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Ao leitor brasileiro

A Irdin sente-se honrada em publicar uma escritora que 
trata dos temas delicada e subjetivamente, num estilo inclu-
sivo, que nos aproxima dos demais reinos da Natureza.

O reino vegetal tem aspectos ainda misteriosos, e a amo-
rosa linguagem do livro busca apresentar-nos as expressões 
das árvores mescladas com as da Autora.

Amante do reino dos anjos e dos devas, Dorothy Maclean 
expõe-se irmanada com planos da vida que falam à nossa 
sensibilidade.

Associação Irdin Editora
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Nota introdutória

O inglês Richard St. Barbe Baker, 1889-1982, ambienta-
lista, estudioso das florestas, fundador do grupo Men of the 
Trees (Homens das Árvores), foi um dos pioneiros da silvicul-
tura ecológica e da cura da Terra. St. Barbe, autor de vários 
livros, plantou incontáveis árvores por todo o mundo e ins-
pirou muitas pessoas nessa direção. Escreveu a seguinte nota 
introdutória para a primeira edição das mensagens iniciais 
das árvores, de 1969:

“É um privilégio e um prazer apresentar estas men-
sagens das árvores, interpretadas amorosamente por 
Dorothy Maclean, do Findhorn Trust.

Os membros do Men of the Trees têm-se dedicado a 
transmitir o legado das árvores a outros grupos, para 
que se motivem a participar dessa corrente amorosa. 
Quando as pessoas plantam árvores, suas vidas se enri-
quecem além de qualquer expectativa, porque grandes 
comunidades de árvores irradiam gratidão e retribuem 
o amor que lhes é dedicado. Quando se planta com es-
pírito de oração, um milagre acontece.

As mensagens das árvores revelam a explicação 
oculta que a pesquisa científica não pode oferecer. Os 
antigos acreditavam que a Terra é um ser sensível, ca-
paz de perceber o comportamento da humanidade. 
Como não temos provas científicas do contrário, su-
giro que aceitemos essa idéia para, assim, descortinar e 
compreender um novo mundo de possibilidades.

Como a vida seria sem graça se não aceitássemos 
coisa alguma que não tivesse explicação! Quanto a 
mim, prefiro crer a não crer. Seria muita soberba se ig-
norasse o milagre do nascer e do pôr do sol no Saara, 
o milagre do crescimento da pequena semente que ger-
mina até tornar-se a sequóia gigante – uma verdadeira 
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cidadela, que oferece alimento e abrigo para grande 
número de pequenos seres, que age como elo indis-
pensável no ciclo da natureza e transmite ao homem 
o alento da vida.

Aceitemos esse milagre como fato e como símbolo 
da Árvore da Humanidade, como símbolo da unidade 
do reino humano com todas as coisas vivas.

Cada uma das mensagens de Dorothy deve ser es-
tudada separadamente e todas elas levadas ao silêncio 
do coração.”
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Prefácio

Em setembro de 2002, Dorothy Maclean foi convidada 
pela entidade norte-americana Vermont Family Forests de 
Bristol (VFF) a partilhar as mensagens incomuns que rece-
bia e a abordar uma questão urgente: qual é a relação entre as 
árvores e os seres humanos?

As mensagens de Dorothy nos alarmaram: elas faziam 
um apelo à humanidade para que protegesse as árvores mais 
antigas e reflorestasse a Terra, em prol da sobrevivência da 
própria humanidade. Motivados por esse chamado urgente 
e oportuno, firmamos um compromisso com Dorothy de 
imprimir e difundir essas mensagens por toda parte, como 
verdadeiras sementes.

E já não é sem tempo. Três quartos das florestas originais 
da Terra já foram cortados. Nesse ínterim, a indústria madei-
reira está acabando rapidamente com as florestas remanescen-
tes no hemisfério norte e nos trópicos. Alguns pesquisadores 
estão até desenvolvendo experiências com o plantio de árvo-
res estéreis, produzidas pela engenharia genética.

A VFF, fundada em 1995, é voltada para a pesquisa e de-
senvolvimento de novos modelos de silvicultura, baseados 
em experiências de comunidades ecologicamente sustentá-
veis. Após vários anos de estudo, a VFF percebeu que o nosso 
diálogo sobre a floresta era invariavelmente unilateral. Como 
poderíamos transpor nosso ponto de vista humano, limitado 
e egoísta? Se pelo menos as árvores pudessem falar!

Foi então que convidamos Dorothy para vir a VFF parti-
lhar as extraordinárias mensagens recebidas das árvores desde 
1965, que nos convidam a reconhecer nosso egocentrismo e a 
lembrar quem realmente somos. As árvores insistem conosco 
para que desenvolvamos um novo relacionamento com a na-
tureza, como se fossem pessoas mais experientes a estimular 
um jovem em direção à maturidade.



Aprendemos que as árvores não são apenas as guardiãs, 
mas também a pele da Terra. A natureza não é uma força 
cega e rude, mas uma presença inteligente que pode e deseja 
comunicar-se e cooperar com uma humanidade desperta. As 
árvores estão nos chamando de volta a nós mesmos e ao tra-
balho de restaurar o nosso planeta.

Queremos homenagear Dorothy por seu trabalho pio-
neiro, por uma vida dedicada a compartilhar esse legado com 
pessoas de todo o mundo, ajudando-as a estabelecer uma 
conexão com a verdade interior. Ficamos tocados pela hu-
mildade e pragmatismo de Dorothy e somos gratos por sua 
generosidade e pela fé que depositou em nós.

Se você também for tocado por estas mensagens das árvo-
res, então, por favor, passe-as adiante. São delas as palavras: 
“Afirmamos que vocês podem prestar o maior dos serviços 
reconhecendo-nos e apresentando nossa realidade à consci-
ência humana”. Partilhem isso com parentes e amigos e en-
trem em contato conosco no site www.callofthetrees.com.

Agradecemos muito!

Jonathan Corcoran

Bunny Daubner

Jennifer Vyhnak
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Introdução

O conteúdo deste livro apresenta uma perspectiva inco-
mum sobre as árvores, e eu gostaria de contar como tudo co-
meçou, embora bem resumidamente.

Nasci no Canadá e fui trabalhar na Grã Bretanha durante 
a Segunda Grande Guerra. Lá conheci meus colegas Peter 
e Eileen Caddy que, como eu, procuravam respostas para o 
propósito da vida. Embora viéssemos de ambientes diferen-
tes, cada um de nós havia aprendido, por experiência própria, 
que fazíamos parte de um universo essencialmente amoroso 
e que individualmente poderíamos conseguir da nossa divin-
dade interior, ou intuição, as respostas de que precisávamos.

Esse reconhecimento nos modificou e expandiu nossas ap-
tidões. Em 1954, comecei a fazer exercícios diários de sinto-
nia interna ou meditação e a colocar em palavras a amorosa 
sabedoria que me foi transmitida nessa conexão. Durante 
anos Peter, Eileen e eu baseamos nossas vidas nos contatos 
internos e comprovamos a realidade e validade do que rece-
bíamos dessa fonte. Por cinco anos, guiados na solução de 
questões práticas quotidianas, administramos o Cluny Hill 
Hotel, na Escócia. Juntos, conseguimos tirá-lo de seus proble-
mas financeiros e transformá-lo em um hotel reconhecido e 
bem-sucedido.

Em 1962, passamos a morar em um estacionamento para 
trailers, sem empregos formais. Sabíamos, por meio de orien-
tação interior, que era lá que deveríamos ficar. Plantamos ver-
duras na areia ao redor do trailer para aumentar a quantidade 
de alimentos. Os resultados foram bem ruins, e certa manhã 
recebi a seguinte orientação da minha divindade interior:

“Para os que têm uma compreensão mais profunda 
da vida, tudo tem significado. As forças da natureza 
são algo para se sentir interiormente, algo que pede de-
dicação. Um dos trabalhos que cabe a você é o de sentir 
interiormente forças como a do vento, sentir sua essên-



cia e propósito maior, ser positiva e estar em harmonia 
com essa essência.

Não será tão difícil quanto você pode, a princípio, 
imaginar. Tudo pode ser percebido assim, mesmo o 
Sol, a Lua, o mar, as árvores, e até um simples capim. 
Tudo é parte da Minha Vida. Tudo é Vida Una. A hu-
manidade, em vez de cooperar generosamente com a 
vida neste planeta, despedaçou-a por completo. Faça a 
sua parte resgatando, com a Minha ajuda, a unidade.

Comece pensando nos espíritos mais elevados da 
natureza, nos anjos que iluminam os planos sutis, e 
sintonize com eles. Será tão inusitada essa intenção 
de atrair o interesse deles para cá! Eles ficarão cheios 
de alegria ao prestar ajuda e ao encontrar membros da 
raça humana ávidos por recebê-la. Quando me refiro a 
esses espíritos elevados, não me limito apenas aos que 
iluminam sutilmente determinada região, mas aos que 
dão alento às diferentes formas físicas, tais como nu-
vens, chuva e hortaliças.

No Novo Mundo, os reinos da natureza estarão 
bem abertos aos seres humanos – ou melhor, os seres 
humanos estarão abertos a eles. E assim, por exemplo, 
quando a chuva for necessária se fará chover. Isso se-
ria possível até mesmo agora, se sua fé fosse grande 
o suficiente e não houvesse em você nenhuma idéia 
de limitação.

Agora, apenas fique aberta para os gloriosos reinos 
da natureza, com empatia e compreensão, consciente 
de que esses seres são da Luz, que querem ajudar, em-
bora desconfiem dos seres humanos e estejam alertas 
em relação a truques e falsidade. Mantenha-se junto 
de Mim e eles não encontrarão nenhum impedi-
mento. Você então construirá o caminho em direção 
ao novo.”

Eu me questionava sobre essa orientação interior e era 
muito cética quanto a segui-la. Finalmente acabei por obe-
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decer à instrução: primeiro entrei em sintonia interna e 
depois me concentrei na forma e na energia de uma ervilha-
de-cheiro, uma das plantas favoritas entre as que havíamos 
plantado ao redor do nosso trailer. Para minha surpresa, a 
conexão foi imediata e recebi uma resposta útil e criativa. Foi 
o início de uma maravilhosa experiência de cooperação com 
as inteligências da natureza nos jardins de Findhorn. Fui 
ajudada a compreender o processo pela seguinte indicação 
interna:

“Você é pioneira quanto à verdadeira atitude que 
o ser humano deve ter em relação à natureza, à Vida 
Una, que implica perceber tudo em termos de força de 
vida – não de uma força meramente impessoal como 
a eletricidade, mas como a manifestação de algum 
ser. Não apenas isso. Os seres por trás das inúmeras 
manifestações são Meus representantes conscientes, 
prontos a ajudar e a ensinar, embora exteriormente ve-
jamos apenas uma simples abelha, uma folha ou uma 
pedra. Atrás de tudo há uma grande corrente de vida 
que conduz a Mim. Aos seres humanos pode ser con-
cedido domínio sobre tudo isso da Terra, mas apenas 
na proporção em que também se encaixem na grande 
corrente da vida.”

Em outro momento minha orientação interior foi:
“Falo do mundo unificado e do inter-relacionamento 

entre todas as coisas vivas, mas para alcançar esse novo 
conceito é preciso esforço. Ele é novo, mais novo do 
que você pensa... Os velhos laços foram construídos so-
bre o conceito de que cada um de vocês é uma entidade 
separada, relacionada com outras entidades. Os novos 
laços são construídos com base no conceito de que vo-
cês são parte da realidade maior, e de que suas vidas 
não estão separadas. Há uma clara diferença entre as 
duas coisas.

Relacionamentos, no velho sistema, eram mais ou 
menos como duas ruas sem saída sendo conectadas, 



porque, uma vez estabelecidos, tinham tendência a 
permanecer estáticos e a não crescer. No novo sistema, 
cada relacionamento é vivo e em mutação, o que por 
si só requer esforço. Nada deve ser tomado por certo. 
Deve sempre haver uma abertura e uma procura por 
horizontes mais amplos.”

Pedi ajuda às dimensões internas, à alma das várias es-
pécies de plantas, e recebi respostas para nossos problemas 
de jardinagem. Com isso, as verduras e legumes ficaram in-
crivelmente saudáveis, e o jardim acabou atraindo muitos 
visitantes. Alguns tiveram suficiente interesse na nossa abor-
dagem espiritual para se juntarem a nós. Esse experimento 
de cooperação com a inteligência da natureza foi tão bem-
sucedido que acabamos sendo conhecidos como a Fundação 
Findhorn, agora com quase quarenta e sete anos.

Compreendi que “as mais elevadas energias inteligentes” 
da natureza – os anjos ou devas (palavra que quer dizer “o 
que brilha” em sânscrito, antigo idioma hindu) – guardam 
os padrões arquetípicos (a idéia, o modelo) das formas. Já as 
energias conhecidas como elementais (da terra, do ar, do fogo 
e da água) lidam mais especificamente com a construção das 
formas físicas. Os anjos encontram-se além das polaridades 
e guardam “em mente” nos mínimos detalhes, exatos e pre-
cisos, o mundo da natureza. No entanto, eles são campos de 
energia inteligente e não têm forma. São ilimitados, livres e 
incorpóreos. São os responsáveis perante Deus pela perfeição 
que observamos em todo o planeta, pela maravilhosa exati-
dão de toda forma física. Fazem isso com alegria e sem livre-
arbítrio, porque são os grandes Servidores da Vida. Nenhum 
de nós existiria sem o serviço altruísta oferecido por eles e 
pelos vários membros de seus mundos.

Eles me disseram:
“Você sabe que o simples pensamento de um ser hu-

mano sobre uma planta é suficiente para estabelecer 
comunicação com o mundo da natureza? Não é um 
contato grande nem duradouro, mas mesmo assim os 
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seres humanos, em seu mundo de pensamento, atra-
vessam o nosso... Quando falamos de um mundo uno, 
falamos da realidade, não é conversa inconseqüente. 
Vocês, seres humanos, podem não saber nada a esse 
respeito, mas isso não faz com que seja menos verda-
deiro ou irreal. Se percebessem o quanto seus pensa-
mentos violam os dos outros e os dos outros mundos, 
talvez tomassem mais cuidado com eles, porque seus 
pensamentos têm, na verdade, longo alcance. Cada 
pensamento tem influência porque movimenta a vida, 
e como é raro que a movimente em direção constru-
tiva! Abençoados são os puros de pensamento – e po-
derosos também!”

