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* Mãe Natureza anuncia que é hora de acordar. 

  

* Vamos desdobrar nossas cores, assim como as flores. 

  

* Inundamos nossa vida com o verdadeiro perfume de nossa existência. 

  

* Só podemos experimentar o que somos capazes de nomear e, para isso, é necessário 

primeiro observar. 

  

* O Olhar Consciente nutre e revela... a primeira verdade 

  

... Deixe-se levar pelas mãos de Raquel, para que elas, as flores, nos revelem toda a sua 

sabedoria amorosa. 

  

  

É uma honra estar aqui em 06 de março de 2017, para compartilhar esta mensagem das 

flores como reflexo da alma humana para a Terra de Abundância, para que o ser 

humano e a Terra possam voltar a confiar um no outro e, para que juntos possamos dar 

novo sentido à toda essa capacidade que temos de ser ajudados, porque realmente elas 

podem nos ajudar muitíssimo. Mas, estão desejando-o. Temos que dar permissão. Sendo 

este o planeta onde exercitamos a liberdade nada será imposto, elas não vão chegar se 

não nos oferecermos, mas o mais curioso é que a maior oferenda que podemos dar é 

oferecermos O RECEBER. 

E creio que é isto que representa a Primavera. É o passo que nós preparamos para ser 

honrados com estas belezas que são reflexos de nós mesmos, nos nutrem, nos elevam e 

nos ajudam a criar de novo ou pela primeira vez, porque não o sei, um mundo rico e 

enriquecedor, um mundo de abundância, onde a necessidade é lei e a lei da necessidade 

é que seja satisfeita. Mas, é preciso saber nomeá-las! Todas as necessidades! 

Posso ter necessidade de transcendência? Sim. 

E tenho uma necessidade de transcendência sim. 

E se não trago a transcendência à minha vida cada dia, ela virá por outros caminhos. 

Sendo lei, a satisfação é sua reivindicação e virá. A grave situação que nos encontramos 

agora, onde há ausência de atenção à transcendência está levando à paixão pelos crimes. 

Faz anos que criamos um projeto ASTREA, porque assim sentíamos quando algumas 

pessoas nos sugeriram, observando as plantas da fazenda onde trabalhávamos. Um lugar 

onde trabalhavam distintos profissionais para observar a natureza especialmente das 

árvores frutíferas e flores. Para ver como podiam ajudar-nos a ter um impacto mais 

refrescante e sanador na sociedade. Astrea, é uma deusa, e foi a última a abandonar a 

Terra, e o fez quando se cometeu o primeiro crime e ficou a observar de fora. A 

transcendência é lei e é necessidade e seu lugar é o seu conhecimento, todo 

conhecimento deve ser transcendente e toda transcendência tem que vir associada ao 

conhecimento. 



E essa é a grande chance que temos hoje. Sendo que estão totalmente separados. 

Primavera significa primeira verdade. 

E vamos fazer uma viagem para emanar, encontrar o calor dessa primeira verdade que é 

constitutiva e está em todos nós desde o momento que a Terra pode dizer: "A ignorância 

da lei não exime de seu cumprimento, se honrou o ser humano com a certeza de que 

todo o mundo pelo feito de estar constituído como ser humano tem a lei dentro de si.". 

Já é conhecimento puro da lei e nossa missão é convertê-la em sabedoria e na alegria de 

viver. 

Creio que estamos um pouco desviadas. Não é verdade? 

_______ 

Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=1VpKJsBsA0I&t=428s 

Transcrição e Tradução livre - Maria Cabreira - Dezembro /2019 

 

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

Meditação de São João da Cruz 

 

"Alma formosíssima entre todas as criaturas, que tanto desejas saber o lugar onde está 

teu Amado, a fim de o buscares e a ele te unires. Já te foi dito que és tu mesma o 

aposento onde ele mora, e o recôndito esconderijo em que se oculta." 

  

"O Verbo Filho de Deus, juntamente com o Pai e o Espirito Santo, está essencial e 

realmente escondido no íntimo de cada ser." 

Disponível em: https://respiraremeditar.com.br/Pensamentos-de-Sao-Joao-da-Cruz-75 
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Então, de repente, os últimos sinais permanecem há muito tempo e eu vou lhe dizer uma 

coisa que minha filha me disse quando estava coordenando um grupo de trabalho na 

universidade na Inglaterra e uma mãe que participava do grupo relatou que teve um 

bebê e quando chegou em casa com o filho pequeno, o filho maior que tinha quatro anos 

de idade veio até o quarto dos pais disse a eles com muita seriedade, " - por favor, quero 

que vocês me deixem um pouco a sós com o bebê, eu estava sentado na sala e esperando 

por um tempo, eu preciso ficar sozinho com ele." 

É claro que os pais que não tinham ideia de que reação poderia haver, ficaram atônitos, 

mas saíram, fecharam a porta e ficaram ali ouvindo, imagino eu, prendendo a respiração 

e ouviram que o menino mais velho disse ao pequeno: "Ei, antes que você se esqueça, 

lembre-se do porquê Deus nos enviou, porque eu quase esqueci!". 

https://www.youtube.com/watch?v=1VpKJsBsA0I&t=428s
https://respiraremeditar.com.br/Pensamentos-de-Sao-Joao-da-Cruz-75


Imagino os pais do outro lado da porta ... 

