ele é originalmente e não como ele estava rarefeito sobre a Terra.



***

A ação dos Cavaleiros é a mesma sobre a Terra.
Vocês têm exemplos, ao redor de vocês, todos os dias, em diferentes lugares do mundo.

Isso é apenas um início.
Sigam os Elementos.

Eles vêm despertá-los, definitivamente.
Tudo isso irá se desenrolar, essencialmente, durante o seu mês que se abre, aí (ndr: durante todo o mês de

novembro), mas também até o momento do Anúncio de MARIA.
Lembrem-se de que os Elementos e os Cavaleiros são a Dança da Vida, o Ordenamento dos Mundos e das

Dimensões.
Eles são o tijolo Uno e indivisível (pelos 4, ou pelos 5) de toda vida, de toda Consciência (ndr: o quinto

elemento é o Éter).
Eles são os veículos do Absoluto e d’A FONTE.

Viver os Elementos, Comungar com a sua Presença e Fundir-se com eles, dar-lhes-á algo a nada mais
parecido na sua Liberação.

***

Se vocês tiverem necessidade de outras informações referentes ao desenrolar desta ação dos Elementos, é o
momento, agora, de fazer as perguntas para mim.

Eu os lembro, enquanto vocês pensam, de que a ação dos Elementos se faz, naturalmente, em vocês, mas de
que o fato de colocar a sua Consciência neles (deixando o corpo em repouso e deixando-os trabalhar) é

fundamental, que isso seja, simplesmente, estando presente (na Presença de URIEL), que isso seja utilizando
as mãos ou, ainda o mundo mineral.

Cabe a vocês ver o que acontece, o que é para viver, quando o Cavaleiro bater à sua cabeça.

***

Pergunta: Fogo e Terra se expressam unicamente pelos vulcões e pelos tremores de terra?

A Terra corresponde, efetivamente, aos movimentos da Terra e, sobretudo, à abertura da Terra.
A Terra aumenta cada vez mais depressa.

O Fogo não é somente o fogo dos vulcões: é, também, o Fogo do Céu, a Luz Celeste.
A Água corresponde também, é claro, aos seus líquidos Interiores, à água dos rios, à agua dos mares, mas,

também, à agua do céu.
O Ar (o Cavaleiro do Ar) é, essencialmente, o vento, mas ele contribui com a Terra quando ela se move.

Ele nutre também o Fogo e ele pode também alimentar a água, colocando-a aí onde for preferível.
Muitos Elementos agem em conjunto, agora.

Vocês irão constatar, aliás, em vocês como sobre a Terra, que a ação do Ar está muitas vezes acoplada com a
Água, que a ação do Fogo está muitas vezes acoplada à ação da Terra, e que, muito proximamente, os 4

Elementos, como eu disse, irão agir em conjunto e em concerto, sobre a Terra, como em vocês.
Haverá, então, uma sobreposição desses 4 Elementos em espaços cada vez mais amplos e cada vez mais

alvejados, cujo impacto se situa, parece-me, conforme o Comandante lhes falou (ndr: Omraam Mickäel
AÏVANHOV), abaixo da linha do Equador e em toda região do Pacífico.

O que será mais espantoso (se vocês ainda não tiverem vivenciado, no nível das primícias) é a ressonância e a
conjunção que vai ocorrer entre os Cavaleiros perto de onde vocês estão, e os Cavaleiros da sua cabeça: são

os mesmos.

***

Pergunta: é possível que nós já tenhamos sentido os Cavaleiros na nossa cabeça?

Sim.
É muito exatamente o que eu lhes disse nas duas últimas intervenções (ndr: ver as intervenções de SNOW de

1º de setembro de 2012 (5) e de 18 de outubro de 2012 (4)).
A diferença é que, agora, os Cavaleiros irão de revelar de maneira simultânea, segundo as correspondências



que eu dei, no seu corpo.

***

Pergunta: a radioatividade faz parte do Elemento Fogo?

Não unicamente.
A radioatividade (natural como artificial) restringe o Fogo, e a Terra, e o Ar.

O único Elemento ali presente é a Água.
A Água, aliás, limita a radioatividade.

É o caso, eu creio, nas suas tecnologias, pelo resfriamento.
Haverá outros Elementos que vocês irão notar.

De nada serve eu me estender sobre isso, a não ser dizê-lo a vocês.
Independentemente do local onde vocês estão, há dias que são mais focados em tal Elemento.

Há horas que são mais voltadas para tal Elemento.
Mas, isso, vocês irão descobri-lo por vocês mesmos.

***

Pergunta: é a fusão dos 4 Elementos e do Éter que irá dissolver o corpo físico?

Sim, em grande parte.

***

Pergunta: a natureza dos Elementos é a mesma, em todos os níveis?

A natureza do Elemento é a mesma desde A FONTE, do Absoluto até a sua Dimensão onde vocês ainda
estão.

Simplesmente, a sua expressão é diferente, o seu agenciamento é diferente, conforme as Dimensões.

***

Pergunta: o Alinhamento das 19 horas (hora francesa) é um momento privilegiado para contatar os 4
Elementos?

Não.
É um momento privilegiado para permitir a preparação realizada pelo Arcanjo URIEL.

Os Elementos batem à sua Porta quando for o momento.
Eles não se importam, de qualquer forma, com a ação de vocês.

***

Pergunta: podemos chamar um Elemento fora dos momentos que eles nos chamam?

Isso terminou.
Esse é, portanto, o sentido da minha intervenção.

Não são mais vocês que chamam os Elementos, mas são os Elementos que chamam vocês.

***

Pergunta: quando os Elementos batem à cabeça provocando uma dor intensa, isso é devido às
resistências ou isso é normal?



Os dois são possíveis.
Não há resposta pronta.

Mas, quando eu insisti sobre o aspecto físico e sobre a sensação, vocês podem bem imaginar que esta
sensação será forte.

***

Pergunta: para se posicionar em relação aos Elementos, é preciso levar em conta os pontos cardeais?

Isso não é necessário.
Há uma ressonância, efetivamente, entre um ponto cardeal e um Elemento.

Isso é conhecido em todas as tradições sobre a Terra.
Mas, hoje, colocar-se na sua cadeira, é a posição dos seus dedos, ou a posição da sua Presença, ou dos

minerais, que é preponderante e não a orientação dos Elementos.
Eu especifico, também, que, quando houver vários Elementos, vocês irão notar, facilmente, aquele que está

mais presente.
É ele que convém deixar trabalhar primeiro.

Mesmo se os 4 Elementos se apresentarem, haverá sempre um que será predominante.
É ele que determina a ação que está em curso e que determina, também, se vocês se servem dos dedos (ou

da posição dos dedos) bem como da escolha dos minerais da Terra (se vocês preferirem isso).