É claro, as árvores e o mundo da natureza não falam. Não 
do modo como nós, seres humanos, compreendemos o falar. 
Quando entro em contato com eles não ouço palavras, mas 
expresso minhas experiências com minhas próprias palavras. 
As mensagens contidas aqui não vêm do espírito de árvores 
individuais, mas da alma geral de cada espécie, que guia to-
dos os seus exemplares.

A mensagem mais poderosa e urgente que já recebi da na-
tureza foi a de uma árvore, o cipreste-de-monterey, em 1967. 
Provocou um impacto tão forte que me senti desamparada, 
uma vez que ninguém ao meu redor havia compreendido 
a urgência do que ele dizia. Quando conheci St. Barbe, em 
1969, ele me sugeriu a publicação das mensagens das árvo-
res. Desde então, viajei pelo mundo e tentei compartilhar as 
mensagens das árvores adultas em meus seminários. Embora 
o papel ecológico das árvores seja mais compreendido hoje, a 
função espiritual delas ainda não foi completamente perce-
bida. Os anjos enfatizam várias razões para a necessidade de 
termos árvores adultas no planeta. E, embora não concordem 
com a nossa abordagem irrefletida em relação a elas, ofere-
cem-nos amor contínuo. Sempre houve um sentimento de 
cordialidade e igualdade durante o meu contato com eles.

Este livro agrupa comunicações de árvores, inclusive de al-
guns arbustos, e as apresenta na ordem cronológica em que 



as recebi. Vocês vão reparar que há repetições. É evidente que 
eu precisava delas – precisava ouvir continuamente sobre o 
amor que cria e favorece o desenvolvimento de todas as for-
mas de vida. Não eliminei as repetições. Elas permitem que 
cada árvore ou arbusto transmita por inteiro sua mensagem 
a nós, humanos.

O deva do pinheiro uma vez me disse: “Encare os fatos, 
você sabe que tem de escrever sobre nós, partilhar essa união 
e o que lhe dissemos. Então, passe algum tempo escrevendo, 
coloque os pensamentos no papel. Escreva bastante! Venha 
até nós buscar inspiração!”

Além de agradecer a ele por esse empurrão criativo, quero 
agradecer especialmente a Call of the Trees, de Bristol, por sua 
ajuda e iniciativa de levar a mensagem das árvores para um 
público maior.

Todos temos capacidade de sintonizar com esses reinos 
angélicos. Como me disseram: “É só você se conectar com a 
natureza até sentir o amor fluir. É isso que indica a entrada 
no mundo dos devas. Não importa que receba ou não uma 
mensagem, é o estado interno que conta. É sempre ao seu es-
tado que o mundo da natureza responde e não ao que você 
diz nem ao que faz, mas ao que você é”.

Espero que estas mensagens lhes ofereçam inspiração 
e apoio para assumir um papel cada vez mais profundo na 
ajuda ao nosso planeta.

A mensagem que mostro a seguir veio antes que o meu 
contato interno com a natureza começasse, e no decorrer 
deste livro usei a palavra “Deus” para descrever a força de vida 
que tudo permeia. Minhas palavras foram, naturalmente, a 
linguagem diária comum. Às vezes, por exemplo, referi-me 
a Deus como Pai/Mãe e a mim como filha, porque na vas-
tidão interior, tão profunda e clara, eu me sentia como uma 
pequena criança.

Dorothy Maclean
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Deus fala das árvores

As árvores estão aí para vocês, humanidade, feitas pelo 
Amor para os filhos do Amor. O propósito da natureza é ma-
nifestar uma Criação ainda mais perfeita – incluindo vocês, 
Meus filhos.

Vocês também nasceram para criar e o têm feito, mas sem a 
ajuda da Minha sabedoria. Para alimentar a ganância de suas 
mentes desconectadas, vocês destruíram florestas, trouxeram 
escassez a terras de abundância, porque criaram distantes 
do Amor.

O destino das árvores e de tudo o que cresce nesta Terra é 
para ser escolhido pelos seres humanos e vai depender de eles 
estarem ligados a seus egos individuais ou a Mim. Vocês po-
dem, com todos os poderes que lhes foram dados por Deus, 
estar de acordo com a natureza e acelerar o crescimento do 
que é perfeito ou seguir os ditames da mente egoísta, rumo a 
uma Terra desnuda e árida.

Reconheçam logo a sua ignorância em relação a tudo e vol-
tem-se a Mim, à fonte de todo o conhecimento, que é Amor 
e que os ama de maneira ilimitada. Assim, toda a natureza 
se voltará para o Meu Amor e florirá de modo completa-
mente novo, pois a Terra será purificada. Voltem-se sempre, 
com inocência, para o Amor, para o Amor que ama todas 
as coisas.

Essa foi uma comunicação inicial, 
anterior a qualquer contato com a natureza.
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Anjo da Paisagem

O anjo que ilumina os planos sutis do trabalho 
planetário feito em Findhorn

Seu amor por nosso reino nos une aos seres humanos. Veja, 
nós não temos egos individuais. Quando você ama uma faia, 
por exemplo, ama todas as faias, está conectada com todo o 
gênero faia.

Ainda que uma espécie em particular possa fazer surgir em 
você o amor, ela é incapaz de tomar esse afeto para si mesma, 
e você então fica automaticamente ligada à alma daquela es-
pécie. Se o reino humano pudesse aprender essa qualidade, 
isso significaria o fim das guerras e da rivalidade, da compe-
tição e da disputa.
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Pinheiro-da-escócia 
ou pinheiro-silvestre

Poder curativo

Você não teve dificuldade alguma em contatar-me, por 
causa da sua empatia com as árvores. Gostaríamos de ter aqui 
uma área só para nós, mas isso ainda não nos foi dado. Falo 
por meus irmãos: o contato com qualquer um de nós, sempre 
que houver oportunidade, será muito bem-vindo. Teríamos 
muito a dar aos seres humanos, se ao menos viessem repousar 
em nós. Temos um grande poder de cura, para o qual vocês 
podem se voltar. Somos guardiães da Terra de muitas manei-
ras, e os seres humanos deveriam fazer parte do que temos de 
proteger. Um afetuoso até logo.

Ontem lhe disse que o contato conosco seria bem-vindo 
e, como você pode sentir agora, há aqui muitos de nós que 
gostariam de contatá-la e que nesta noite estão sintonizados. 
Não somos jovens e ativos; somos, de certa forma, como uma 
escola de filósofos benevolentes, com pureza não humana e 
grande desejo de servir à humanidade. As árvores são tão vi-
tais para os homens e para a vida neste planeta que alguns de 
nós estão ávidos por experimentar este novo contato, antes 
que outros seres humanos destruam o que construímos.
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Tojo
Somos todos um

Permanecemos como guardiães das dunas, a protegê-las da 
devastação invasora, com profundas raízes fincadas na terra e 
perfume e cor lançados ao ar. Permanecemos em vigília neste 
plano, com espinhos que servem para manter os forasteiros a 
distância. Algumas plantas têm funções mais elevadas; nós 
temos as mais básicas. Não atingimos, mesmo assim, o mais 
elevado nessa nossa glória? Adornamos o deserto, transmu-
tamos essa aridez. Erguemos o deserto às alturas e ao mesmo 
tempo abarcamos todos os níveis, como uma das criações 
mais úteis de Deus. Normalmente você é arrebatada pela 
nossa glória dourada; hoje lhe mostramos outro lado da nossa 
natureza e ainda assim guardamos a unidade, fundamento de 
toda a vida. São poucos os que mantêm a unidade e a procla-
mam por toda parte no reluzir de cada flor.

O sol aparece e imediatamente nos alegramos e entramos 
em conexão com ele. Você então sente a luz dourada fluir em 
ondas contínuas, sente-a tocar e transformar o ar, correr por 
sua mente e coração e trazer-lhe lágrimas de alegria aos olhos. 
Sente a nossa qualidade essencial de tojo, que é expressão 
pura de Deus. Você sempre terá essa mensagem para difundir 
se parar, ouvir e der atenção. Você quase nunca pára e ouve, 
embora escute pelos campos o nosso chamado, um chamado 
direto a todos os corações abertos. A força desse chamado é 
quase irresistível; alegramo-nos por você ter respondido, pois 
é de Deus, o Altíssimo, que ele vem. Não faça divisões; reju-
bile-se por Deus, e na hora adequada rejubile-se em especial 
por nós. O fato de tocarmos seu coração une os nossos reinos 
– e nós, como guardiães e transformadores, deveríamos unir 
os nossos propósitos, pois há um mundo a salvar.

Somos derrubados e triturados quando os seres humanos 
nos serram e eliminam. Isso não nos afeta, mas não está certo. 
Somos parte da Vida Divina tanto quanto a humanidade e, 



embora precisemos isolar-nos em lugares desertos, quando 
nos encontramos com os seres humanos deveria haver co-
munhão de intenções. Nenhuma parte da Criação deveria 
ser menosprezada.

Você se pergunta se está escrevendo os próprios pensamen-
tos ou se realmente falamos dessa maneira. Por que não o fa-
ríamos? Nem tudo é doçura, nem tudo é luz neste mundo, 
e os seres humanos têm muito a aprender do reino vegetal, 
especialmente dos seres inteligentes responsáveis por esse 
reino. Não negue a nossa voz. Não espere que seja sempre 
igual nem que diga sempre a mesma coisa. Sinta por trás de 
mim o Anjo da Paisagem e hostes cada vez mais elevadas, em 
linha direta de ascensão até o Altíssimo. Elas têm muito a ver 
com este mundo, tanto quanto os seres humanos, e mesmo 
assim, ao usar o resultado do que elas fazem, quantas vezes 
você reconhece, consulta ou agradece a algum de nós? Isso se 
torna mais e mais urgente à medida que a terra é mais e mais 
espoliada. Sim, espoliada.

Você conhece a alegria e o encanto do nosso reino; nós o 
compartilhamos alegremente com você e com todos, mas os 
seres humanos têm de reconhecer que também somos parte 
da Vida Única. Vocês não podem só tomar, sem nada dar em 
troca, nem dar com propósitos egoístas. Vocês, humanos, 
precisam pensar em termos mais amplos. Devem pensar na 
Terra como um todo e não esgotá-la, miná-la e dar-lhe tão 
pouco. Deveriam ajudar o reino mineral, o vegetal e o animal 
em vez de apenas tirar proveito deles.

Sabemos que você está ciente disso. Mesmo assim deixe-
nos repeti-lo, porque é importante e talvez alguém ouça. 
Você está atenta, e temos isso a dizer. Então, esperamos que 
transmita essa mensagem aos que não a estão ouvindo direta-
mente. Nossos reinos têm muita consciência a transmitir.

Você olha para a maravilha e beleza das nossas flores e se 
admira de que plantas, limitadas, possam comunicar-se desse 
modo. Esquece-se de que somos parte da Vida Una. Cumpri-
mos nosso pequeno papel ao trazer o céu para a terra e gosta-
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ríamos que você fizesse o mesmo. Há muito a fazer. Junte-se 
a nós no Todo de toda a vida.
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Faia
Bênçãos em abundância

Quando você está receptiva a nós, é como se fizesse parte 
das nossas forças. Você se harmoniza conosco, aprecia isso, e 
nós também apreciamos. Quando não está tão sintonizada 
assim, não há conexão entre nós. Nós a abençoamos neste 
raro contato. Enviamos bênçãos a todos os que ingressam em 
nosso raio de influência, mas elas, em geral, caem em terreno 
estéril. Mesmo assim, imperturbáveis, nós as vertemos perpe-
tuamente, enquanto você vai e vem em seus tantos caminhos. 
Sua receptividade nos recompensa mil vezes mais e agradece-
mos ao nosso Criador.
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Devas das árvores
Estabilidade e paz

Certamente você pode contatar-nos a distância. Distância 
não significa nada diante das faculdades usadas nesse inter-
câmbio. Você sente nossa influência mais intensamente do 
que a de outros tipos de planta porque permanecemos nos 
mesmos lugares ao longo dos anos, por séculos às vezes, e as-
sim criamos uma atmosfera forte ao nosso redor. Isso ocorre 
à medida que nos dirigimos para o alto, como pára-raios, para 
atrair as forças. Nossas auras são tão firmes e pacíficas que, 
em nós, os irrequietos seres humanos encontram bênçãos. 
Não temos senso de “eu”; não nos apoderamos de nada nem 
nos impomos para nosso proveito. Lembre-se: à medida que 
você se abre para nós podemos conversar e revelar outros se-
gredos da Vida Una.



Devas das árvores
Equilíbrio em expansão

Somos muitos aqui, exultantes por você ter plantado ár-
vores no jardim e, com isso, ter aberto tantas possibilidades. 
Nossas forças, aqui enraizadas, farão muita diferença para o 
equilíbrio do todo e, embora pareça ser necessário tempo, 
cresceremos o mais rapidamente possível. Precisamos de uma 
árvore completamente adulta para exercer nossa real influ-
ência – uma criança não pode fazer o que um homem faz. 
Mas achamos que, com a nossa concentração e a sua coope-
ração, logo poderemos tornar essa influência forte. De qual-
quer modo, estamos maravilhados com os progressos de hoje 
e com a sua pronta ação. Aguardamos atentamente uma coo-
peração duradoura e feliz.

Devas das árvores
Poder da imaginação

Nossas forças estão sendo ancoradas aqui, ainda que muito 
no começo, e também fazem com que você se ligue mais à 
propriedade vizinha. Que alegria! É mais fácil cultivar árvo-
res quando há outras por perto. Queremos muito que você 
esteja sob a nossa influência e estamos concentrados nisso. 
Você pode nos dar força com seus pensamentos e ao imaginar 
as pequenas árvores maiores e mais fortes do que são agora.
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Cipreste-de-monterey 
ou cipreste-da-califórnia

O mundo precisa das árvores

Não somos apenas as pequenas árvores que você vê em 
seu jardim. Somos habitantes dos espaços grandiosos das 
extensas colinas, expostas ao sol e ao vento. Aceitamos fazer 
o papel de cercas, mas há sempre, em nosso ser interno, um 
crescimento em direção a lugares amplos, ensolarados, onde 
nos distinguimos com nossa magnificência grupal.

