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Eu sou a Ela de tudo o que é, eu sou Sophia. Eu sou o fôlego do que você falou. Eu sou a respiração que é e 

que ainda está para nascer. Eu trago dentro de minhas palavras e energias uma realização que não vem da 

substância da terra, nem da substância do ego. Peço-lhe para saborear a doçura que você é, como você 

beijar os lábios de Deus. Peço-lhe para saborear a doçura que estava destinada a ser a sua vida antes de 

você escolher o conflito. Venha para fora, para a plenitude de seu poder nesta hora de luz. 

 

Não espere uma quinzena; não espere mais um dia até o momento que é correto em suas percepções. No 

regime do conhecimento universal e os esquemas de luz universal, não existe, mas neste momento. Neste 

momento em que você precisa preencher-se com tudo o que você quer ser. Não fale do que você deve 

realizar um dia, mas cumpra essa realização dentro de sua mente, dentro das fotos de seu coração e as fotos 

de sua palavra neste momento, este pensamento. 

 

Na próxima vez, você vai descobrir que muitas palavras que você fala vão mudar na enunciação, em 

significado, e mudar em vibração. Você vai descobrir que enquanto você fala, um zumbido suave é ouvido 

em seu coração como ele começa a vibrar com a verdade tão rápido que a música é criada. Estes não são 

palpitações cardíacas, mas o som do amor que cantarola através das cavernas de seu ser. 

 

Eu sou Ela, que foi sussurrada à existência pela boca de Deus. Às vezes sou vista como Shekinah, a respiração 

santa, o Espírito Santo. Eu sou feminina da natureza, mas nem sempre retratada como tal. Eu venho com a 

vibração e os ensinamentos das antigas Madalenas. Você nasce um Mundo Novo neste dia crendo. Você 

nasce uma grande esperança branca que vive tão profundamente em sua memória celular que você ainda 

não tenha visto isso em seu mundo. Você nasce neste dia de conclusão como você espira e dança em torno 

de todas as camadas e as caras de sua alma e de si próprio, finalmente, o desembarque em clímax, dentro 

dos oceanos do seu ser. Eu sou o que ainda está para ser encontrado dentro de você. Eu sou o sagrado 

feminino que você procura, mas nem sempre vê refletido no espelho de sua vida. Eu sou a face sagrada da 

luz feminina de Deus e eu venho para curá-lo assim como eu venho me nascendo. 

 

A essência da Sophia viveu por muitos nomes e cada um deles você vestiu como um traje de baile de 

máscaras da vida. Você veio desta vez segurando uma codificação que será lançada nestes próximos tempos. 

É esse número sagrado, que o som sagrado, que a geometria sagrada e cor da Mulher Selvagem indomada 

Deusa dentro de você que você permitiu para nascer em plenitude para mim e através de mim. 

 

É hora de você celebrar tudo sobre você para cada um de vocês é um fio na tapeçaria do meu manto de luz. 

A porta se abre para você ver e para comemorar. Alguns dias a celebração será em um lugar de solidão e de 

outros dias ele estará em um grande grupo bonito, mas não importa. Sua vida deve ser uma celebração de 

quem você quer ser e que você sabe que você é. Retirem-se os revestimentos de tempo que você usa como 

proteção e permitir a sua bela autoglorioso para ser visto na plenitude do tempo. 

 

Não tenha medo de suas emoções ou as suas raivas ou as suas paixões. Não tenha medo de seus dias de 

cabelo selvagem. Se você soar meu som em seu coração, ele irá ajudá-lo a curar, pois isso vem como um 

elixir, como uma emenda a todas as regras de ordem que você foi forçado a seguir a partir do tempo que se 

inicia. Diga meu nome baixinho para si mesmo - Sophia - Sophia - Sophia. Será que ela não acalma os 

espinhos do seu ser? Pois este som é uma memória e na memória que você está muito perto de casa. 



 

Agradeço por ser quem você é. Você nunca permitiu que os outros quebrassem seu espírito, embora 

houvesse momentos em que você balançou muito perto disso. Não permita que ninguém tire o seu coração. 

Você pode dar-lhe tudo o que você quer, mas não deixe que outros tomem seus sonhos ou seus desejos. Dar 

e dar e dar. Essa é a porta de entrada para a maior cura de todos. Convide-me para o seu dia, na manhã, 

tarde da noite. Vou acompanhá-lo em passagens que você tenha esquecido. Corra descalço nos templos de 

seu passado. Permitam-me acompanhá-lo em tudo o que você é, pois é um lugar de conclusão que você vem 

para casa. Eu sou Sophia como você está. 