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

SNOW ama vocês.
Irmãos e Irmãs encarnados na carne da Terra, que o Grande Espírito esteja para sempre com vocês.

Bênçãos a vocês.
Até logo.

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

NDR1
Resumindo a prática, “quando o Elemento se apresentar a vocês”, 3 abordagens favorecem então a sua ação:

Sentar-se, em simples receptividade, Tranquilo.
Colocar seus dedos no Triângulo referido da cabeça, como descrito na coluna “Protocolos a praticar / Yoga da

Unidade” (1).
Sentar-se no centro da mandala de cristais, como descrito na coluna “protocolos a praticar / Fusão dos

Elementos (2) ou Finalização do Corpo de Estado de Ser – Reconstrução do Corpo de Ressurreição (6)”.

NDR2: Os Triângulos Elementares
 



NDR3: As Portas
 

***

1 – UM AMIGO – ‘Yoga da Unidade’ (17.09.2010, 18.09.2010 e 19.09.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3-1
*

2 – ‘Fusão dos Elementos’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-fusao-dos-elementos
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3 – UM AMIGO (11.04.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-11-de-abril-de-2011
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4 – SNOW (18.10.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-18-de-outubro-de-2012-autresdimensions
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5 – SNOW (01.09.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions

*

6 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
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Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1673
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Meu nome é SNOW.

Que o Sopro e o Fogo do Grande Espírito estejam com vocês.
Irmãos e Irmãs, eu volto a me expressar, entre vocês, para falar-lhes de novo sobre o avanço dos Quatro

Cavaleiros, e também da sua reunião em sua ação, em vocês como de maneira visível sobre a Terra.
A ação dos Quatro Cavaleiros inscreve-se, de hoje em diante, na amplificação dos quatro pontos cardeais.

Esta amplificação dos quatro pontos ocorre, é claro, em vocês, como sobre a Terra, do mesmo modo.
Mas, da sua localização sobre esta Terra, em relação à ação privilegiada dos Elementos, decorre talvez as

diferenças de vivência.
Ser submetido à ação dos Elementos (mesmo eles podendo, efetivamente, e como eu disse, modificar o que

vocês São ou alterar o que vocês São) tem, entretanto, efeitos profundamente diferentes, segundo o solo onde
vocês estão, segundo o local onde vocês estão sobre a Terra, em relação ao Sol e ao plano do que é

nomeado o equador (ou da eclíptica).
Vocês são afetados de diferentes modos (e de maneira cada vez mais intensa, cada vez mais sensível e, às

vezes, entre vocês, de maneira por vezes incomodante), em suas ocupações, na sua consciência e na vida de
vocês.

A ação dos Quatro Cavaleiros vai se encontrar amplificada, de maneira muito mais considerável do que o que
eu havia descrito, desde alguns meses (ndr: sua intervenção de 19 de julho de 2012 (1)).

***
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A ação dos Cavaleiros é, agora, aí também, uma ação de Reunificação do que havia sido desfeito: os Quatro
Cavaleiros reúnem e unificam a Luz dissociada, permitindo à Luz que lhes é acessível (daí onde vocês estão)

reconfigurar-se, diretamente, na Luz Original.
Os Cavaleiros possibilitam isso.

Porque eles Liberaram o Éter da Terra, eles Liberaram, em vocês (na totalidade ou parcialmente), o seu próprio
Éter.

As manifestações do seu corpo, as manifestações da sua vida, da sua consciência, de tudo o que vocês são, é
diretamente para conectar com esta intensificação desses Elementos, mas também, com a sua proximidade,

com a sua ação conjunta e simultânea: de dois em dois, de três em três, e, doravante, muito em breve, de
quatro em quatro.

Os Cavaleiros, que isso seja em suas manifestações Interiores, em suas manifestações sensíveis, na
Natureza, ou ainda no Céu, tendem a harmonizar e a se tornar Una.

A ação dos Quatro Elementos, quando ela é conjunta, revela o Éter, não mais somente o Éter da Terra (que foi
Liberado), não mais somente o Éter do Céu, mas, também, o Éter coletivo.

A acessibilidade do Canal de Comunicação (nomeado Canal Mariano) tornou-se sincrônica e coletiva,
permitindo, aí também, uma ação dos Cavaleiros muito mais em profundeza, muito mais em evidência, mas,

também, com uma força cada vez mais tangível, eu diria.
Os Sinais do Fogo do Céu (ou, se vocês preferirem, a ação de MIGUEL) conjugam-se, agora, com a ação do

Fogo da Terra: há então uma Reunião e, ao mesmo tempo, uma ação comum e sinérgica, entre o Fogo do
Céu, o Fogo da Terra.

O Cavaleiro que rege isso age do mesmo modo no Fogo do corpo e no que está conectado, como eu havia
dito, ao Triângulo da Terra, da cabeça como do corpo.

Isso lhes dá a viver modificações (e interações) muito mais importantes do que foi o caso até agora.
Alguns de vocês descobrem a ação dos Cavaleiros, neles, na sua sinergia.

Naturalmente, isso se acompanha (e vocês vivem isso, nós lhes dissemos) de numerosas modificações em
seus funcionamentos, desde os mais simples e os mais habituais, até os mais sutis.

Isso se desenrola, também, sobre a Terra.

***

Essa sinergia vai se refletir por uma nova intensificação que irá ocorrer dentro de muito pouco tempo.
Esta intensificação resulta da Fusão do Fogo do Céu e do Fogo da Terra.

O Fogo da Terra representado, é claro, pela agitação do sangue da Terra que vocês nomeiam os vulcões.
A coloração do Fogo (a cor vermelha), visível na Água, visível no Céu, e visível sobre a Terra (como no corpo
de vocês), traduz a Fusão (ativa, real e acentuada) do Fogo do Céu e da Terra, ou seja, do Elemento Fogo, tal

como nós o conhecemos na encarnação (esse fogo que queima a madeira, que aquece, que serve para
cozinhar os alimentos), se junta, doravante, ao Fogo do Céu: o ALFA do Céu se junta ao ALFA  da Terra.

É o que se reflete pela intensificação do Fogo do Céu e da Terra, mas, também, em vocês.
Ele é o mesmo para cada um dos Quatro Elementos que lhes dizem respeito, em vocês, vindo da Terra como

do Céu.
A separação dos Elementos não tem mais curso.

Esta Reunificação dos Elementos vai ser vivida, do mesmo modo, na sua carne e na sua consciência, dando-
lhes cada vez mais sinais patentes do que são os Elementos, na constituição de cada consciência e de cada

vida.