Você sente em nós um desejo quase insuportável de sermos 
nós mesmas, plenamente. Nós, do mundo das plantas, temos 
nosso padrão e destino, cunhados através dos tempos, e acha-
mos muito errado que nós, e outros como nós, não possamos 
existir devido à humanidade e sua intromissão. A tarefa das 
árvores não é tanto a de fazer, mas a de Ser a Palavra. Temos 
nossa parte do Plano a cumprir. Fomos criadas exatamente 
para isso, e agora, nestes tempos, para muitas de nós é possível 
apenas sonhar com os espaços em que podemos nos realizar 
em plenitude. Esse ideal está sempre à nossa frente, fora de al-
cance, um sonho do qual estamos nos aproximando, mas que 
poucas vezes se torna realidade. O planeta precisa de nós em 
completa maturidade. Não somos um equívoco da natureza: 
temos trabalho a fazer.

A humanidade está cada vez mais no controle das flores-
tas do mundo e começa a compreender que elas são neces-
sárias. Porém, usa razões econômicas tolas em seu manejo, 
sem consciência alguma das necessidades do planeta. Vocês 
não deveriam cobrir grandes áreas com apenas uma espécie 
de crescimento rápido. Embora sem dúvida seja melhor que 
nada, isso mostra absoluta ignorância em relação ao pro-
pósito das árvores e à sua canalização de forças diversas. O 
mundo precisa de nós em larga escala. Se vocês estivessem em 



sintonia com o Infinito, como nós estamos, e se estivessem 
fazendo a sua parte, talvez as forças ficassem equilibradas; 
mas hoje, mais que nunca, o planeta precisa justamente do 
que vocês estão destruindo: as forças que passam pelas árvo-
res grandiosas.

Temos sido veementes. Enfatizamos sempre esses fatos da 
vida, e não há ninguém para escutá-los. De certa forma, nós 
os despejamos em você que, embora se sinta una conosco, vê-
se incapaz de ajudar. Seu enfoque está limitado. Sabemos que 
mesmo o simples relato que lhe fizemos já ajuda, pois quando 
uma verdade chega à consciência humana infiltra-se em todas 
as direções e cumpre o seu propósito. E sentimo-nos melhor 
por nos ter comunicado!

Acreditemos, ambos, que o Todo-Poderoso sabe de tudo 
isso melhor que qualquer um de nós e que algo já está sen- 
do feito.
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Castanheira-da-índia 
ou ésculo
A pureza maior

Ficamos muito impressionados com este seu recanto, de 
espírito acolhedor. Veja: embora os seres humanos dominem 
a terra e tenham planejado jardins, muitos deles admiráveis 
e bem cuidados, ultimamente fazem isso sem a consciência 
de que a vida é divina, sem levar em conta o modo como se 
expressa por intermédio dos nossos reinos. Vocês se afasta-
ram, dessa forma, de uma grande parte da vida. É por isso 
que lugares silvestres, intocados pelos seres humanos, têm 
uma magia e vitalidade que não existem nos mais lindos jar-
dins criados pelo homem. É por isso que você, por exemplo, 
tem grande preferência por lugares agrestes, não importa 
quão áridos sejam. Lá podemos nos manifestar plenamente, 
sem que a consciência das pessoas nos restrinja. Podemos ser 
livres onde não existem pensamentos humanos desarmonio-
sos, e encontrar cura ali.

Esperamos criar aqui um novo jardim, pioneiro, onde po-
deremos nos manifestar plenamente, pois aqui os seres hu-
manos nos reconhecem e cooperam conosco. Teremos muitas 
questões a resolver, mas com atitudes corretas acreditamos 
que algo de positivo possa desenvolver-se. Você já percebeu 
o crescimento incomum desta árvore. Isso se tornou possível 
pelas atitudes que você tem.

Nós sempre criamos para você a clara e elevada pureza dos 
nossos reinos. Participe dessa pureza; a humanidade precisa 
muito dela.

Mais tarde, após ter sido transplantada, essa árvore não 
cresceu tão bem quanto no lugar anterior.



Como você sabe, nós nos unimos na alegria da mudança e 
ficamos gratos por toda a solicitude demonstrada.

Na posição em que a árvore estava, as pessoas sempre pas-
savam por ela, demonstravam admiração e a abençoavam. 
Esse foi um dos fatores que contribuíram para que ela cres-
cesse tanto. Agora, transplantada, ela ficou fora do caminho. 
Para que cresça da mesma maneira, você terá que sair da tri-
lha, passar por ela e dar-lhe o seu amor. Nós, com certeza, 
cumpriremos a nossa parte quanto aos cuidados com ela e 
esperamos que você faça o mesmo.

Laburno
Ser o que se é

Somos outra parte da vida das plantas, ávida por contatá-
los, uma parte muito acostumada ao contato usual com os 
seres humanos. Nesta época do ano, quando fazemos jorrar 
a nossa cascata de flores amarelas, doamo-nos e recebemos 
a admiração humana. Depois ficamos novamente sozinhos 
pelo resto do ano.

Você pode sentir a generosidade espontânea da nossa doa-
ção, do nosso modo de expressar sem igual a forma perfeita. 
Esse padrão está lá, sem que nada em nós o obstrua, e você 
gostaria de ser assim tão livre, capaz de tanta fidelidade ao 
seu padrão perfeito e de expressá-lo tanto quanto nós. So-
mos o que somos, sem as complicações do seu mundo. De 
certo modo, até consideramos um desvio “falar” sobre coi-
sas como complicações, porque somos vida a ser expressa e 
estamos muito ocupados expressando-a agora. A vida está 
fluindo, sem parar. Enquanto a deixamos fluir, conversamos, 
em outra parte de nós. Você nos acharia muito diferentes se 
sintonizasse conosco em outra estação do ano, quando nossas 
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forças estão voltadas para outra direção. Talvez você o faça, 
mas agora é a época em que estamos nos expressando mais 
verdadeiramente, expressando a maravilhosa abundância de 
Deus e Seu infindável fluxo de vitalidade.

É claro que a pequena árvore transplantada no jardim está 
atrasada. Sua vitalidade não pode fluir normalmente até que 
esteja bem conectada com o seu meio ambiente. Essa força 
externada que você sente é uma entre muitas, porque nada é 
independente; tudo está relacionado, e o transplantar exige 
muitos ajustes. A melhor maneira de ajudá-la neste momento 
é vê-la como perfeita. Ater-se com firmeza à idéia de sua 
perfeição pode ajudá-la a realizar o próprio padrão, porque 
quando ele é suficientemente forte pode superar as deficiên-
cias físicas. Seu jardim é prova disso.

É bem difícil alcançar sua mente racional quando a beleza 
deste fluir de forças nos chama. Vamos agora entrar nele por 
completo. Entre também, a qualquer hora, e sinta-se livre co-
nosco e em harmonia com tudo.
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Rododendro
Onde quer que esteja

Vivacidade e sombra, sol e chuva, e acima de tudo um 
grande amor que irradia tenacidade e exclusividade. Cres-
cemos por todos os lugares e nos dedicamos à tarefa de ser. 
Agradecemos por nos trazer ao jardim; agradecemos a todos 
os que nos permitiram enraizar e crescer por todo o país, por-
que realmente gostamos de criar raízes.

Cada espécie contribui com algo para o caráter da terra 
e a transforma. Assim como vocês em sua evolução humana 
agora estão deixando de funcionar separados, como indiví-
duos ou como grupos com interesses específicos, o mundo 
das plantas também está mudando. A flora está ficando me-
nos típica de cada região e adquire características de todo 
o mundo.

Una-se a nós onde e quando nos avistar. Isso é bom para 
nós e bom para o nosso relacionamento. Repare em nós, veja-
nos com novos olhos, note como crescemos. Isso a ajudará a 
absorver nossa qualidade singular. Todos são parte do Todo, 
mas o interessante é a diversidade das partes. A filosofia e a 
vida das plantas de um país têm mais afinidade do que você 
pode supor. Agora, nestes tempos de globalização, é preciso 
não perder a essência de cada contribuição singular.

Nós nos derramamos sobre você com muita cordialidade e 
aguardamos contatos cada vez mais estreitos.
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Pinheiro-da-escócia 
ou pinheiro-silvestre

A pele do planeta e a grande conexão

Você sente a nossa alegria e harmonia por apenas ser o que 
somos, guardiães da luz solar sobre a terra a nós designada. 
Assim como você, cada árvore é afetada por condições climá-
ticas, e em um dia perfeito irradia mais de si do que quando 
o mau tempo a faz mover-se, lentamente, para dentro de 
si mesma.

Agradecemos à humanidade por nos plantar em tão gran-
des extensões, o que nos permite regenerar a qualidade da 
terra. Sabe, as árvores são como uma pele protetora do pla-
neta e nessa pele efetuam as mudanças necessárias. Somos 
as sentinelas externas dessa mudança, capazes de fazer um 
trabalho que outros jamais poderiam. Damos glória por isso; 
um sublime louvor sai de nós como o perfume sai de uma flor. 
É um louvor que abençoa a todos os que vêm à nossa aura e 
nela descansam. Porém, os que estão autocentrados demais se 
fecham para as nossas qualidades e não sentem a nossa vida 
conscientemente. Não obstante, na nossa presença todos são 
influenciados em certos níveis; ninguém pode entrar em nos-
sas florestas sem fazer alguma sintonia conosco.

Vocês, seres humanos, são parte de toda a vida, atingiram 
fisicamente o auge da manifestação da Terra e há em vocês 
algo que se harmoniza com toda a vida no planeta. Nós, árvo-
res, guardiãs enraizadas da superfície, convertemos as forças 
superiores para a Terra através do solo, e temos um presente 
especial para vocês nestes tempos de pressa, empenho e muito 
trabalho. Somos força serena, resistência, louvor, sintonia afi-
nada, tudo isso que tanto falta no mundo.

Somos, todos, mais do que isso. Somos expressões do Amor 
do Criador pela vida do planeta, vida abundante, singular e 



interligada. Temos todos um propósito. Não poderíamos vi-
ver uns sem os outros, não importa quão isolados possamos 
estar geograficamente ou quão auto-suficientes sejamos. A 
vida inteira é aqui e agora, e é nosso privilégio soar a nossa 
nota em relação a isso. Venha até nós sempre que puder, eleve 
a consciência e conosco sussurre para o vento e para a luz que 
tudo vai bem exteriormente, interiormente e em mil direções, 
para mil níveis desconhecidos e mais puros. Aqui e agora, a 
vida é. Tudo é Uno, unicamente Uno.

58

As
 M

en
sa

ge
ns



59

O 
Ch

am
ad

o 
da

s Á
rv

or
es

 |
 D

or
ot

hy
 M

ac
lea

n

Abrótano ou losna
Propósito claro e perfeição

Faça sol ou faça chuva, quer o vento sopre, quer esteja tudo 
em paz, nada altera o nosso contato. Mesmo que as formas 
externas possam ser afetadas, a consciência interior, que tudo 
controla, é imperturbável. E, à medida que você se mantém 
calma durante qualquer tempestade, você se conecta com essa 
consciência e controla todos os mundos. Não irrompemos 
em tempestades emocionais, provocadas por seres humanos 
ou por outras influências; portanto, nossos padrões, expres-
sos no mundo vegetal, realizam-se com perfeição. Também 
os seus propósitos se realizarão plenamente quando você se 
ativer a eles com inteireza, sem se deixar desencorajar por 
acontecimentos exteriores. Essa realização sem dúvida ocor-
rerá; é a lei, é o poder criador dado a você e a nós para que 
o manejemos.

Há caos no mundo de vocês, humanos, porque cada acon-
tecimento inesperado parece influenciá-los, e vocês não têm 
consciência do seu propósito de vida ou não se atêm a ele. 
Quando o fazem, tornam-se mestres criativos do mundo, 
nossos irmãos, prontos para responder às mudanças que são 
parte natural da vida.

Se o padrão da planta que vocês chamam de abrótano ou 
de losna já tiver cumprido o seu propósito e não tiver mais de 
existir, que assim seja. A consciência avança, a vida é cada vez 
mais rica, e tudo é um ganho. Os padrões são fadados a mo-
dificar-se à medida que a vida se revela. Todos aprendemos, 
crescemos e expressamos o que devemos expressar. Oculta 
sob os ritmos da vida que vocês chamam de nascimento e 
morte, em vários níveis e em várias velocidades, a consciência 
segue adiante.

Continuidade de consciência é paz. Quando tempestades 
os separam de si mesmos, vocês perdem a paz. Na atividade 



mais intensa pode haver paz, se vocês estiverem unidos com o 
seu plano e propósito, unidos com a vida que vocês são, que é 
única e não uma multiplicidade de correntes que se cruzam. 
O esquecimento dado pelo sono não é paz, embora traga sua 
bênção. Sabemos sempre o que nos cabe fazer e, portanto, te-
mos paz e a alegria do fazer.

À medida que nossos mundos se fundirem mais, vocês 
também terão de encontrar uma única consciência, o Deus 
dentro de vocês. Então, ainda que os mundos externos en-
trem em erupção e venham a explodir, os padrões de Deus 
se manifestarão e, por intermédio da consciência, todos os 
mundos e todas as formas portarão o padrão perfeito. Esse é 
o trabalho que fazemos juntos, e é feito com alegria. Louvado 
seja Deus.

Cedro-do-líbano
A raiz da paz

Paz é o que lhe damos no momento. Vocês, seres humanos, 
ficam confusos e agitados com novas energias, e nós pode-
mos equilibrá-los. Encontre paz e estabilidade e construa a 
sua vida sobre elas. Não adianta construir sobre bases que 
se desintegrarão; não adianta construir sobre idéias novas 
maravilhosas, a menos que você possa concretizá-las. Não 
estamos querendo dizer que os humanos devam assentar-se 
sobre velhas idéias, mas sobre a paz e a estabilidade do pro-
fundo do ser. Quando você assume uma ação externa, deve-
ria haver mais ação interna – na verdade, o interior deveria 
vir primeiro, e o problema de muitos seres humanos se deve a 
não fazerem assim. Veja como os nossos galhos enormes estão 
equilibrados na paz. Quando a tempestade chega, harmoni-
zamo-nos com ela e mantemos o equilíbrio.
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O mundo mental da humanidade está se rompendo. Que 
se rompa. Muitas idéias serão bolhas de ar que darão em 
nada. E isso não importa. Mantenha as suas raízes na paz 
e experimente. Experimente, até descobrir o que sobrevive. 
Como um bebê que começa a andar, aprenda a caminhar no 
seu novo mundo, ligada conscientemente à paz interior. Essa 
é a nossa mensagem especial para o momento.