Existem muitos fatos transcendentes em nossa vida, contemplar flores, como cada ano 

este ramo verde aqui ( ela segura um ramo de flores em suas mãos) nos ilumina. Os 

caules e os galhos que pareciam adormecidos se abrem nesta maravilha e não só se 

abrem, mas logo conseguem transformá-los em frutos e a maioria dos frutos se os 

observamos e os cortamos, aqueles que não têm rigidez que nos impeça, vemos que o 

fruto é absorvido pela flor, é exatamente o que somos nós: fruto com flor interiorizada, 

e quando nos expressamos aparece essa flor. 

A beleza é uma opção e eleição. 

Viver em um mundo belo depende de onde dedicamos nossa atenção, para onde 

dirigimos nosso olhar, nossa escuta ou nosso estado de ser. 

Mas, desde já, contemplar como uma amendoeira que é um processo muito quente 

(fogo) faz esta maravilha na Primavera. Como o Alecrim, nestas duplas flores que 

normalmente as tem, de duas em duas, que dão uma aparência lado a lado e é 

impossível depois de um tempo de contemplação não ver duas rainhas atuando, 

enquanto possui um caráter muito viril, muito masculino perfeitamente harmonizados 

um com o outro. E também, em minhas maçãs, o aspecto mais sensorial que nos chega é 

o aveludado dos galhos,o aroma envolvente como se move, como este casulo se 

expande e em que direção. Tudo isto é informação de altíssimo valor. 

Se recebemos isto, um dia em que eles quiserem nos dar um substituto, não vamos 

admitir. 

No dia em que eles nos dão o que não é (verdadeiro), nós não o aceitamos, mas se não 

tivermos isso como guia, no dia em que eles nos trazem um substituto, por exemplo, um 

pesticida com o chamado "bom aroma" , nem descobrimos que recebemos o pesticida. 

Este é o nosso trabalho, ajudar a remover dos corpos algo que é tóxico para eles. 

Aprenda que, limpando-o eliminando-o, passa o medo e a dor, por isso damos os 

ensinamentos da próxima vez que você não pode vencê-lo e, claro, se você não foi 

capaz de evitá-lo, não o acumule e, por isso, trabalharemos juntos para saber como não 

acumulá-lo. 

Não é apenas informação, é também a sabedoria do corpo dizer que isso é caca!! ... não 

se acumula porque, quando você sente muito, consegue com seus sentidos e sua 

capacidade de respirar ou estar bem. 

Contemplar flores é um presente para nós mesmos, um presente para a sociedade, um 

presente para os campos e para as árvores ... elas ficam muito felizes. 

E, é claro, um grande programa de progresso para que não acumulemos toxinas mais da 

conta, para que não permitamos que os substitutos ocupem os tecidos de nosso corpo. 

Você sabe o que é tocar nas costelas quebradas e perceber as horas de tensão e dor que 

existe nesse organismo e que tentou atravessar essa zona tóxica com informações de 

energia intelectual sobre o bem-estar da respiração. 

E sabe como perceber quando toca o que não consegue, na maioria das vezes e quando 

perguntamos no final como você está? Diz: aliviado como se eu tivesse retirado 100 

quilos ... 

O corpo sabe mais o que devemos fazer: a boa nutrição que nutre! Nutre o corpo e nutre 

a alma, mas também nutre o corpo e falo de desnutrição, o que permite quando algo me 

chega e é bom dizer: quero mais! e quando recebo algo que não é bom dizer: Não, 

obrigado! 

Você quer isso? 

O que nós queremos? 

Bem, vamos com as flores, vamos com elas, com o trabalho de observação da Primeira 

Verdade, isso soa para você? 



Soa bem. 

(observando um galho de macieira) 

Olha que engraçado 

Que folha dupla fundida ou separada 

"Quando a natureza comete um erro, revela seus segredos", disse Goethe, 

E aqui temos um campo para observar muito mais processos, quando observamos muita 

a natureza e depois temos muito mais facilidade em observar nossos processos e 

perceber que isso acontece porque as plantas são na Terra o Corpo Etérico ou seu 

representante. 

O Corpo Etérico em nós é visto, acima de tudo, na pele, no pensamento e nas forças 

formativas. Então, quando as contemplamos mais e recebemos mais nutrição e 

informação, então resolvemos com elas em nosso próprio ser. 

****** 

Ama Elsen: Sanar a Terra - A CANÇÃO DO CARVALHO 

 

Quando olhamos em volta, é mais provável que vejamos o que achamos que vamos ver 

do que descobrir algo novo, especialmente algo sutil. O olhar caiu no papel de servo de 

uma pobre mente desamparada em um mundo cheio de objetos sem alma. 

Vemos as plantas como objetos que crescem, reduzindo seu papel como seres vivos. 

Tomamos os animais como um programa de instintos, reduzimos o valor das pedras e 

até os magníficos cristais ao adorno ou símbolo de poder, especialmente a escassez. E é 

isso que temos: um mundo escasso, desvitalizado e sem alma, no qual vivemos com 

medo da própria vida e entediados. 

Disponível em: https://www.casadellibro.com/libro-sanar-la-tierra-el-canto-de-la-

encina/9788496439337/1043269 

 

https://www.casadellibro.com/libro-sanar-la-tierra-el-canto-de-la-encina/9788496439337/1043269
https://www.casadellibro.com/libro-sanar-la-tierra-el-canto-de-la-encina/9788496439337/1043269