***

Em muitas tradições, ocidentais ou primitivas, nós encontramos essas quatro Direções, esses quatro Orientes,
esses quatro Elementos, como Elementos a homenagear.

Nós, povos primitivos, nós honramos os Elementos.
Hoje, os Elementos do Céu e da Terra encontram-se de novo, e isso é o que lhes propicia viver essas

modificações importantes, em vocês.
O Éter, enfim, este Elemento que era tão raro (e que subtende, eu os lembro, qualquer encarnação como

qualquer Dimensão), torna-se cada vez mais ativo.
O que podia ainda ser ignorado, na negação a mais total, por alguns dos nossos Irmãos e Irmãs adormecidos
ou que rejeitavam ver a evidência, vai se encontrar profundamente desestabilizado porque essa negação não

poderá mais, é claro, se manter.
A partir do momento em que a Terra (em sua expansão e sua Ascensão) se tornar visível, para muitos de

vocês, quando o solo começar a se abrir debaixo dos seus pés, de maneira tangível, quando o manto da sua
Mãe, a Terra, se abrir, quando o Fogo da Terra aparecer dos seus orifícios, quando a água se colorir, quando o

Elemento Água e o Elemento Ar se encontrarem para criar furacões que jamais foram observados, aí onde
vocês estão, quando o Elemento Água se tornar invasivo, e quando a Terra tremer debaixo dos seus pés nos



locais onde ela jamais havia tremido, quando a intensidade do que treme tornar-se aparente (e não puder mais
ser contestada, mesmo pela negação proeminente), então, vocês irão saber que, naquele momento, a última

Trombeta soou e retumbou.
Mais nada irá se opor então, durante este período, ao Anúncio de MARIA.

Mais nada irá se opor ao aparecimento, simultâneo, sincrônico e total, do Som do Céu e da Terra.
Então, vocês irão saber que chegou o momento de esclarecer a situação onde vocês se encontram, não para

se observar, não para se perguntar onde vocês estão, mas, muito mais, para deixar a Luz, nesta fase final,
trabalhar em vocês.

Vocês nada podem fazer por vocês mesmos, exceto se Abandonar, totalmente, ao que está aí.
Da sua capacidade para Abandonar até os aspectos mais agradáveis da sua consciência, da sua capacidade

para deixar trabalhar e viver o que está aí, vocês irão viver, ao seu modo (que é pessoal e individual), os
mecanismos do aparecimento do Éter da Terra, no conjunto das estruturas do seu corpo como deste mundo.

***

Os Quatro Cavaleiros, portanto, trabalharam: eles conseguiram a junção entre o Céu e Terra.
Muito mais do que simplesmente Liberar a Terra, eles permitem a coesão e o aparecimento da nova Dimensão,

em meio mesmo à Dimensão em que vocês estão.
Esse processo de sincronia entre os quatro Orientes, novos, e os quatro Orientes, antigos, traduz-se, é claro (e

irá se traduzir cada vez mais), pelos movimentos, movimentos dos Elementos, observáveis, sem qualquer
artifício técnico, pelos seus sentidos, pelos seus olhos, pelas sensações dos seus pés.

O que se desenrola, de maneira tangível, no seu corpo, desenrola-se também, de maneira tangível, na Terra.
São então os Quatro Elementos, desta vez, os mais próximos da Terra, que são Liberados.

A Liberação do Núcleo da Terra liberou a Onda do Éter.
E agora, os Elementos da Terra, são, eles também, Liberados.

A conjunção dos Elementos do Céu e dos Elementos da Terra propiciará viver (de maneira tangível,
indiscutível, geral e global), no nível do seu corpo, como do corpo da Terra, a totalidade da ação dos

Elementos: ação de Purificação, ação de Unificação, ação de Reunificação e, é claro, ação nas condições de
vida que não poderão mais ser as mesmas que aquelas do que foi chamado de 3ª Dimensão.

***

A fase de ajustamento, a fase de justaposição (quando ela for totalmente realizada), irá gerar, por sua vez, em
vocês, um mecanismo de parada, muito especial.

Esse mecanismo de parada é também a parada do seu corpo, como a parada da Terra, na sua rotação.
Tudo isso irá acontecer, e vocês serão prevenidos, no momento oportuno, com intervalo de tempo suficiente
para vocês se prepararem, Interiormente, para viver isso na maior Paz, na maior Tranquilidade e, também, na

maior Lucidez.
Esta etapa da Fusão dos Elementos do Céu e da Terra ocorre em vocês e os leva, aí também, a constatar o

que vocês vivem.
Essa constatação não pede nada mais senão ali se adequar.

***

Eu os lembro (e eu sempre disse isso) de que, naqueles momentos e nesses momentos que estão chegando,
a Terra e os Elementos da Terra são capazes de fornecer a vocês tudo o que for necessário.

Eu lhes dei os sinais do Apelo de um Elemento (ndr: ver, em particular, a sua intervenção de 18 de outubro de
2012 (2)).

Agora, é o conjunto dos Elementos que vai chamá-los.
Então, vocês podem responder ao Apelo de um Elemento: se o Elemento Ar chamasse vocês, eu lhes

assinalei que era mais fácil acolher o Ar nas árvores na floresta, e se a Água os chamasse, era mais fácil viver
este Apelo próximo da Água (ou eventualmente na água, ou ao lado da água), independentemente da forma

desta água.
Mas a Fusão dos Elementos do Céu e da Terra (assim como a Fusão dos quatro Elementos, aqui, para vocês,
e em vocês) não permite mais somente se beneficiar dos elementos da Natureza que, eles, estão em ordem.
Porque esta ordem, é preciso também, agora, não mais considerá-la somente como algo a procurar, mas, sim,

como algo a Ser, onde vocês estiverem: no fundo da cama, como no escritório, como cuidando dos seus
filhos.

***



A ação conjunta dos Quatro Cavaleiros irá se precipitar, em um prazo extremamente curto, dando-lhes a ver
(em vocês como sobre a Terra) a ação conjunta dos Elementos.

Esta ação conjunta dos Elementos não pode ser comparada, simplesmente, a uma reunião desses quatro
Elementos, mas sim, real e concretamente, como o aparecimento de um Elemento que estava rarefeito sobre a

Terra, nomeado: o Éter.
O Éter da Terra já foi perceptível para vocês, quer seja pela visão Etérea, pela visão do Coração, ou por

algumas experiências.
Hoje, não são mais experiências, mas isso vai se tornar rotineiro e isso vai se tornar habitual.

Quer queiram ou não, quer estejam na aceitação ou na rejeição: isso nada irá mudar porque, muito exatamente,
a ação do Éter, restituído a ele mesmo, tem ações muito mais profundas e muito mais importantes do que o

que vocês puderam viver, no seu nível, cada um, até agora.
O Sopro e o Fogo do Grande Espírito irão habitá-los.