Devas das árvores
Dentro do coração

Vocês estão em um lugar [Findhorn] onde não há árvores 
grandes, e portanto elas não tocam os seus sentimentos, pa-
recem-lhes distantes. Nada pode ser feito no momento, mas 
enfatizamos a absoluta necessidade de árvores grandes para 
o bem-estar da terra. O controle de fenômenos como as chu-
vas geralmente está em nossas mãos, mas trazemos também 
radiações interiores, tão necessárias à terra quanto as chuvas. 
Por sabermos da importância do seu projeto e do que pode-
mos dar a ele, estamos contribuindo com nossas forças aqui, 
apesar da falta de árvores, e isso vai causar certo efeito. A 
nossa energia também pode ser atraída pelo amor de algum 
de vocês. Portanto, deixem-nos entrar em seu coração repeti-
das vezes e talvez, em algum momento, encontremos o modo 
de entrar em sua terra.



Tojo
Purificação dos sentidos

Seja bem-vinda. Onde ninguém mais poderia acolhê-la, 
nós a cercamos com a nossa presença, na glória dos espaços 
abertos. Aqui chegamos, atraindo vida para este lugar iso-
lado, preenchendo o ar com nosso perfume e as colinas com 
nosso ouro. E aquecemo-nos ao sol sem cessar, mais e mais.

Em paz, pensamos na dimensão que cobrimos: desde o 
Alto, onde o nosso padrão foi construído e nutrido, até a 
forma manifestada a partir do ar, da areia, da água e do ca-
lor. Do mais interno reino das idéias para a forma nas terras 
agrestes, do nada para a perfeição de cada pétala ardente. O 
sol brilha sobre nós e nada poderíamos fazer sem ele. Somos 
unos com ele, você é una com ele. Ele é o nosso coração, não 
apenas a luz do dia e o calor de cada veia, mas o inteligente 
Doador de tudo.

Sim, qualquer uma das nossas hostes pode entrar, e de fato 
entra, neste pequeno vale solitário. Não é verdade que aqui 
todo som é genuíno e digno de louvor, sem que nada estrague 
nem perturbe a perfeição? É claro que os anjos podem entrar 
em qualquer lugar, mas, quando a consciência humana está 
obscurecida pela desarmonia que entra pelos ouvidos, olhos 
e nariz, nossa presença é ineficaz. Neste vale estamos próxi-
mos de você. Aqui você pode regressar à Fonte com todos os 
seus sentidos, em todos os níveis de consciência, porque aqui 
somos nós mesmos. Aqui os elos entre nós e o Criador ficam 
mais evidentes para você.

Para nós esses elos nunca são danificados. Nós vemos, co-
nhecemos, sentimos nossa unidade com a terra, com a água, 
com o calor, com o ar e com o espírito. Nós somos todos eles, 
em cada um dos nossos poros, em todos os níveis. Sabemos 
que os seres humanos estão cegos e desatentos em relação a 
isso, embora a vida seja obviamente essa unidade. Quando 
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absorvemos as qualidades desses elementos, não nos sentimos 
separados delas; somos também essas qualidades, que fazem 
parte do Todo. Aquele Sol lá no céu não está separado; faz 
parte do nosso ser, está incorporado em nós. Ele arde em nós, 
nós ardemos nele.

De onde vem a nossa cor, o amarelo ouro? Extraímos a 
maior parte dela dos elementos. Mostramos nossa sabedoria, 
luz e brilho de forma calorosa e completa e, no entanto, tí-
mida e selvagem. Poderia qualquer outra cor expressar isso? 
Assumimos a luz em contraste com a escuridão, e essa tensão 
é necessária para manter nossa vida em terras relativamente 
menos exuberantes. Somos de Deus, e comprovamos isso 
quando florimos.

Leve com você nossa essência quando for para seu mundo 
irreal de estranhos valores. Lembre-se de que somos inteiros 
e completos, de que você é inteira e completa, e permita que a 
lembremos sempre disso.



Bambu
Presença marcante

Cresço em um instante. Evoco em sua mente a essência do 
Oriente, o significado do bambu para você. Então você per-
cebe que tal idéia, mesmo tão encantadora, não passa de algo 
criado pelo homem e que eu sou Espírito, livre e de Deus. Sou 
Espírito que vem manifestar-se aqui no jardim onde você me 
deu uma função. As condições aqui não são naturais, mas a 
inteligência e o campo de força que eu sou (muito relacionado 
ao Amor) estão agora se implantando aqui para estabelecer 
uma aura, uma vibração que não será afetada pelo entorno. 
Estou criando raízes, fazendo com que me torne o que sou 
naquele cantinho.

Você pode ajudar esse enraizamento. Cumprimente o 
bambu sempre que passar por ele ou pensar nele, e assim o 
auxiliará a firmar-se. É claro, melhore o quanto puder as con-
dições no nível físico, mas, acima de tudo, ajude a consciência 
do bambu a estabilizar-se. Deixe-se guiar pelo que você vê, 
fortalecendo aquelas folhas específicas, aquela haste especí-
fica. Ajude-me a ser. Essa é a atitude que auxilia no momento 
e traça as linhas de força, como estou fazendo.

Na próxima vez que você vir o bambu, outro processo pode 
estar acontecendo. Portanto, seja sensível e esteja pronta para 
atender à necessidade do momento. A natureza – e na ver-
dade toda a Criação – se expressa em muitos níveis: na cor, 
na forma, na textura, na direção de cada folha, mas acima de 
tudo e incluindo tudo está a maravilhosa irradiação do que 
Eu sou, a minha nota, que soa forte aqui. Concentre-se nisso, 
porque vem do Espírito e permeia todos os níveis. Dessa 
maneira posso ser, expressar e contribuir. Isso é importante 
aqui, assim como é importante conversar, como estamos fa-
zendo, para subir e voar ao mais alto dos céus, até a única 
Fonte de Tudo. E juntos, juntos, juntos, a reverenciemos 
com gratidão.
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Choupo-da-itália 
ou choupo-preto

Tudo é possível

Estamos alegres por nos enraizarmos neste jardim. Gosta-
ríamos de sol para nos aquecer – teremos de pedir aos deuses 
do tempo, em nome de muitos de nós, que sejam bondosos co-
nosco aqui! Ah, sim, isso é possível: “Pedi e recebereis”. Todas 
as coisas são possíveis quando feitas para a glória de Deus. Os 
seres humanos estão descobrindo as leis que regem as mudan-
ças climáticas e agora tentam fazer previsões sobre elas, mas 
o nosso mundo de seres inteligentes é o instrumento usado 
para implementar as leis. O jardim aqui já está protegido até 
certo ponto, pois trabalha em sintonia com a lei Divina, mas 
pode-se conseguir mais. Entretanto, essa não é minha esfera 
de ação e só a menciono porque você mesma trouxe o assunto 
à tona ao me lembrar com veemência do calor.

Você me conhece, alto e robusto, folhas delicadamente es-
voaçantes e brilhantes, parte da ordem das coisas. Assim fui 
feito e assim espero continuar, em plena alegria. Você pode 
sentir em mim a alegria de ser, de ser exatamente como sou e 
de me tornar cada vez mais assim.

Você precisa da nossa ajuda no jardim, mas nós precisamos 
da sua para sermos nós mesmos nas condições daqui. Veja-
-nos, cada um de nós, como únicos no lugar onde estamos e 
muito fortes. Aprecie observar-nos enquanto nos tornamos 
nós mesmos, e isso nos ajudará. É claro que quando já estiver-
mos estabelecidos agiremos por conta própria, mas, até que 
isso aconteça, você pode ajudar muitíssimo. As condições 
não estão sendo fáceis para alguns de nós. Realmente preci-
samos de ajuda nesta etapa. Que o seu amor e a nossa alegria 
se juntem e façam o deserto florescer para a glória maior do 
Único que nos fez a todos.
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Bétula
Apreciar para criar união

Sabíamos que você viria, porque tem estado muito atenta à 
nossa essência. Quanto mais alto for o seu apreço pela nossa 
natureza, mais perto chegará do Coração e da Mente da Fru-
tífera Beleza que nos fez a todos. Na verdade, é difícil saber 
onde nós começamos e onde o Único que nos criou termina 
– onde um raio de sol se torna simplesmente um raio e deixa 
de ser o Sol? Como as nossas folhas poderiam balançar sem o 
vento? Como a nossa casca branca brilharia sem a luz? Como 
poderíamos estar de pé, aprumadas, sem que a terra nos ali-
mentasse e firmasse? Como poderíamos ser regadas sem a 
nuvem e sem o sol para fazer a nuvem?

Exultamos por ser o que somos, porque assim é. Regozija-
mo-nos com qualquer consciência que aprecie o que somos, 
que aprecie a sutileza, a precisão, a delicadeza, o poder e a pa-
ciência que culminam em uma bétula. Permanecemos firmes 
aqui, e assim irradiamos a nossa contribuição, para que to-
dos a vejam. Não somos um acidente; somos parte do Todo. 
Cada espécie de planta é única, porém parte do Todo. Aqui 
estamos, acima do desassossego, unidas para sempre ao que 
deveríamos ser. Nós a cumprimentamos confiantes em que 
você nos cumprimentará muitas vezes.
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Salgueiro-chorão 
ou chorão

Eixo e estabilidade

Suba até os nossos mundos, bem alto, quase até o ponto que 
contém toda a vida em si mesmo. Aqui se concentra a quie-
tude e daqui são irradiados planos e padrões. Daqui estendo 
um longo braço até cada chorão, cada salgueiro que há no 
mundo, incluindo-o nessa quietude e banhando-o com essa 
irradiação. Ele se torna uma entidade distinta em si mesmo, 
mas apesar disso é parte da consciência invisível que eu sou. 
Grandes ondulações de energia emanam do meu ponto de 
quietude. Sim, tenho consciência de outros que participam 
disso de maneira similar, mas no centro propriamente dito o 
padrão é exclusivo, mesmo ao emanar para o exterior. Sim, sei 
que estou contido na Quietude maior; estou compartilhando 
esse nosso aspecto com você, esse lugar sagrado da Criação. 
Respire suavemente e não perturbe as delicadas linhas de 
força aqui na Fonte.

Como os seres humanos, temos muitos níveis de consciên-
cia. Venha agora comigo até a árvore no seu jardim. Sinta esse 
mesmo padrão enraizado e insistindo em ser. A resposta e o 
alinhamento não estão cem por cento, por não ser ainda uma 
árvore plenamente estabelecida, mas perseveramos e faremos 
com que seja. A consciência da árvore ainda está um pouco 
vaga. Dê amor a ela, porque sofreu um golpe, e o amor alivia 
e dissipa as complicações. Ela normalmente irradiaria um só-
lido bem-estar, mas ainda não o faz.

Mostramos a você o lado invencível da nossa natureza: a 
manutenção do padrão desde o centro até o espécime mais 
distante – distante porque a resposta às linhas de força foi 
alterada pelo transplante. Você sabe que somos os seres mais 
livres da Criação; temos mostrado a você como estamos tam-
bém completamente ligados, tão integrados no nosso traba-



lho que nada nos poderia separar.
Sim, os seres humanos interferem como se nossos resul-

tados pertencessem a eles, e enquanto vocês pensarem assim 
haverá cisão entre nossos dois mundos. Quando reconhece-
rem a grande e silenciosa Fonte de vocês, que é a mesma de 
todos, então tudo vai se encaixar, e o salgueiro, ou chorão, 
será perfeito no lugar perfeito, em toda parte.
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Siringa
Alegria abundante

Antes que você pensasse em nós, já estávamos aqui; sem-
pre estamos com as plantas. Afeiçoamo-nos a cada plantinha 
ao nosso encargo, porque adoramos vê-las crescer e ficamos 
muito encantados em ser parte do seu desenvolvimento. 
Elas começam do nada e chegam a ser um perfeito exem-
plo do padrão que guardamos. Nem mesmo um poro está 
fora da linha. Esculpimos e unimos a partir dos elementos, 
e esculpimos novamente um exemplo vivo de uma idéia do 
Projetista Infinito.

E como isso é divertido! Mantemos cada pequeno átomo 
em seu padrão com alegria. Vemos os seres humanos tristes 
ao lidar com seus projetos, fazendo as coisas sem interesse, 
apenas porque “têm de ser feitas”, e ficamos estarrecidos por 
ver como uma vida flamejante pode ser desse modo diluída e 
encoberta. A vida é alegria plena. Cada mordidinha de uma 
lagarta em uma folha parece ser dada com mais entusiasmo 
do que, às vezes, sentimos em vocês, seres humanos – e uma 
lagarta não tem muita consciência. Adoraríamos tirar todos 
vocês dessa indolência para que vissem a vida sempre mais 
brilhante, mais criativa, florescente, aumentando e dimi-
nuindo em seu pulsar, eterna e Una.

Enquanto falo com você, estou também calmamente fa-
zendo crescer as plantas ao redor. Por todo o mundo, onde 
quer que eu cresça, protejo e confirmo o maravilhoso projeto 
de cada espécie vegetal. Mesmo mantendo a vida em incon-
táveis lugares, permaneço livre, total e completamente livre, 
porque sou a vida do Senhor. E como me rejubilo por viver! 
Vôo para o mais alto dos céus; torno-me parte do coração de 
tudo. Estou aqui, lá, em todos os lugares, e guardo sem des-
vios o meu padrão de perfeição. Vivo radiante. Sou vida. Sou 
um, sou muitos.



Saltei alegremente em sua consciência. Faço uma reverên-
cia ao sair, contente por ter estado com você, contente por 
você ter apreciado o que eu disse, e ainda mais contente por 
retornar ao nosso mundo de luz. Pense bem de nós; pense em 
nós com luz.