Além de ver, e além de viver as nossas Reuniões, os nossos Contatos, as nossas Presenças, são vocês
mesmos que virão (de algum modo, já, aqui mesmo, aí onde vocês estão, nesta fase do Éter) restituir esta

multidimensionalidade.

***

O Éter é o suporte da multidimensionalidade.
É o que voltou a revelar, despertar e acordar, em vocês, os quatro Elementos do Céu e da Terra.

A sua Reunião, agora, não vai mais, dentro de muito pouco tempo, deixar dúvida sobre o que está por vir.
Aí está o Choque da Humanidade, para aqueles que ainda não vivem isso.

Ver o Fogo na Água, ver a Terra se misturar à Água, ver a Água recobrir a Terra, ver o Fogo, a Água, a Terra e
o Ar, irem a uma mesma destinação (visível, no Céu como sobre a Terra), não poderá mais deixar pairar

qualquer dúvida sobre o que vocês vivem, todos vocês, Irmãos e Irmãs sobre a Terra.
Durante este período, é claro, será sempre possível dirigir-se à Natureza a aos seus Elementos.

Mas é preciso também compreender que todos os recursos estão instalados em vocês.
O que algumas das minhas Irmãs Estrelas e alguns Anciãos chamaram de Quatro Pilares do Coração e de

ignição do Coração, no nível Vibral, são a Testemunha e o responsável direto do que acontece sobre a Terra:
ou seja, sua expansão, como a expansão Dimensional de vocês.

***

A mudança de forma, a mudança de apresentação (da Terra, como a sua) está, doravante, adquirida e a
caminho.

Vocês conseguiram (e, isso, o Comandante lhes disse, em várias ocasiões) encurtar um intervalo de tempo
(difícil, para alguns, e eu diria até, para muitos, sobre a Terra) à sua menor extensão possível.

Mas como o Comandante disse a vocês: há prazos astronômicos.
Vocês, pela ação da sua consciência, conseguiram modificar, por Atração e Ressonância, o curso de alguns

corpos celestes.
Mas vocês não podem modificar (assim como a Terra não pode fazê-lo) o curso da Luz.

E ela (que já penetrou, algumas vezes, pelos polos da Terra) penetrou no coração da Terra, mas também vai
se manifestar, de maneira privilegiada, aí onde se encontravam o que o Comandante chamou de Linhas de

Predação e de confinamento da Terra (ndr: ver, sobre esse tema, a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 04 de
setembro de 2012 (3)).

Nestas zonas, o Éter da Terra vai reestruturar a matéria e reestruturar a consciência.
Isso irá se tornar visível para vocês, nesta zona específica, abaixo do Equador, correspondendo ao que é

denominado Oceano Pacífico.
Tudo isso corresponde, é claro, a um projeto.

E eu sei que o Comandante lhes falou, há muito tempo, desta região do mundo.
Isto está de acordo com o que lhes enunciou, alguns anos atrás, o Arcanjo JOFIEL, como sendo a primeira das

regiões a viver, enquanto Povos da Terra, o seu mecanismo de Ascensão e de expansão (ndr: ver a
intervenção de JOFIEL de 12 de maio de 2008 (4)).

Aí onde vocês estão, na Europa (aí onde eu me expresso), vocês não poderão ignorar o que se desenrola,
sobre a Terra, como em vocês, de maneira cada vez mais evidente, de maneira, também, cada vez mais

intensa.
Aí onde vocês estão situados (quer vocês estejam com o Grande Espírito, quer vocês estejam ainda nesta

pessoa), isso não fará mais qualquer diferença na ação dos Elementos e, sobretudo, na ação do Éter.



***

O Éter, em vocês, é responsável pelas forças de expansão.
Ele é responsável, em vocês, pelos mecanismos em que este corpo e esta Dimensão parecem cada vez mais

ausentes, cada vez mais pesados, ou cada vez mais inaparente, conforme onde vocês Estão.
O Éter no Céu, como o Éter na Terra, como o Éter em vocês, é muito mais do que a conjunção dos quatro
Elementos: ele é o suporte dos quatro Elementos, ele é o suporte da própria consciência, e ele é o local,

presente por toda parte, onde se encontra, ao mesmo tempo, A FONTE e o Absoluto.
Tudo isso se desenha diante de vocês.

Para aqueles que estão atentos ao que acontece neles, para aqueles que estão atentos, de maneira objetiva,
ao que acontece sobre a Terra, é evidente que algo está engatilhado e que esta preparação irá se tornar cada

vez mais perceptível, assim que abrir o seu próximo mês.
A sua consciência vai chamá-los a estar, cada vez mais, Presentes a vocês mesmos.

Esta Presença a si mesmo ocorre no Éter, e pelo Éter.
Ela vai fazê-los viver partes do tempo, cada vez mais longas e pronunciadas (o que vocês vivem, em certos
momentos, como os Alinhamentos, pessoais e coletivos), como um estado que irá se tornar cada vez mais

natural e corriqueiro.

***

A visão do Éter, visível ao nível dos Elementos como da sua consciência, vai levá-los a viver uma espécie de
transformação radical.

Esta transformação radical fará com que, da maneira que vocês se acomodaram (para dormir, para uma sesta,
para um momento de repouso), vocês irão viver esta espécie de Basculamento muito especial.

Quando este Basculamento tiver ocorrido, de maneira indubitável, para vocês, aí, vocês irão saber que vocês
bascularam, real e concretamente, no novo estado da sua consciência, enquanto mantendo, ainda, este corpo,

presente, de diferentes maneiras, livre para sentir ou para viver as conexões periféricas do seu corpo.
O desenvolvimento do Coração Ascensional resulta, agora, diretamente da União dos quatro Elementos, e da

ação do Éter, na sua consciência.
Esta ação do Éter visa fazê-los encontrar o que vocês São, realmente: esse Sopro, esse Fogo ardente, esse

Grande Espírito, que era vivenciado como separado e exterior, que vocês talvez cultuaram, sob outros
vocábulos ou outros nomes.

Mas é uma coisa cultuar, ou viver, algo nomeado Divino, ou A FONTE, ou qualquer outra denominação (como o
Grande Espírito), do que perceber, conscientemente, que isso não é mais para ser rogado porque inaparente,

mas que a Presença disso é a oração permanente do que vocês São.
A sua consciência irá viver, claramente (ainda também, aí, nesse nível), um antes e um depois.

***

Aí também, enquanto Libertador da Terra, Ancorador da Terra, é oferecida a vocês a possibilidade de antecipar
a expansão da Terra, na sua Ascensão final.

Ao viver isso, por antecipação, em um tempo relativamente curto, vocês ajudam o Éter da Terra a se tornar
cada vez mais perceptível, para o conjunto dos nossos Irmãos e Irmãs, onde eles estiverem sobre esta Terra,

onde eles se encontrarem no Choque da Humanidade.
Esse Choque da Humanidade, alguns de vocês já vivem isso, individualmente, como a interrogação de uma

mudança de estado, como, talvez, dúvidas e interrogações.
Não deem chance a tudo isso.

Simplesmente, lembrem-se de que este instante pessoal que vocês vivem vai se inscrever em um momento
muito mais amplo e muito mais intenso, coletivamente, a um dado momento.

É preciso, então, não se preparar exteriormente, não antecipar qualquer chegada de elementos traumatizantes
na sua vida.

Lembrem-se de que o conjunto da sua fisiologia, doravante, modificou, para aqueles de vocês que estão na
vanguarda da recepção da Luz e do estabelecimento da sua Luz.

Isso se reflete, em vocês, por muitas modificações: vejam as suas necessidades de comer, vejam as suas
necessidades de sono, vejam as próprias reações da sua personalidade, como elas eram na sua vida, antes, e

na sua vida, agora.
Torna-se evidente que o conjunto das condições da vida muda, e irão mudar, de maneira cada vez mais

abrupta, mesmo para os Elementos da Terra em meio à Natureza.
Zonas cada vez maiores (da Terra como do corpo de vocês) vão despertar e entrar em sintonia com a Fusão

dos quatro Elementos, com a Fusão dos Éteres, com a Fusão da Luz, e com a Fusão à Unidade.



***

Tudo isso está, efetivamente, bem adiantado.
Tudo isso segue um desenrolar que não depende mais da Terra, que não depende mais de vocês, que
depende, unicamente, da capacidade da Terra para fusionar os seus próprios elementos com os quatro

Elementos do Céu, ou seja, para conectar o Éter da nova Dimensão.
É, portanto, uma fase intensa que espera por vocês.

É, portanto, uma fase sem precedente que os aguarda.
É, portanto, uma fase onde o que aparecia em alguns locais da Terra e do seu corpo, vai se tornar permanente

e generalizado.
É uma fase onde, mais do nunca, vocês poderão verificar o que muitos Anciãos e Estrelas nomearam a

“Inteligência da Luz”, que eu chamo, por minha vez, de Poder do Grande Espírito.
O Sopro do Grande Espírito, e o seu Fogo, tornam-se permanentes: eles agitam, permanentemente, o que foi
alterado e seccionado, no nível dos elementos da Terra, permitindo reencontrar a Vibração original, a Vibração

Primordial ou, se vocês preferirem, a Vibração Final (o que dá exatamente no mesmo).
Prestem atenção, como lhes disse a minha Irmã HILDEGARGA, para estarem atentos ao que entra em vocês

(ndr: intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012 (5)).
Prestem atenção, também, para estarem atentos ao que sai de vocês.

Porque vocês podem fazer mais mal com o que sai do que o que entra na sua boca.
Prestem atenção para evitar tudo o que se relaciona com a consciência de antes: tudo o que for separação,

tudo o que for relativo ao julgamento, à condenação.
Lembrem-se de que, nesta fase, cada Irmão, cada Irmã, está, muito exatamente, no seu lugar correto para viver

o que há para viver, de que vocês absolutamente nada podem mudar (para alguém, ou para o que quer que
seja, ou no que quer que seja).

Vocês apenas podem se beneficiar do que vocês realizaram.
Vocês apenas podem se beneficiar, muito exatamente, do estado no qual vocês chegaram Interiormente, mas

manifestável à consciência ordinária.

***

Prestem atenção para reservar momentos, não mais tanto em meio à Natureza, mas, muito mais, o que eu
nomearia de momentos de Tranquilidade.

Eu sequer falo do meditativo, da meditação, mas eu falarei sim, de preferência, do que vocês têm tendência,
no ocidente, de chamar de estado contemplativo, onde vocês se imergem em outra coisa que vocês mesmos,

esta contemplação devendo ser feita, de maneira privilegiada, com, doravante, o Elemento Fogo.
Vocês estão, no ocidente, na estação (inverno, no hemisfério norte) onde o fogo pode ser aceso nas lareiras,

ou vocês têm a possibilidade, se vocês não tiverem lareira em casa, de olhar a chama de uma vela.
Estejam simplesmente na contemplação do Mistério do Fogo.

Porque toda criação é feita pelo Fogo.
Porque toda destruição da Ilusão se faz pelo Fogo.

Porque toda mudança de forma se faz pela ação do Fogo.
O Fogo comanda e dirige os outros Elementos.

Ele é o primeiro a acolher o Éter, pela sua rapidez.
O Fogo da Terra não é mais, doravante, somente o Fogo da Terra, tampouco somente o Fogo do Céu (visível

pela ação de MIGUEL), mas, sim, real e concretamente, o Fogo do Éter.
O Fogo do Éter, que não está mais alterado, leva, não à morte deste corpo, mas à sua Ascensão.
Lembrem-se: só o ponto de vista de onde vocês estão os faz ver as coisas de maneira diferente.

Se vocês estiverem instalados no efêmero: vocês irão viver o fim do efêmero.
Se vocês estiverem instalados na Eternidade: vocês verão e irão viver a Alegria da sua própria Eternidade,

como da Eternidade da Terra, em sua nova Dimensão (ou onde vocês estiverem, em qualquer sistema solar
que for).

Lembrem-se de que este período é também o tempo do Encontro entre o Céu e a Terra, que isso seja os
habitantes da Terra, como os habitantes de outras Terras, em outros Céus.

O momento do Encontro está chegando.
Ele irá se expressar a partir do momento em que a Fusão dos Elementos estiver inteiramente realizada, e isso

será anunciado por MARIA.
  

***



 Vocês têm então a ver, e a viver, a interpenetração de dois mundos, a interpenetração de duas consciências, a
interpenetração de uma realidade temporária, e ilusória, e efêmera, com uma Realidade Absoluta, total,

permanente e imanente.
Tudo isso vai se desenrolar, em vocês, como visível aos sentidos da carne, como ao próprio mental.

A maneira de abordar isso, é claro, dependeu, até agora, da sua preparação (eu creio que um dos Anciãos
falou de Maturidade) (ndr: IRMÃO K, na sua intervenção de 16 de outubro de 2012 (6)).

Mas a Maturidade está aí, mesmo se vocês não estiverem suficientemente amadurecidos.
A qualidade Vibratória, as qualidades dos Elementos da Natureza, acrescidos do Éter, irão lhes permitir, aí

também, acolher, cada vez mais (se vocês aceitarem isso, se vocês recusarem lutar), a sua própria
multidimensionalidade.