Cipreste-de-lawson 
ou pinheiro-prateado
Comunhão, unidade e compartilhamento

Você nos dá as boas-vindas e nós agradecemos. Você nos 
vê altos e de uma elegância escura, que traz sombra e prote-
ção: essa é a nossa função. Daremos o melhor de nós aqui e, 
quando dizemos o melhor, queremos dizer o melhor mesmo. 
Quando os seres humanos puderem suprir nossas necessida-
des materiais e canalizar amor e luz para nós, ficarão estar-
recidos com os resultados. Não apenas quanto ao tamanho 
e exuberância, mas quanto ao senso de comunhão, unidade 
e compartilhamento da Vida Una, que flui entre nós. Ne-
nhuma criança teria medo do escuro se soubesse que estamos 
aqui, e os animais podem ficar especialmente tranqüilos. 
Toda a vida pode tomar seu rumo – e possibilitamos boa 
parte disso permanecendo de pé, eretos, na superfície do pla-
neta, ligando a terra com o ar e com o sol, realizando um ser-
viço agradável e sem fim.

A humanidade faz ou desfaz esse serviço, e sugerimos que 
sejamos mutuamente criativos, cientes da necessidade dele e 
promovendo-o na maior escala possível. Vastas áreas preci-
sam de nós – e quando digo “nós” refiro-me a árvores adultas 
em geral. Nunca é demais enfatizar isso. Somos a pele deste 
mundo; remova-nos e a criatura mundo já não conseguirá 
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funcionar, secará e morrerá. Deixe-nos existir e a criatura vi-
brará de contentamento, e a vida continuará, sempre progre-
dindo numa seqüência natural, cada vez mais saudável e cada 
vez mais consciente da Unidade na Vida Una.

Você pergunta se vislumbramos o futuro. Estamos em sin-
tonia com a vida como deveria ser e, portanto, se o futuro 
deve ser melhor que o passado, temos, sim, um vislumbre 
dele. A humanidade fez com que tivéssemos mais consciência 
da nossa função ao interferir nela, e assim, inadvertidamente, 
houve um benefício. E, como dissemos antes, estarmos jun-
tos poderá resultar em um mundo mais elevado e perfeito. 
Alegramo-nos por incluir nosso comentário a respeito disso. 
Se pudéssemos, faríamos com que ficasse gravado em todas as 
consciências humanas.

Enviamos-lhe nossas bênçãos. Que tenham tanto alcance 
e sejam tão frutíferas quanto a sombra e a proteção que pode-
mos prover, e que a perfeição futura chegue logo.
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Sorbo 
ou sorveira-brava

Caminhos da natureza

Brotamos das alturas, das alturas do espírito e das alturas 
das montanhas, onde damos glória a Deus e para onde le-
vamos nosso toque escarlate de suave firmeza. Amamos os 
nossos espaços abertos e recantos agrestes, mas alegremente 
descemos a este jardim para nos reunirmos com os outros 
– não poderíamos ficar de fora!

Você capta a essência de todos nós, de toda a natureza. O 
Céu baixado à Terra e a Terra elevada ao Céu encontram-
se e manifestam-se em incontáveis formas e cores, não ape-
nas para embelezar, mas para ser parte indispensável da 
vida do mundo, em infinita variedade, suprindo todas as 
necessidades. Cada um de nós contribui com sua parte para 
a perfeição.

Sinta a alegria com que fazemos a nossa parte. Somos o que 
somos, evoluídos por intermédio da sabedoria eterna, inigua-
láveis em nosso papel, livres para nos rejubilar. Resvalamos 
pelas árvores em nuvens de alegria, enquanto nos apoiamos 
nos espaços. A parte da Terra deixada em seu estado natural 
está diminuindo, enquanto a humanidade se espalha cada 
vez mais. Fazemos um pedido a vocês: deixem-se inspirar ao 
fazer o controle da terra, observem os modos de ser da natu-
reza, porque são modos de Deus e têm significado no Todo. 
Qualquer um de nós alegremente embeleza os seus jardins 
e produz para proveito de vocês, embora todos tenhamos 
também uma função mais extensa no mundo. Não somos 
um acidente: cada árvore, cada arbusto e cada planta tem um 
propósito na ordem geral das coisas. Os caminhos de Deus 
são os melhores; entre em sintonia com eles e o mundo vol-
tará à sanidade e à alegria.



Pruno
A voz da verdade

Dançamos jardim adentro vestidos com nossas cores de 
primavera – por que não deveríamos usar o que temos de 
melhor? Abençoamos cada uma das nossas plantas, mas não 
paramos aí: incluímos todos nesta estação de alegria. Este é o 
nosso tempo de expansão, e estamos firmemente enraizados 
aqui. Estamos também em muitos outros lugares e não pode-
mos imaginar que isso seja diferente, porque é na primavera 
que embelezamos a Terra e trazemos deleite a todos os que 
nos vêem. Esta é a época em que seres humanos de todas as 
idades se voltam para nós e se alegram, em que os insetos nos 
apreciam, em que o sol brilha para trazer vida e a chuva chega 
para apressá-la, em que os pássaros cantam como nunca. É 
uma época de alegria geral. Ficamos exultantes e todos co-
operam conosco; todos saem de sua rotina e são erguidos 
ao que é habitual no nosso mundo: a elevada alegria da vida 
abundante expressando-se agora.

Sim, “todos” quer dizer os seres humanos. A atmosfera 
humana é muito predominante na Terra. Pensamentos e 
emoções humanas estão fortemente presentes, influenciando 
muitas camadas da vida. Vocês não vêm freqüentemente ao 
nível de onde estou falando agora, o que é uma grande pena, 
pois poderiam vir, já que na verdade ela é mais a sua casa do 
que são os pesados níveis inferiores que tantas pessoas fre-
qüentam. Vocês, seres humanos, estão fora da sua profundeza 
nas profundezas em que vivem. Deveriam ser co-criadores 
conosco, deveriam usar a chama da vida para criar a perfei-
ção, como nós fazemos. Seus poderes são iguais aos nossos e 
maiores – mas que estranha desordem conseguem fazer com 
eles! Que mundo seria este se vocês andassem nas alturas 
como nós e toda a Criação fosse Una na alegria do Senhor! 
Como este mundo velho/jovem responderia e se livraria de 
suas algemas! Nós somos deste mundo, mas vocês também 
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são. Rejubilemo-nos juntos e o tornemos perfeito como deve-
ria ser. Sejamos alegres e felizes. Agora é a hora, já.

Lembrem-se de nós. Não apenas arquivem esta mensagem. 
Vocês estão ouvindo uma voz verdadeira, e cada ser humano 
tem dentro de si uma voz como a nossa, que eleva e alegra. 
Escutem e ajam – e obrigado.



Cipreste-de-lawson 
ou pinheiro-prateado
A força que vem das grandes árvores

Nossos irmãos já lhes falaram sobre a necessidade de haver 
novamente grandes árvores na superfície da Terra. Todos nós 
sentimos isso e, em resposta, ficamos ainda mais unidos. O 
próprio planeta clama por nossa presença em massa, mas os 
seres humanos, concentrados em seus próprios projetos, se-
guem seu caminho, indiferentes. Continuamos iluminando 
os planos sutis, prontos para desempenhar nosso papel, como 
sempre. Estamos tão ligados ao destino deste mundo e tam-
bém ao da humanidade, para a qual somos indispensáveis, 
que não podemos imaginar futuro algum sem que as flores-
tas sejam restauradas.

Sempre houve mudanças imensas no planeta, à medida que 
evoluía, mas sempre, enquanto o sol brilhar e a vida depender 
da água, nosso papel é e continuará a ser necessário. Conosco, 
toda a vida muda e se eleva, fica mais leve e feliz, com mais 
consciência – mas, mesmo assim, ainda temos muito a fazer. 
Ainda temos o nosso propósito, recebido do Alto, que flui 
forte como nunca. Sentimos que ele nos percorre em ondas 
de força direto da Fonte, e é por isso que aproveitamos todas 
as oportunidades para falar a vocês sobre a necessidade de 
manter as florestas.

Os seres humanos controlam extensões cada vez maiores 
da superfície da Terra. O seu Criador, nosso Criador, pensou 
em todas as coisas. Vocês se apoderaram de parte da herança 
que lhe cabia como filhos de Deus, mas não têm a sabedoria 
para desempenhar esse papel. A Vida é Una; nós chegamos 
e proclamamos isso, tentando fazer com que fique claro e se 
instale na mente de vocês.

O importante agora é a consciência. Louvamos a Deus e 
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agradecemos por sua consciência e a minha terem se encon-
trado e se unido, porque sabemos, cada um de nós, que ne-
nhuma parte da vida pode ser separada. Nossos mundos são 
essenciais. Muito do seu mundo, baseado no falso senso de 
separação, não o é. Mas, juntos, podemos cobrir esta Terra 
com a perfeição planejada pelo seu Criador.

Conífera-dourada
Visão do Todo

Estamos bem estabelecidas e felizes aqui, mas sempre fi-
camos contentes ao entrar em contato consciente com você, 
pois assim a nossa inteligência se faz presente. Estamos muito 
despertas, e a falta de percepção desse fato por parte dos seres 
humanos parece um desperdício inexplicável. Por que andam 
em seus mundinhos próprios, impermeáveis, como se fossem 
a única inteligência, quando ao seu redor o nosso mundo está 
explodindo de informações, pleno do conhecimento e da ver-
dade que o Criador nos dá e que seriam de valor inestimável 
para vocês?

Agora, por exemplo, vocês ouvem a chuva e só pensam 
nela como água caindo, fazendo barulho e saciando a sede 
das plantas. Aceitam-na simplesmente como uma coisa ina-
nimada ou parte de um processo e perdem toda a alegria do 
Espírito da Chuva com sua ampla inteligência e grande fun-
ção de beneficiar tudo o que é vivo. Perdem o que a chuva 
poderia comunicar de unidade e flexibilidade para que pu-
dessem mudar e fluir com a vida do Criador a cada momento. 
A chuva poderia trazer ensinamentos para todo o sempre, 
mas vocês eliminam esses mistérios e permanecem em roti- 
nas limitadas.

Não queremos que nossas transmissões tenham ar de ser-



mão. Apenas queremos compartilhar com vocês a vida pal-
pitante, determinante e integradora que está por toda parte 
em nossos mundos, que está e sempre esteve aí, e com a qual 
vocês poderiam comunicar-se para grande melhoria deste e 
de todos os planetas. Tanto vocês quanto eu temos condições 
de compartilhar essas bênçãos e podemos ser alegres jun-
tos, à medida que cada um desempenhe o papel que lhe foi 
concedido pelo Criador. A mesma Vida Una flui em nossas 
veias. Quanto mais reconhecermos essa realidade e agirmos 
de acordo com ela, mais todos os mundos entrarão em unís-
sono. Essa união faz parte do plano, pois, na verdade, somos 
todos filhos do Uno, todos somos parte da Vida Una, todos 
estamos aqui porque é para estarmos aqui.

Vocês se perguntam como o fato de terem consciência de 
nós se encaixa em sua vida cotidiana. Só podemos responder 
a isso do nosso ponto de vista. Nós vemos que vocês circu-
lam por um mundo de energia do qual, sem dúvida, fazem 
parte, mas isolam as suas conexões com ele e se concentram 
numa porção diminuta do Todo. Vocês se colocaram em 
curto-circuito, quando poderiam ser dínamos de força e 
grandes transformadores. Para nós vocês parecem semimor-
tos, quando poderiam reluzir aqui e ali, o tempo inteiro, em 
conjunto com a Vida inteira, e unir-se no seu grande Todo, 
resplandecente e em movimento. Vocês estão limitados. Não 
precisam estar – e em sua limitação fazem coisas terríveis. 
Quando sua consciência se ampliar, sua vida será completa-
mente diferente – livre, sem algemas e universal. Todos nós 
esperamos que vocês se abram para o Todo da Vida, onde en-
contrarão o Um que nunca se ausenta, e conosco O louvarão 
para sempre. Cada árvore, cada átomo conta essa história. Os 
seres humanos poderiam ter consciência dela se quisessem.

Agradecemos por nos escutar. Que os nossos mundos se 
unam cada vez mais, na alegria da Vida Una.
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Anjo da Paisagem
Por que restaurar as florestas

É bom que você sinta, com maior clareza, a função das 
grandes árvores adultas como condutoras de energia. Lá es-
tão elas, sempre a postos, canalizando as forças universais 
que cercam o mundo e que dele fazem parte. As montanhas 
canalizam essa energia, sobretudo as de cumes pontiagudos; 
mas as grandes árvores são de uma substância mais viva e 
mais elevada, e são portadoras de vibrações especialmente 
potentes. São magníficas sentinelas para nós e para a energia 
cósmica do universo. Permanecem enraizadas e em pé, trans-
formando o poder em uma aura de paz.

Repetimos, as grandes árvores são essenciais para o bem-
estar da Terra. Apenas elas podem fazer o trabalho que fa-
zem. As grandes árvores e a humanidade poderiam viver em 
perfeita harmonia e respeito mútuo, cada uma representando 
o ápice de uma forma de vida específica, e os seres humanos 
poderiam ganhar muito nessa associação com elas. Não é à 
toa que se diz que Buda foi iluminado sob uma árvore. Uma 
grande árvore pode enfocar e concentrar a glória dos espaços 
abertos e torná-la útil à Terra.

Que o seu amor chegue às árvores. O fato de estarem de-
saparecendo em todo o mundo não passa de outro sinal dos 
tempos problemáticos do fim de uma era. Árvores adultas 
são necessárias para o bem-estar do planeta. Memorize e di-
funda isso em pensamentos vigorosos e agradeça a Deus por 
Ele as ter criado.
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Devas das árvores
Deus precisa de pés e mãos

Você perguntou como poderia demonstrar sua gratidão 
pela serenidade que recebeu de nós. Dizemos que você pode 
prestar o maior dos serviços reconhecendo e levando nossa 
realidade para a consciência humana. É verdade que somos 
muitos, embora falemos com voz única e clara. É verdade que 
somos a inteligência que ilumina os planos internos de cada 
espécie e não o espírito de árvores individuais. É verdade que 
nos ocupamos, de maneira vital, da Terra como um todo e, 
porque vemos a humanidade interferir perniciosamente na 
unidade que você chama de planeta, desejamos estabelecer 
esta comunicação com você, para que fique mais consciente 
das leis de Deus em relação à Terra.