Esses momentos são momentos mágicos e não há qualquer tragédia nisso.
Então, é claro, alguns Irmãos e Irmãs (que ainda são tributários de algumas ilusões e de algum lado efêmero)

poderão, obviamente, em um primeiro momento, denominar isso: “trágico”.
Mas nada há de trágico, vocês sabem disso.

E da sua capacidade para viver esta expansão, irá se desenrolar um tempo, cada vez mais curto, para o
conjunto dos Irmãos e das Irmãs da Terra, de não estar nesse trágico.

O trágico é apenas um lado do Véu.
O mágico é o outro lado do Véu.

Dessa maneira, então, daí onde vocês se encontrarem (deste lado do Véu onde vocês estão, ou do outro
lado), a sua visão, a sua vivência, não será de qualquer maneira a mesma.

Mas lembrem-se de que, o que quer que vocês estejam para viver, segundo a sua localização, pela ação da
Fusão dos Elementos e do Éter restituído a vocês, irá se desenrolar a sua consciência: na aceitação ou na

rejeição, no choque ou na negação, na raiva ou na aceitação.
Aí também, no momento coletivo, o seu momento individual será profundamente diferente conforme a sua
integração dos Elementos da Natureza, a sua integração dos seus próprios Elementos, em vocês, e da sua

capacidade e da capacidade de vocês para estarem instalados nos Quatro Pilares do Coração, a fim de que o
Coração Ascensional possa se empregar e se revelar, agora, até o final.

***

Sem me deter nisso (porque isso não é da minha área), eu os lembro de que o Grande Espírito sopra onde ele
quer e quando ele quer, em vocês.

O Grande Espírito penetrou todas as partes.
Ele encontrou quatro espaços específicos, situados no nível dos limites do seu tronco, denominados axilas e
denominados virilhas (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento do Coração Ascensional” (7)).

Este investimento da totalidade do corpo pelos quatro Elementos, em vocês, do Céu e da Terra, no seu
Encontro com o Éter, irá permitir levar esta Luz Vibral até a periferia de todos os seus campos de energia que

vocês chamam de auras.
O conjunto dos centros de energia do corpo, onde eles estiverem situados (nas mãos, nos pés, como acima da
cabeça ou sob os pés, ou ainda no nível dos joelhos, no nível dos cotovelos, no nível das virilhas e das axilas,
no nível das suas Lâmpadas que vocês chamam de chakras), vai se colocar em movimento, em uma mesma

sequência e em uma mesma amplitude.
Quando isso ocorrer, em vocês (se isso já não tiver ocorrido), então, o momento terá chegado, para vocês, de

viver, enfim, esta Ascensão tão esperada.
Lembrem-se de que se vocês não estiverem instalados nesse aspecto, vocês podem ser levados a viver

alguns lados como trágico, quer seja no nível do corpo (em seu futuro, em sua aparência, na sua doença ou na
sua saúde) ou, ainda, na sua consciência.

Se vocês deixarem trabalhar, do mesmo modo, os Cavaleiros, em vocês (não mais somente um a um,
ajustando-se conforme o Elemento que os chamava), como isso lhes foi explicado há pouco tempo (ndr: ver as
intervenções de SNOW de 1º de novembro de 2012 (8), de SRI AUROBINDO de 02 de novembro de 2012 (9)
e de UM AMIGO de 02 de novembro de 2012 (10)), se o conjunto dos Elementos agir, em vocês, então vocês
terão a possibilidade de viver o Éter no nível do seu corpo e, portanto, de viver a expansão do seu corpo, nesta

nova Dimensão, com ou sem corpo (como vocês irão constatá-lo, isso não tem mais qualquer importância).
A sua consciência será, total e definitivamente, Liberada de toda ilusão.

Isso, é claro, se inscreve em uma forma de sincronia com o Sopro e com o Fogo do Grande Espírito, em ação
sobre a Terra.

***

O Grande Espírito vem vivificar cada partícula da matéria: a Transfiguração e a Ascensão da Terra, da matéria,
estão em andamento.



Isso nós lhes dissemos, já desde várias semanas, mas vai se tornar cada vez mais perceptível, mesmo para
aqueles que, até agora, entre os nossos Irmãos e as nossas Irmãs, estavam na negação a mais total.

Lembrem-se de que aqueles que passam da negação, antes de integrar e de aceitar, devem passar pela
negociação e, sobretudo, pela raiva.

Frente a esta raiva (quer seja representada por uma egrégora coletiva ainda ativa, quer seja representada por
um elemento perto de vocês, na sua família, nos seus relacionamentos), lembrem-se de que de nada serve

alimentar esta raiva com outra raiva.
De que basta, simplesmente, centrar-se, não somente se alinhando entre os seus quatro Elementos, no nível

da Cruz dos Elementos, mas, também, nisso que está sob os pés (ver a coluna “protocolos a praticar /
Expansão da Consciência até a Infinita Presença” (11)).

Realizando este Alinhamento, vocês irão encontrar um Alinhamento, total, com o Éter e com a Luz.
Este Éter da Luz terá então uma ação consequente, imediata, flagrante, sobre o que estiver com raiva, ao redor

de vocês.
Lembrem-se de que vocês não podem combater os Elementos e, na resistência aos Elementos, para alguns
Irmãos e Irmãs, vocês apenas podem estar Tranquilos e, sobretudo, estar colocados entre a Cruz do Céu e a

Cruz da Terra que se desenham sob os seus pés.
Esta Cruz foi evocada: ela corresponde, de um lado, ao Ponto onde penetrou a Onda da Vida, mas também ao
ponto de apoio do seu calcanhar, no solo, aí onde se encontra, precisamente, o que permite o assentamento,

ao mesmo tempo desta Dimensão, como da consciência.
O que estava no Céu, está agora sobre a Terra.

É então lógico que, do mesmo modo, as Estrelas, durante o seu desdobramento e o seu acionamento,
tivessem sido representadas pelas 12 Portas, no nível do corpo.

É, do mesmo modo, observável, hoje, que o que está em cima, torna-se realmente como o que está embaixo,
para fazer, como dizia um Grande Neófito, o Milagre de uma coisa só.

Aí está a Unificação da consciência com o Grande Espírito.
Aí está a pacificação do que havia sido alterado.

Aí se encontra o que eu nomearia a Reconciliação, a Transfiguração, e a Ascensão.

***

Mas lembrem-se de que a Ascensão não pode ser plenamente vivenciada, em total liberdade, enquanto vocês
não tiverem renunciado a vocês mesmos, enquanto vocês não tiverem abandonado o Si, enquanto vocês

pretenderem, de uma maneira ou de outra, conduzir a sua vida.
Os Elementos vêm mostrar-lhes que não são vocês que conduzem esta vida, mas que é a Vida que conduz a

vida: a Vida Unificada, a Vida restituída à Beleza, a Vida restituída ao Grande Espírito.
Naquele momento, o Grande Espírito trabalha em vocês, mas não são mais vocês que trabalham.

Aí se situa o que as Estrelas e os Anciãos, no ocidente, denominaram Crucificação e Ressurreição.
A dor da humanidade dependia, é claro, do tempo que podia transcorrer entre a Crucificação e a Ressurreição.

Esse período, como vocês sabem, foi reduzido à sua mais simples expressão.
A Crucificação dos Elementos isolados da Terra permite a Ressurreição.

É a vivificação de novo da Origem, do Oceano Primordial, da adição do Éter (que havia sido retirado por cada
um dos Quatro Cavaleiros e dos quatro Elementos) que lhes dá, realmente, a possibilidade de viver isso.

Não são vocês que decidem.
A única coisa que vocês podem, realmente, decidir, é Abandonar o Si e deixar, mais do que nunca, trabalhar a

Fusão dos Éteres, em vocês, a fim de realizar o Éter novo.
Nada mais há a fazer, durante este período, senão seguir as indicações, para vocês, da Luz.

Que essas indicações sejam fornecidas no sonho, que elas sejam fornecidas, agora, cada vez com mais
lucidez, não somente por uma de nós, ou por um dos Anciãos, que os chamam pelo seu primeiro nome, mas,

muito mais, que poderão lhes entregar as informações.
Esses elementos que serão entregues para vocês, serão exclusivos para cada um, e irão permitir-lhes focar os

preparativos finais da sua própria Ascensão, segundo as qualidades que forem necessárias, para vocês.
 Prestem atenção para estarem atentos, não mais somente para estar na natureza, mas, realmente, para

recolher as informações desta Fusão dos Elementos, em vocês.
Que isso seja em sonho, que isso seja por voz, cada vez mais perceptível nos seus ouvidos, ou ainda, de

outras maneiras, por exemplo, como o Encontro com um Irmão ou uma Irmã, Desperto, como vocês.
Os Duplos, também, vão se tornar cada vez mais ativos, que isso seja o Duplo KI-RIS-TI, que isso seja o

Impulso Posterior Metatrônico, ou o Fogo Micaélico, em vocês.

***

Os Quatro Pilares vão lhes dar a viver relações privilegiadas com aqueles que encarnam e suportam, para



vocês, no seu mundo, os Elementos.
E eu os lembro, para isso, de que a minha Irmã MA ANANDA (ndr: MA ANANDA MOYI) é o Fogo.

Eu os lembro, para isso, de que a minha Irmã GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI) é o Ar.
Eu os lembro, para isso, de que a minha Irmã ANNA (ou ANNE) é o Elemento Terra.

E de que o Elemento Água, é claro, é representado por IS-IS (ndr: MARIA).
Tudo isso vai aparecer para vocês de maneira cada vez mais lógica.

A melhor analogia que eu posso encontrar: é como uma criança que descobre os quebra-cabeças, como
vocês dizem ou, se vocês preferirem, os jogos de construção, e que vê no que consiste o jogo de construção.

Há a mão colocada sobre cada uma das peças, mas que não sabe ainda como montar as peças: as peças
montam-se sozinhas, dando-lhes a ver, já, e dentro de muito pouco tempo, a obra final ou, se vocês preferirem,

a finalidade de tudo o que se desenrola sobre a Terra, nesse momento.
Mesmo aqueles que não podiam percebê-lo, imaginá-lo (de uma maneira ou de outra, até agora), isso vai se
revelar a vocês como um jogo de construção, perfeitamente bem realizado, dando-lhes a ver algo terminado.

***

A passagem da Crucificação à Ressurreição, para muitos Irmãos e Irmãs que, até hoje, estavam ainda em uma
recusa, em uma negação, ou na raiva, vai se tornar cada vez mais aparente.

O que aparece é, portanto, a Verdade.
O que desaparece é, portanto, a Ilusão.

Isso, vários Anciãos, várias Estrelas, e vários Arcanjos, explicaram-no a vocês.
As suas experiências, diversas e variadas, talvez tenham provado e demonstrado isso a vocês, também, mas
se esse não tiver sido o caso, até agora, muito em breve isso não poderá causar, nunca mais, qualquer dúvida

para vocês.

***

A Transparência deste mundo está prestes a se estabelecer.
Não se deixem enganar por zonas e por bolsões de resistência que poderão lhes parecer ocupar a frente do

palco e reconduzi-los a anos atrás, muito antes da sua abertura de consciência.
Lembrem-se de que esses bolsões de resistência, ou essas zonas de resistência, quaisquer que sejam os

nomes que eles possuam (que isso seja a guerra, que isso seja as doenças, que isso seja os sismos, que isso
seja os vulcões), são apenas jogos ilusórios.

Só aquele que ali adere, sofre.
E lembrem-se também de que uma série (como vocês dizem isso?) de protocolos foi dada a vocês para

permitir-lhes ajustar-se mais intimamente (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar” (12)).  
Eu lhes falei, quanto a mim, até agora, dos elementos da natureza.

Mas os elementos, no estado bruto, também são portadores, sobre esta Terra, da Luz.
O que significa que, mesmo o que vocês chamam de ferramentas (como os seus cristais), eles também estão

preenchidos e carregados de Luz, do mesmo modo que o corpo de vocês.
Só o desequilíbrio, às vezes, da sua consciência (ligado ao que pode restar de medos e de incertezas, em

vocês, no nível mental), pode levá-los a viver sofrimentos, mas, aí também, vocês podem se ajudar dos
Elementos, do Sopro [respiração] e do Fogo do Espírito que está presente nos seus minerais e nos seus

cristais, para colocá-los em diferentes locais e realizar o que se desenrola em vocês, de maneira mais simples.
Quanto menos vocês resistirem, mais simples isso será.

Quanto mais vocês resistirem, mais isso irá se tornar complicado, a cada dia, cada vez mais.

***

Cabe a vocês decidir: vocês querem ficar submissos às leis deste mundo?
Vocês querem estar de acordo com a Lei da Graça?

Cada vez mais, isso vai lhes aparecer como evidente, mesmo se isso, nos primeiros momentos, puder lhes
parecer ser oscilações, da sua consciência, do seu humor, passando de tal estado a tal outro estado.