Assim como a humanidade tem veículos em vários níveis e 
pode funcionar em várias dimensões, nós também podemos, 
de maneira diferente, porque Deus é a própria Consciência. 
Embora uma árvore ou uma planta possam ter pouca cons-
ciência se comparadas aos seres humanos, somos o que está 
oculto na crescente autoconsciência da vida. Deus sempre 
precisa de mãos e pés, e nós somos essas mãos e pés que fa-
zem aparecer esses milagres de crescimento que levam à au-
toconsciência e depois à consciência de Deus. Fizemos parte 
do crescimento de vocês em um passado distante. Fazemos 
parte do seu crescimento agora. À medida que vocês voltam à 
Fonte e se tornam Suas mãos e pés, não podem deixar de ter 
consciência dessa vida em nós, pois não há nada que não seja 
de Deus. E, quanto mais vocês reconhecem o nosso papel e 
agem de acordo com ele, melhor é para toda a vida na Terra e 
em outros lugares.

A humanidade, como um todo, não está ciente de nós. 
Você pode fundamentar com firmeza esse reconhecimento 
e introduzir-nos na consciência humana, o que é muito ne-



cessário para qualquer progresso no planeta. A natureza – e 
seu corpo é parte dela – não é uma força cega. É consciente e 
maleável. Tem veículos internos do mesmo modo que você.

Nós somos de verdade, existimos. Portanto, você, que está 
chegando à verdade, nos reconhecerá com sua mente supe-
rior, apesar do seu intelecto. Então, não haverá desvios dos 
propósitos que Deus realiza por seu e por nosso intermédio. 
Ficamos gratos pela propagação dessa verdade; nada poderia 
ser mais importante para nós. Doamos a nós mesmos, doa-
mos o que Deus nos dá para doar, ao Todo, e agradecemos a 
você por compartilhar essa verdade.
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Tojo
Perfeição aqui e agora

Saudamos com um amor abrangente os que se abrem à 
nossa beleza e amam as forças da natureza. Os que não têm 
olhos para ver a beleza não podem, é claro, nos sentir – sua 
atenção está em outro lugar. Mas aos que podem, estende-
mos um amor especial, um amor de lugares agrestes, não 
deteriorados por mãos humanas, um amor que pulsa através 
do ar, vai direto ao coração e o domina com sua imensidade. 
Conosco vocês podem distanciar-se de seu mundo e ir para 
aquele onde reinamos supremos de cume a cume, de vale a 
vale, dourados por toda parte. Um mundo onde enfeitamos 
as areias e transformamos a terra em glória, onde preenche-
mos o ar com nosso perfume, levado até vocês por todos os 
lados, onde o sol nos destaca, aquece e une.

Temos um sentimento especial pelos que amam lugares 
agrestes e respeitam nosso território, e respondemos a eles re-
tribuindo-lhes cem vezes mais amor. Não fechem o coração 
para esse amor. Deixem-no inundá-los totalmente, qualquer 
que seja seu efeito, pois ele nos une como nenhuma outra 
coisa. Fica impresso na mente e no coração.

Exultem na glória da Criação de Deus! Juntem-se a nós 
em louvor, não sejam acomodados e sérios demais! O céu é 
trazido para os nossos recantos do deserto, porque fazemos o 
máximo de cada dom que recebemos. Ajam do mesmo modo, 
usem apenas o melhor, eliminem da consciência tudo que não 
for útil. Os seres humanos apegam-se ao que lhes faz mal, o 
que é incompreensível para nós, já que nada se faz ou se al-
cança com isso. Existe perfeição; entrem em sintonia com ela, 
tragam-na para suas vidas como nós fazemos. Por que perder 
tempo lamentando que a vida é um deserto e que vocês são 
um deserto, quando toda a perfeição está bem aqui, agora, 
para todos? Acrescentamos a nossa beleza a esta era dourada; 
acrescentem-lhe a sua e alegrem-se conosco.



Pinheiro-da-escócia 
ou pinheiro-silvestre
Guardiães do amanhã

Somos eternamente jovens e a saudamos com a alegria es-
fuziante que é a marca do nosso reino. Essa alegria pode ser 
encontrada no coração até das velhas árvores, embora mui-
tas estejam cristalizadas. A idade e um mundo em mudança 
causaram essa cristalização. O mundo realmente muda, e as 
formas da natureza mudam com ele. O pinheiro-da-escócia 
precisa de certa pureza ambiental, de uma solidão – ou de 
pessoas que o compreendam. Isso está relacionado com o que 
os escoceses chamam de “feyness”, uma sobrenaturalidade, a 
condição de algo que está para morrer, assim como esses ve-
lhos pinheiros.

Eles voltarão? Poderiam fazê-lo, em um mundo compreen-
sivo, em um mundo com mais amor.

Estão tristes? Sim, são guardiães da terra que alcançam o 
céu e trazem para ela qualidades especiais, que são agora fre-
qüentemente desprezadas e negligenciadas. São qualidades 
muito fortes, duradouras, mas que não são apreciadas neste 
mundo que muda com tanta rapidez. Se as pessoas tivessem 
persistência, independência e amor pela natureza, então os 
pinheiros-da-escócia seriam necessários.

Vocês podem chamar-nos à ação. A humanidade controla 
muito – mais do que gostaríamos que fizesse – mas, se vocês 
puderem invocar-nos com suficiente força, podemos voltar e 
de fato voltaremos às terras que apresentarem as condições 
adequadas. A decisão cabe a vocês. Acreditamos haver um 
futuro para nós, mas isso está em suas mãos.

Agradecemos pelo amor, o transmitimos a todos em nosso 
mundo, e a alegria aumenta. Sintam-na, juntem-se a nós, 
olhem sob a superfície, mais profundamente, para os nossos 
corações e sintam-se unidos ao nosso Criador.
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Anjo da Paisagem
Ajuda necessária

Embaixo das velhas árvores você tem vontade de ador-
mecer ou de parar de fazer movimentos. Isso é o que pode 
acontecer quando há sintonia com o eterno espírito das árvo-
res, com sua grande força e firmeza. Eleve-se para onde está 
a vontade de Deus, onde você sabe não ser uma árvore, mas 
alguém que ajuda as árvores. A ajuda é muito necessária. Os 
seres humanos destroem e destroem, sem pensar nas árvores 
de que necessitam e das quais dependem muito mais do que 
imaginam. Além dos seres humanos, os pássaros e outras for-
mas de vida realmente dependem delas. Então, sem dúvida, 
entre em sintonia com elas, mas lembre-se também de que 
Deus precisa de mãos e pés para realizar a totalidade, de que 
as árvores sejam reconhecidas como parte integral do pla-
neta, respeitadas, amadas e cuidadas com gratidão pelos seres 
humanos. Procure no profundo de si mesma o que de melhor 
puder fazer, e em tudo e quanto pudermos a ajudaremos e 
inspiraremos.

Cipreste-de-leyland
Ao Homem das Árvores

Há grande alegria em nossos reinos quando o Homem das 
Árvores (St. Barbe Baker), tão querido por nós, une-se a você, 
aqui. Não seria esse um exemplo de que há apenas uma causa, 
um mundo, um trabalho designado por Deus, sendo expresso 
por meio de diferentes canais? Alegrem-se e deixem o plano 
desenvolver-se. Estou, é claro, falando em nome de todos os 



devas das árvores, que naturalmente há muito tempo ilumi-
nam do alto o Homem das Árvores. Queremos agradecer 
profundamente a ele. Esperamos que saiba sempre da nossa 
gratidão pelo que tem feito por nós. Ele traz esperança para 
o futuro do mundo; que contribuição poderia ser maior do 
que essa?

Agora você compreende melhor porque insistimos, insis-
timos e insistimos sobre a necessidade de haver árvores na 
superfície da Terra. Grandes florestas precisam florescer, e a 
humanidade precisa cuidar disso se quiser continuar a viver 
neste planeta. O conhecimento dessa necessidade deve tor-
nar-se parte da sua consciência, tão aceito quanto o da neces-
sidade de água. Você precisa de árvores tanto quanto de água; 
elas estão interligadas. Somos na verdade a pele da Terra e 
uma pele não apenas cobre e protege, mas deixa passar as for-
ças da vida. Nada poderia ser mais importante para a Vida 
Una do que árvores, árvores e mais árvores.

Difunda essa verdade e saiba que as forças dos mundos an-
gélicos e de todos os mundos em que a verdade reina estão 
com você, pois a verdade é Deus, que criou a vida.

Essa foi a única mensagem que recebi sobre 
um ser humano.
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Abeto-do-cáucaso 
ou pinheiro-do-cáucaso

Conforto e harmonia

Você sente pureza nas árvores porque essa pureza existe, 
porque estamos em conformidade com as leis de Deus e se-
guimos o plano que nosso Criador designou para nós. Você 
ainda está buscando esse plano. Nós nunca o deixamos. Aqui 
a vida, em todos os níveis, vai e vem ao nosso redor; perma-
necemos quietos, inalamos e exalamos o Sopro de Deus, sem 
nunca obstruir o canal. Sejamos grandes ou pequenos, nós 
nos ambientamos e realizamos nosso trabalho como parte da 
pele do mundo e abraçamos todos os que se aproximam.

Há seres humanos que não gostam da nossa pureza, já que 
é estranha demais ao seu modo de ser, e há ainda os que nunca 
a sentem, porque estão centrados demais em si mesmos. Nós 
elevamos os que chegam até nós. Não fazemos nada especí-
fico para que isso aconteça. Quando você toca o nosso ser, é 
naturalmente elevada porque estamos em harmonia. É assim 
que podemos ajudar os humanos a conquistar o silêncio in-
terno. Deveria sempre haver grandes áreas onde reinássemos 
supremos e tranqüilos e, portanto, pudéssemos transmitir 
conforto a vocês. Isso seria muito útil para a cura das na-
ções. Os espaços abertos têm seu próprio poder de cura; nós 
temos outro.

Quanto mais você se interiorizar, mais poderá nos apreciar. 
Nosso coração também está no silêncio. Lá adoramos a Deus e 
lá você pode igualmente adorá-Lo. Nós, que duramos pouco, 
agradecemos por todas as coisas vivas. Rejubilamo-nos por-
que a própria vida está contida em nosso interior, como está 
no seu. Rejubilamo-nos também por realizar o nosso destino 
com perfeição, e você pode fazer o mesmo ao se voltar para 
dentro com suficiente profundidade. Nossa bênção a todas 
as coisas vivas; todas elas vivem no Uno.



Loureiro ou louro
Pensamentos elevados e mente aberta

Você me encontra bem aqui, em feliz expectativa, e se 
pergunta se essa é uma qualidade característica minha 
ou se é apenas o seu estado de espírito ou, talvez, formas- 
pensamento construídas sobre o louro. A primeira suposição 
está correta, e seria uma boa idéia você sintonizar com cada 
planta, buscando sua qualidade característica. Com certeza, 
vai descobrir que essa qualidade está relacionada com o efeito 
da planta nos corpos humanos. Tudo é um, tudo interage.

Agora você se pergunta se deveria mordiscar uma folha de 
louro quando souber que algo está para acontecer e quiser fi-
car em agradável expectativa! Isso não é tão ridículo quanto 
parece. Você é ajudada a ter a mente aberta positivamente 
quando está em contato com a aura de uma folha de louro. 
Experimente-a, por exemplo, antes de ouvir uma música mo-
derna, se tiver dúvida de que gostará. E, quando você sabe que 
o uso médico dessa planta é “para aliviar inflamações”, per-
cebe a relação: em vez de se inflamar com alguma coisa, você 
pode ficar receptiva e descobrir o que há de bom nela, como 
na música. Funcionamos no nível das qualidades. Caracterís-
ticas físicas são qualidades que se tornaram concretas.

Não se preocupe se errar sobre as fugidias e delicadas im-
pressões que você recebe. Eleve-se às nossas esferas, longe das 
preocupações e bloqueios que os níveis inferiores trazem. 
Embora toda planta seja concreta e sólida, sua fonte é ele-
vada; e nós, como servos do Senhor, somos parte do plano de 
perfeição em que cada planta tem um papel. Desempenha-
mos o que nos cabe e mantemos nosso padrão no alto para a 
glória de Deus, irradiando-o ao nível físico. Se você entrar em 
sintonia conosco, a única coisa que poderá acontecer é trazer 
pensamentos elevados para a consciência.

Agora, pense no louro como a vitória e siga com ela pela 
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vida, sabendo que este pequeno horto será uma força para o 
bem, para Deus, a se espalhar amplamente pelos mundos.

Viburno 
ou caneleira-da-coréia

Com louvor e gratidão 

Gostaríamos de ser saudados. O fato de você não saber o 
nosso nome não faz diferença alguma para a nossa conexão. 
Todos nós, conhecidos ou desconhecidos, estamos ávidos por 
participar desse grande experimento nos jardins de Findhorn 
e mostrar o que cada um pode fazer.

Compreenda que nós, os devas, estamos fazendo mais do 
que nos cabe na tarefa que compartilhamos com vocês. Es-
tamos realmente nos excedendo aqui, dando dez passos para 
cada um dos que você dá, por causa da importância abran-
gente desse experimento. Formamos uma animada comitiva 
à espera de oportunidade de nos manifestar nesta alegre 
aventura. Apinhamo-nos aqui, sofregamente, com grande 
satisfação, mas também esperamos que você faça a sua parte 
e leve em consideração o nosso ponto de vista. Isso é para ser 
uma cooperação, e não apenas um acordo em que nós me-
ramente ficamos a serviço do ponto de vista de vocês, como 
no passado.

Estamos encantados por você ter colocado tantas varieda-
des de plantas no jardim. Quanto mais, melhor. Gostaríamos 
que este jardim representasse o mundo, pois gostaríamos da 
cooperação do mundo. Queremos que cada cantinho tenha 
sua beleza especial, e agradecemos por sua cooperação nesse 
sentido. Todas as plantas, arbustos ou árvores, pequenas ou 
grandes, gostariam de ser incluídas.



Acima de tudo, que aqui haja grande alegria e louvor. To-
dos somos o que somos porque o Criador de tudo nos fez 
assim, e em uma atmosfera de louvor e gratidão nossa ver-
dadeira imagem floresce. Que estejamos sempre unidos 
nesse  louvor.

Devas das árvores
Voz da natureza

Isso que você está ouvindo é a brisa. Escute-a. É o som da 
Unidade, da natureza. Esse som da natureza é um mantra de 
necessidade. É uma nota que guarda a vida em si. Se os veí-
culos dessa nota, as árvores silenciosas, fossem retirados ou 
encobertos por sons humanos, seria como se o solo cedesse 
e já não houvesse base firme para os pés. Que significa isso? 
Esse som, quase como “hu”, dá certo elemento espiritual à 
humanidade, e sem ele algumas de suas qualidades inferiores 
se acentuam.