Tenham em mente que isso não tem mais, realmente, muita importância.
Que somente, mais do que nunca, o Grande Espírito, o seu Sopro e o seu Fogo, são vitais, primordiais e

realmente essenciais.
Se vocês apenas se ocuparem disso, todo o resto irá se seguir, sem exceção alguma, que isso seja o seu

corpo (seja qual for o seu estado), que isso seja as suas pessoas próximas (mesmo aquelas que se
colocariam deliberadamente em confronto e em oposição, não irão lhes oferecer absolutamente nada a



combater, nada a se opor, e, sobretudo, nada a confrontar) porque a Luz é Transparência.
Cabe a vocês fazer a experiência, nesta fase de Fusão dos Elementos.

Cabe a vocês manifestar o que acontece em vocês (aceitá-lo, deixá-lo acontecer) e reencontrar a sua herança.
Eis o Anúncio que as minhas Irmãs Estrelas me pediram para fazer a vocês.
Eu penso que MARIA será mais específica, ela, quanto a algum desenrolar.

Se nos restar tempo (e eu penso que esse é o caso) e se vocês tiverem perguntas em relação ao que eu
acabo de dizer, Irmãos e Irmãs, aqui presentes, que eu abençoo, ainda uma vez, eu os escuto.

***

Pergunta: o que significa o Elemento Ar vibrando ao mesmo tempo que o Elemento Fogo?

O que faz o fogo no Ar?
Ele atiça o Fogo.

É por isso que eu falei do Sopro e do Fogo do Grande Espírito.
Porque, como vocês viram, no nível da Cruz dos Elementos da cabeça, desta Cruz fixa, o que acontece?
Existe uma conjunção, efetivamente, nos eixos, entre a Água e o Ar, entre o Fogo e a Terra: foi a primeira

etapa.
Agora, vocês têm uma junção do Fogo e do Ar, da Água e da Terra, dois a dois, três a três, e quatro a quatro.

Isso se desenrola em você como no seu exterior.
Não há outros significados senão a totalidade do que foi expresso com relação à Crucificação e à

Ressurreição.

***

Pergunta: parece então que a natureza seja menos preponderante hoje?

A natureza terá sempre que lhes trazer as Virtudes dos Elementos que são considerados, presentes em
algumas das suas partes.

Eu simplesmente estou dizendo que a natureza, efetivamente, irá se tornar menos preponderante porque ela
também tem que fazer, agora, no seu final, a sua própria Fusão do Éter, e a Restituição ao Éter.

Vocês têm que se restituir ao seu próprio Éter, e isso se desenrola, de maneira mais intensa, eu diria, em
vocês.

E hoje, mais do que nunca, o melhor apoio que vocês possam encontrar é, efetivamente, mais apenas a
natureza, mas, muito mais, ali permanecer Tranquilos.

O elemento, portanto, o mais ativo não é um dos Elementos, mas, muito mais, a sua própria imobilidade, o que
eu nomeei: a contemplação.

Mas uma contemplação que não seria tão dirigida para um dos Elementos, mas para o que, eu creio, o IRMÃO
K nomeou essas qualidades de Transparência, de Atenção, de Maturidade, de Autonomia, e de Liberdade.

Ou seja: viver o Instante, aí onde vocês estão, independentemente de todas as circunstâncias anteriores ou,
até mesmo, Interiores.

Observem o desaparecimento do seu corpo.
Observem o adormecimento do seu corpo, assim como da consciência.

E observem que vocês sempre estão aí.
Para ilustrar exatamente o que lhes disse o Comandante, e que eu retomo palavra por palavra: “não são vocês

que desaparecem, mas o mundo, tal como vocês o conhecem”.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir como um fogo que se propaga pelo Coração e que é
alimentado, ao mesmo tempo, pelas extremidades do corpo?

Minha Irmã, isso corresponde, muito exatamente, ao que eu chamei de Desenvolvimento Final do Coração
Ascensional.

Isso ocorre ao nível das pregas da virilha e das pregas das axilas.
Mas, a um dado momento, essas quatro barreiras desaparecem, e isso vai se manifestar até as extremidades.

Isso é, portanto, uma sequência lógica.
Eu especifico, além disso (mesmo não sendo da minha competência), que o que havia sido colocado, até hoje,



Eu especifico, além disso (mesmo não sendo da minha competência), que o que havia sido colocado, até hoje,
como minerais, ao nível das pregas das virilhas e das pregas das axilas, pode ser colocado, agora, nas quatro

extremidades, para aqueles que vivem esse tipo de Desenvolvimento (ndr: ver na coluna “protocolos a praticar /
Desenvolvimento do Coração Ascensional” (7)).

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos encarnados sobre este Plano da Terra, nós estamos, doravante, cada vez mais com vocês,
cada vez mais ao lado de vocês, cada vez mais em vocês.

Aqueles que duvidavam (porque eles não vivam isso, até agora) vão se render à evidência, nos próximos dias e
nas próximas semanas.

Permitam-me oferecer-lhes, de novo, um momento de Fusão, no Fogo e no Sopro do Grande Espírito.
Essa será a minha maneira de saudá-los e de dizer-lhes: até uma próxima vez.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

SNOW lhes diz: até logo.

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

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

  
1 – SNOW (19.07.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html 
*

2 – SNOW (18.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html 

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html
http://api.ning.com/files/7MJbHsXQDfrnoIu1Mq*2FHSMiOsySfB3-W9WPdqhDIi36DLwKAoYVxs*y120*m*ELlffMgMSiY6FkMb0j6qSCgxUzWtFPS0U/0000.jpg
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html
http://api.ning.com/files/qRIhpIQvrqW5Yv*9hG6XObkfF8os-iyu0I1llej*JPZU5uHo0hK0n4PfLnNPfWW34JnlkBZdM15pJOWVqq2p0w3UVMeaie*e/000bibli_127UMAMIGO4.jpg


*

3 – OMRAAM (Aïvanhov) (04.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html 

*

4 – ARCANJO JOFIEL (12.05.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/jofiel-12-de-maio-de-2008-autres.html

*

5 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

 *

6 – IRMÃO K (16.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html

*

7 – ‘Desenvolvimento do Coração Ascensional’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolo-desenvolvimento-do-coracao.html

*

8 – SNOW (01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html

*

9 – SRI AUROBINDO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2012.html

*

10 – UM AMIGO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html 

*

11 – ‘Expansão da Consciência até a Infinita Presença’ [Protocolo]
http://www.mestresascensos.com/2012/11/protocolo-expansao-da-consciencia-ate.html

*

12 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html 

***

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1693

17 de novembro de 2012
(Publicado em 18 de novembro de 2012)

***

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/jofiel-12-de-maio-de-2008-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolo-desenvolvimento-do-coracao.html
http://www.mestresascensos.com/2012/11/protocolo-expansao-da-consciencia-ate.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2012.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1693
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html


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