Andrômeda
Flores e cura

Gostaríamos de falar e de ser bem-acolhidas. É uma ale-
gria estar neste jardim experimental, e aqui nos instala- 
mos ditosamente.

Queremos mencionar algumas das forças que atuam por 
intermédio de cada planta. Somos todas diferentes: as folhas 
são diferentes, as flores têm formatos e cores diferentes; o 
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modo pelo qual crescemos é diferente, e permanecemos fixas, 
ao contrário de vocês, seres humanos, que se podem mover e 
cujo corpo é bem mais padronizado. Portanto, cada uma de 
nós é planejada ao máximo para emitir certa aura, ter certa 
influência e retratar certa idéia de Deus. Quando estamos na 
melhor forma somos exemplo perfeito dessa idéia. Todos os 
que por alguns instantes param diante de nós e nos admiram 
são ajudados, porque qualquer exemplo de uma idéia de Deus 
perfeitamente expressa com constância e firmeza eleva a hu-
manidade, que almeja a perfeição, mas não a alcança. Não 
considere as limitações de uma planta; em sua esfera ela é a 
própria beleza e irradia com clareza uma límpida singulari-
dade, que é curativa.

Pare quando vir uma planta em plena floração. Pare e es-
queça de pensar; esteja apenas atenta a esse símbolo da glória 
de Deus. Talvez por um segundo você possa esquecer-se de si 
e maravilhar-se. E, maravilhada, chegar mais perto da pureza 
de Deus. Nesse estado você é una com a vontade de Deus, 
como uma planta é, e talvez dê um passo em direção a essa 
condição original. Mas, tenha-o dado ou não, você foi ele-
vada. Tornou-se uma pessoa mais consciente, participou de 
um dom da vida. E a planta permanece serena e radiante em 
sua beleza, compartilhando-a com todos os que querem rece-
bê-la, transbordando-se ao redor. Que importa se a floração 
for passageira? A vida continua, e um florir imutável poderia 
tornar-se aborrecido ou corriqueiro. Nossos momentos de es-
plendor também são parte da perfeição do plano de Deus. 
Apreciem todas as coisas e juntem-se a nós em pleno louvor 
a Ele.
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Faia-de-cobre 
ou faia-da-europa 

Mais perto de Deus

Você precisa do nosso tom vigoroso para contrastar com 
as vozes pipilantes das plantas pequenas que ouviu há pouco. 
Precisa sentir a solidez do nosso fluxo de energia. Todos vo-
cês têm muito a ganhar ao participar do nosso fluxo equi-
librador, especialmente nestes tempos em que as pessoas 
perambulam no terreno instável dos valores perdidos. A vida 
precisa de uma base firme, e a nossa força radiante pode evo-
car em vocês força similar que, em geral, está inativa.

Você tocou em mais uma razão para a necessidade de haver 
árvores grandes. Canalizamos um tipo de força que exerce 
influência estabilizadora sobre todas as formas de vida. A 
Verdade lhe diz para construir seus alicerces na rocha, em 
Deus, como fazemos e como recomendamos, despretensiosa-
mente, que os seres humanos façam. Você ainda não percebe, 
mas o meio ambiente natural está repleto de forças sutis que 
correspondem também a aspectos da sua constituição e que 
podem, portanto, revelá-los. Aqui, mais uma vez, as árvores 
grandes têm um papel imenso a desempenhar. Vocês são des-
tituídos desses aspectos de si mesmos, são destituídos da sua 
herança quando desnudam a terra, quando retiram dela as 
árvores grandes.

Agora chegue mais perto, descanse na nossa força e per-
ceba a música da nossa sutileza: perceba o tremular das fo-
lhas, o brilhante lampejo de cor, a suavidade ensolarada da 
primavera, tudo isso unido de alguma forma aos pássaros, 
aos insetos, aos elementos, a tudo o que é vivo. Uma árvore 
grande é uma família, um lar, um país a desvendar e um lugar 
de beleza. De pé, vertical, dá a tudo e a todos, e é o refúgio 
de muitos. Altiva, busca alcançar os céus e as profundezas da 
terra com persistência. É símbolo de uma perfeição especial 



de Deus. Deixe-a erguida onde está, e você se aproximará 
de Deus.

Macieira
O milagre do fruto

Você se sente atraída por nossos cachos de flores e pela pro-
messa de futuras frutas. Que de uma flor frágil, quase sem 
cor e com vida curta possa surgir uma maçã corada e viçosa 
é mais um dos milagres de Deus, revivido muitas e muitas 
vezes para que todos o observem. Se você pudesse ver melhor 
como a corrente da vida realiza esse prodígio, ficaria tão ad-
mirada que seria elevada às alturas.

Assim como da semente cresce uma árvore, também de 
uma idéia-semente emerge um padrão de força vindo do Cen-
tro. Esse padrão é passado adiante por silenciosas fileiras de 
anjos, silenciosas e quietas porque tal idéia ainda está por de-
mais informe e incerta e só pode ser preservada com cuidado 
meticuloso. A idéia desce e surge, cresce em força e tamanho, 
seu padrão se torna mais brilhante, até que finalmente cin-
tila e ressoa, ainda sob os cuidados do anjo mais elevado. Seu 
campo de força é firme e resplandecente.

Então o padrão é passado aos construtores da forma, os ele-
mentos. Eles vêm, doam a si mesmos e o vestem. Lembre-se de 
que esse é um processo, de que o padrão está em toda parte, 
perceptível nos éteres, mantido pelos anjos. É manifestado 
oportunamente, além do tempo, pela energia dos elementos 
e com o auxílio dos seres elementais, e por fim aparece no 
tempo e no espaço na beleza da flor e na suculência da fruta.

Esse é o Verbo que se fez carne. É toda a Criação, mantida 
em equilíbrio por grandes camadas de vida que sua mente 
consciente nem conhece. Um milagre? Você precisa de pala-
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vra mais poderosa. Precisa ir além das palavras.
Os frutos da terra são produzidos pelo serviço anônimo e 

dedicado dessas muitas formas de vida – e esperamos que os 
jardineiros do fim da fila estejam também felizes em seu tra-
balho! Vocês, seres humanos, têm os frutos, embora realizem 
só uma pequena parte do trabalho. Assim é. Que seu louvor 
seja maior que o nosso, que nunca cessa.

Tojo
Inspiração gloriosa

Bem-vinda aos lugares agrestes! Aqui, embora o dia es-
teja quieto e os ruídos sejam brandos, nossa exuberância está 
completamente livre e hilariante, cheia de movimentos dan-
çantes, dourada, com uma cor interior ainda mais brilhante 
que a gloriosa cor exterior. Aqui, nossas auras podem fluir 
em ondas sem nada que as extravie ou diminua. Aqui, nossas 
flores se espalham como se fossem preencher todo o espaço 
com sua delicadeza, contrabalançando o fato de termos espi-
nhos. Aqui, experimentamos abertamente o sentimento ex-
tremo de ser tudo neste momento único. Esta é a nossa terra, 
cujo ar enchemos de perfume e cor. Poucos vão além dos li-
mites estabelecidos. Apenas alguns se aproximam e entram 
conosco neste abundante silêncio, como você está fazendo, e 
descobrem que a maravilha e a glória, a liberdade e a pureza 
preenchem o mundo.

Estamos transformando mundos nesta hora de esplendor. 
A força do nosso desafio dourado nestas áreas agrestes é in-
comensurável; toma conta de todos os que chegam e emerge 
vitoriosa, alegre, triunfante. Ah, sim, os seres humanos po-
dem nos abater com seus produtos químicos, com suas serras 
e com fogo, mas, se soubessem da transmutação que fazemos 



para o bem de tudo o que é vivo, nos ajudariam. Se pudes-
sem, vocês contribuiriam com sua força e suas bênçãos, nos 
impulsionariam em nossa missão. No entanto, a ajuda mais 
preciosa é nos deixar existir, pois Deus nos deu nossa tarefa e 
nela a perfeição é realizada.

Inspire a essência que está no ar e deixe-se guiar para den-
tro, por nós. Sinta a força penetrante dela – um muro inven-
cível, que mantém uma vibração tão alta que ninguém pode 
destruir. Ergue e protege a vida. Faz com que você vá para a 
frente e para dentro, eleva-a e realiza-a. Envolve e guarda o 
seu ser. Algum dia você sintonizará ainda melhor com essa 
essência, e nós lhe contaremos mais. Basta, por ora.
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Laburno
Verdade pura e simples

É naturalmente mais fácil para vocês entrarem em sintonia 
conosco, que estamos bem assentados neste local, do que com 
alguma árvore importada e exótica. Nossas vibrações são mais 
fortes e somos parte desta atmosfera. Há tempos proporcio-
namos alegria ao lugar, e esperamos continuar assim!

Vocês já conhecem a beleza em cascata das nossas flores; ve-
nham agora para o mundo interior oculto em cada uma delas, 
venham ao lugar em que estamos. Vocês quase nos podem ver 
como formas em movimento, porque nesta época de floração 
ficamos especialmente ativos, concentrados em manter em 
equilíbrio os padrões perfeitos e exatos, em sustentar o cresci-
mento. Do ponto de vista humano é um trabalho impossível, 
quando se pensa nas inúmeras árvores de laburno floridas em 
todas as partes do mundo neste momento. Mas mesmo assim 
nem uma é negligenciada e cada uma é tão perfeita quanto as 
condições o permitam. A mente de vocês não poderia manter 
nem uma só árvore sempre na consciência, mas o reino dévico 
encontra-se além da mente, além do tempo e do espaço, mais 
perto da Fonte onde a Unidade é real.

Estamos dizendo “nós” hoje. Às vezes dizemos “eu” – e am-
bas as formas são verdadeiras. Entretanto, a verdade é maior e 
ainda mais inclusiva. A mente humana concebe grandes Hie-
rarquias e Seres cada vez maiores, mas a verdade é muito sim-
ples. A verdade está dentro de vocês e dentro de mim, inteira. 
Eu, ou nós, não pretendemos sabê-la toda, já que estamos bas-
tante ocupados com a nossa parte, mas sabemos que está lá e 
que uma fagulha dessa totalidade permeia tudo. Onde quer 
que exista alguma coisa, Deus está – não parte de Deus, mas 
Deus, indivisível. Vocês podem ver meramente um pouco de 
matéria inerte, mas por trás e por dentro dela está tudo o que 
existe. Para vocês, que andam por aí com a mente fechada, 



isso pode parecer um pouco limitado, mas quando abrirem 
os olhos para o que está em seu interior e aprenderem mais 
sobre a glória de Deus, verão que tudo está relacionado com a 
mesma glória. Isso está claro para nós e está claro para vocês 
também, nas dimensões que estão igualmente “dentro” de vo-
cês e para as quais a consciência da humanidade está sempre 
se dirigindo. Vocês perguntam se nós crescemos em consci-
ência como a humanidade cresce. Digamos que a consciência 
dentro de todos se torna cada vez mais alerta, a verdade mais 
ligada com o interior. A promessa de fato se torna mais gran-
diosa, e a Unidade mais una, com o perdão da redundância! 
Talvez um laburno vá revelar um pequenino aspecto da gló-
ria de Deus. Esperamos que sim, e continuamos alegres.
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Cedro-do-líbano
Irmãos de sangue

Muitas vidas vêm e vão, e o nosso poder continua subindo 
aos Céus e descendo à Terra. É o poder do Todo-Poderoso, 
do qual somos zeladores neste momento. Nossa força serena 
estabiliza e apruma qualquer coisa que venha a nós de ma-
neira aberta, porque somos matéria viva, formada dos ele-
mentos, e somos aparentados com tudo o que é vivo. Você 
e eu somos irmãos de sangue, feitos da mesma substância, 
cada um seguindo seu destino neste planeta. Eu a conte-
nho em minha força sobranceira, e você me contém em sua 
aspiração ascendente.

Podemos amar juntos e ser livres juntos, pois, embora seja-
mos árvore e ser humano, somos muito mais. Somos represen-
tantes da divindade e nos perpetuamos por eras infindáveis. 
Seguimos vigorosos, cada qual à sua maneira, e a velhice não 
passa de um declínio dos nossos veículos.

Vocês, seres humanos, estão espoliando nosso poder na 
terra, interferindo no nosso destino. Nesse processo, estão 
aprendendo sobre o seu destino. Esperamos que possam as-
sumi-lo com orgulho e que enriqueçam a terra como nunca 
antes. Vocês podem enriquecê-la com seu amor iluminado. 
Isso nós não podemos fazer, não em nossos padrões terres-
tres. Mas nós também, do nosso modo, podemos ser canais 
para novas energias.

Sejamos Um nesse poder.
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Carvalho
Força essencial

Somos uma amostra da vida vegetal que dá abrigo, auxílio 
e força a todos e acolhe toda a vida, inclusive a humana, como 
temos feito por muitas eras. Nosso espírito está em todo lugar, 
a nossa força inteira está dentro de vocês, mas ainda precisa-
mos que as poderosas árvores fiquem firmes e se propaguem 
para trazer o nosso poder à Terra.

Saudamos o nascer do sol junto com você. Sabemos que 
pessoas como você vão garantir que a Terra não seja privada 
de seres como nós. Se a humanidade quiser ter força física, 
o que é imprescindível para funcionar nesta Terra, é preciso 
que a vida vegetal esteja distribuída de maneira uniforme no 
planeta. Isso é necessário não apenas para a respiração da pele 
da Terra, mas para que haja qualidades como as que nós ca-
nalizamos (que têm seu equivalente em vocês) e para o nosso 
veículo físico. A humanidade perderá seu domínio sobre a 
Terra, perderá a si mesma, a menos que os carvalhos perma-
neçam vivos.

Temos grande amor pela humanidade, mais do que a maio-
ria das árvores. Estivemos muito ligados através dos tempos. 
Vamos aonde vocês vão, doando generosamente a nossa ma-
deira. Você nos encontra em todos os lugares e, onde quer 
que haja um carvalho, ali estamos unindo nossas forças. So-
mos antigos. Que possamos continuar a ser antigos por to-
das as terras, e que o amor entre nós se torne mais intenso 
e benéfico.



Lilás
Guia interior

Preciso entrar. Somos amigos há tanto tempo, e até hoje 
você pensa sobretudo nos lilases que existiam onde passou a 
infância. Isso não faz diferença alguma para a nossa conexão. 
Tempo e lugar nada significam nesse contexto.

Você sente torvelinhos de movimento, torvelinhos de co-
res e um profundo amor. E é o amor que a tira do tempo e do 
espaço e a leva para a essência eterna que somos nós.

Mostramos a perfeição da natureza, e a humanidade mos-
tra imperfeição. Nós embelezamos e acrescentamos algo às 
paisagens, cumprindo a nossa parte no Plano Divino, en-
quanto vocês as violentam e cumprem muito pouco da sua 
parte. Em vez de descobrirem e desenvolverem o próprio po-
tencial criando linhas de força belas, claras e brilhantes como 
faz o resto da Criação, vocês avançam em todas as direções, 
enlameando e distorcendo o padrão de vocês. Esse padrão 
está muito claro em seu interior, em especial na juventude, 
mas segui-lo e colocá-lo em movimento quando vocês têm 
escolhas é um árduo processo. Podemos ver seu padrão e 
nos perguntamos: por que, oh, por que vocês não o seguem 
e deixam que tome forma? Ele é maravilhoso. Se vocês, seres 
humanos, seguissem o Plano Divino, este planeta seria incri-
velmente esplendoroso.

O que dizemos é que vocês sempre se deixam levar pelo 
que está fora de vocês, enquanto o tempo todo o guia está em 
seu interior. Como pode algo de fora saber tanto sobre vocês 
quanto vocês mesmos? Cada um é completamente diferente 
e único em seu padrão particular. Vocês receberam muitos 
ensinamentos valiosíssimos, e todo saber genuíno os ajuda a 
encontrar o padrão interno. Façam o que é bom para vocês, 
não o que é mau, e descubram sua totalidade. Ela está em 
todos, com muita força, ajudando-os e sustentando-os, ape-
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sar de seus protestos em contrário, apesar de serem limitados. 
Achem o desígnio de vocês.

O padrão e a manifestação de um lilás são lindos; o padrão 
e a manifestação de um ser humano, mais ainda. Lembrem-se 
disso e os procurem dentro de si mesmos.
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Tojo
Reconhecer a unidade

Mostramos novamente a você a nossa glória, porque esta é 
a nossa estação. Sua resposta sincera significa muito; a cons-
ciência é importantíssima.

Como já lhe dissemos muitas vezes, fazemos um vigoroso 
trabalho nas terras e para a Terra, e o fazemos onde é neces-
sário. Se os seres humanos são capazes de mudar a qualidade 
das terras por completo, então você precisa reconhecer que 
isso é algo a ser feito. Assim vocês fizeram em Findhorn, ao 
transformar a natureza do solo com trabalho pesado, amor e 
cuidado constante.

Essa não é uma proposta comercial. Se a mudança é feita 
apenas por motivos comerciais, não atrai nossa cooperação. 
Sem dúvida chegará a hora de fazê-la em bases comerciais 
– na verdade poderia ser feita agora, em larga escala, por um 
número suficiente de pessoas com consciência correta.

Entretanto, estamos realmente alegres por haver agora 
uma sintonia muito mais delicada com a nossa beleza. Não é 
apenas uma apreciação do milagre da nossa manifestação; há 
também reconhecimento por essa manifestação, há o sentido 
de unidade, e somos gratos. A percepção dessa unidade da 
qual todos nós somos parte cresce na humanidade. Estamos 
radiantes por nossa alegria e leveza serem captadas por cer-
tas pessoas; o mundo precisa disso. Estamos sempre prontos 
a compartilhá-las. Rejubilem-se e agradeçam imensamente, 
pois a vida é para ser vivida com esplendor.



Tojo
Elo com a beleza

Procure por nós bem ao meio-dia, quando o sol e o aroma 
a deixarem fora de si de tanta alegria e o vento brincar livre-
mente ao seu redor. Embora os seres humanos tenham de-
sequilibrado a terra, aqui a areia, os pedregulhos e a poeira 
saúdam os seus sentidos. Entre nós, parte dos propósitos de 
Deus mostra-se perfeitamente, enquanto tudo glorificamos 
com nosso perfume dourado e mantemos todos afastados 
com nossos espinhos, exceto os que nos amam. Pássaros, in-
setos e mar fazem soar sua gratidão, e o amor flui entre nós 
todos quando nos integramos na harmonia do meio-dia. 
Esta é a nossa forma externa; aqui manifestamos a vida equi-
librada, de tudo fazemos o melhor. Este é o nosso território, 
e você é bem-vinda. Encontra a perfeição porque nos ama e 
combina bem conosco. Você não precisa modificar nada, pois 
a perfeição está em toda parte.

A vida invisível também está aqui e ali, por todos os lados 
– tem de estar. Deve haver elos entre este milagre de formas, 
cores e aromas e o que parece ser o nada, mas é uma vida 
plena que faz o coração e a mente unirem-se para o deleite de 
ver a beleza e sentir os perfumes. Céu azul e nuvens brancas 
estão unidos com o sol ao realçarem o campo de tojo. E nós? 
Bem, nós guardamos tudo isso na consciência e o oferecemos 
a vocês, seres humanos. Como o Deus interior, isso está aqui 
– é só procurar. Apresentamos um pequeno aspecto da Cria-
ção, mas bem aqui toda a Criação está repleta dele. Nascida 
do calor e da água, a Vida irradia, preenche o espaço e cobre 
a Terra – tudo isso é alegria; tudo isso é amor; tudo isso é 
Céu também. Compartilhe-o conosco. Devolva-o a nós em 
êxtase, e nós o enviaremos novamente a você. Infinita é a gló-
ria da Criação de Deus.

Todo ano partilhamos algo de nós com você. Todo ano da-
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mos tudo o que temos, e cada ano é novo. A consciência é in-
findável, e esse compartilhar também. Mergulhamos fundo 
um no outro, por amor. Que seja assim. Que brilhe. Una-se 
à nossa alegria cada vez mais, e o Céu estará em toda a Terra.

Amendoeira
Em perfeita cooperação

Afetuosamente a saudamos. Muitos seres humanos têm 
afeição pelas amendoeiras, e nós nos sentimos mais aparen-
tadas com vocês do que com alguns da nossa espécie. Ado-
ramos esta região [Maiorca] que, embora antiga e não tão 
luxuriante para as plantas, há tempos é para nós um lar. Ir-
radiamos nosso poder aqui com grande contentamento, e as 
forças da Terra sobem para nos encontrar, assim como fazem 
com tudo o que cresce. Entretanto, aqui elas se empenham 
para compensar a infertilidade natural do solo. Assim como 
um órgão do corpo pode ajudar a fazer o trabalho de outro 
que falta, as forças naturais da Terra se ajudam umas às ou-
tras quando necessário. Não fosse isso, certamente haveria 
menos vida no planeta. Foi essa colaboração, durante longas 
eras, que acelerou a chegada a essa unidade.

Temos aqui uma atmosfera alegre. Talvez se cometam er-
ros contra a natureza, mas ainda sem muita ganância. Parece 
que até aqui os interesses comerciais estão chegando; espera-
mos que o mundo mude antes que este lugar fique demasia-
damente influenciado por eles.



Pereira
Essência além da forma

Você me vê como um ser de grande beleza porque contata 
a minha realidade: um ser de Deus, livre, feliz e que expressa 
vida perfeita. Entretanto, aquela árvore um tanto delgada 
que cresce no pomar é minha expressão. É claro que você sabe 
que na época da floração a beleza interior fica mais aparente, 
e que a fruta é também uma forma única. Você, entretanto, 
acha que essa árvore não passa de uma expressão limitada 
de mim.

Chegue mais perto da árvore e perceba-se em unidade com 
ela. Entre de mansinho em seus galhos e sinta a união que o 
meu espírito sente com ela. Sinta como ele a ama, como ele é 
a árvore.

Você se tornou una conosco naquele momento. Acredita-
mos que, à medida que penetrar em nossa vida desse modo, 
à medida que alcançarmos maior unificação, o Céu será tra-
zido à Terra.

Oito anos mais tarde, a pereira foi arrancada para dar 
lugar a uma construção.

Ouça: não fique triste porque a forma de uma árvore que 
você amava e com a qual se tornou una de modo inigualável 
se foi. Você não se uniu à forma, mas à essência, e essa essên-
cia está sempre aqui, dentro e fora. É parte da sua experiência, 
parte de você, parte do Todo.

Como bem sabe, nós, do mundo dos devas, nos importa-
mos com motivos e podemos aceitar as suas razões para des-
truir aquela árvore. Afinal de contas, não teríamos os mesmos 
motivos se fossemos seres humanos? Não pense em termos 
de separação, mas sempre de conjunto, como fazemos. Que o 
amor flua entre todos nós.
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Anjo da Paisagem
Energia amorosa

O mundo angélico mantém, estável, um grande amor pe-
los seres humanos, o que os impressiona como especialmente 
belo. Quando fazemos algo, até mesmo quando nos voltamos 
para olhar alguma coisa, todo o nosso ser o faz, sem dureza, 
sem velhas couraças, sem cicatrizes. À medida que vocês, se-
res humanos, cada vez mais fizerem o mesmo e virem beleza 
e amor por toda parte, tudo responderá.

Não é preciso preocupar-se com o risco de criar um mundo 
tolo, onde todos flutuem em nuvens cor-de-rosa. As energias 
que fluem por nosso intermédio e por tudo o que é vivo têm 
propósito, força e objetivo. O amor é uma realidade firme, 
que cria uma ponte sobre a qual qualquer um pode passar. 
Sentimentalismo pegajoso não é amor e não existe em nós. 
Quando nos dirigimos a vocês, nós o fazemos com energia. 
Vocês podem proceder da mesma maneira. Embora não nos 
possam ver nem ouvir, tocar, cheirar nem provar, somos uma 
força tremenda. Estamos aqui com amor, somos um mundo 
dinâmico pronto para um relacionamento inteligente com 
a humanidade, que deve usar em prol da totalidade todas 
as forças dadas por Deus. Vocês precisam de nós e estamos 
prontos, aguardando reconhecimento, amor e tratamento 
adequado. Amorosamente aguardamos pelo seu amor.





115

O 
Ch

am
ad

o 
da

s Á
rv

or
es

 |
 D

or
ot

hy
 M

ac
lea

n

Devas
No fluxo da vida

Voltamos à sua consciência com a alegria dos nossos mun-
dos e nos perguntamos de novo: por que os seres humanos 
têm mentes tão conturbadas? O contato conosco sempre os 
eleva, e o mesmo ocorre com todos os membros dos reinos 
da natureza. Não há mal algum em nossos mundos; o que 
vocês chamam de mal entra neles apenas com a consciência 
do homem, com a interferência do homem. Pode parecer que 
alguns elementais sejam muito estranhos e até hostis, mas 
certas raças humanas também parecem muito estranhas para 
você – simplesmente porque são diferentes. A hostilidade 
tem sido fabricada pelo homem, e ele a tem merecido.

Uma nova época desponta, uma era em que todas essas in-
compreensões e hostilidades se dissolverão como neblina ao 
sol, em que toda a Criação de Deus andará unida em luz e 
alegria, em que todos se amarão uns aos outros, compreen-
derão uns aos outros e louvarão a Deus. Mantenha isso na 
consciência; não pense negativamente.

Os reinos da natureza precisam de defensores para ajudá-
los a restabelecer o equilíbrio alterado pelo homem, mas é um 
equilíbrio que precisa ser redescoberto. Equilíbrio não é uma 
atitude rígida, mas uma grande soltura, é fluir com cada mo-
mento, sem resistência, é uma atitude de dar e receber e de 
ajustar-se, de estar sempre à procura da Unidade, sempre em 
busca do Criador. Na totalidade da Criação, os seres servem 
uns aos outros e se complementam. A natureza oferece sua 
abundância na medida em que o homem obedece à lei uni-
versal. O homem realmente precisa mudar, e está mudando. 
Alegra-nos ver isso.

Venham participar do nosso festejo, seres humanos sisu-
dos! A vida é maravilhosa, nunca duvidem nem se privem 
disso. Sejam apenas o que realmente são e descubram a sua 
Unidade com tudo.
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Giesta ou fabácea
Forças invisíveis

Somos gratos pelo seu apreço. Todas as coisas vivas pros-
peram com o apreço, e nós, construtores de formas, o usamos 
como alimento para o nível físico.

Qual é o milagre que a natureza opera para promover a 
transformação de uma minúscula semente em árvore, e o 
crescimento de um animal ou de um ser humano? Ao sinto-
nizar com nossos mundos, as qualidades que sobressaem são 
as positivas: alegria, leveza, adaptabilidade e dedicação. Na 
verdade, são elas a energia ou o alimento usados no cresci-
mento das células.

Os pesquisadores hoje já provam que o crescimento das 
plantas pode variar de acordo com as emoções humanas di-
rigidas a elas, e que criança não amada é criança difícil. Mas 
ainda não notaram que o milagre maior do crescimento, em 
si, emana exatamente dessas qualidades provenientes dos 
nossos mundos. À medida que vocês se desenvolverem e se 
tornarem mais sensíveis ao que não pode ser visto nem me-
dido, perceberão que toda a vida depende do sopro de vários 
seres cuja energia, por sua vez, depende do estado em que eles 
se encontram, da sua consciência da Unidade, da sua identi-
dade com Deus ou com a Vida. É bem simples, às vezes sim-
ples demais para a mente.

Da mesma maneira, quando o crescimento espiritual 
avança, os seres humanos retornam às qualidades simples: “A 
menos que vocês se tornem como criancinhas, não entrarão 
no reino dos céus”. Todas as complicadas emoções negativas 
são deixadas para trás, e vocês contribuem enormemente para 
o crescimento do mundo e manejam conosco as forças que 
manifestam a forma – outro exemplo do milagre e da simpli-
cidade do crescimento. A beleza que vocês apreciam na forma 
da nossa flor é expressa por vocês em outra forma. O intangí-
vel torna-se tangível. Isso é crescimento, vida e Unidade. Que 
sempre nos deleitemos com isso e agradeçamos pelas maravi-
lhas da vida.
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Bambu
Harmonia e crescimento

O que você ouve é um farfalhar de contentamento, que 
demonstra a nossa satisfação com um clima mais adequado à 
nossa natureza. Mas o que está ficando cada vez mais impor-
tante é trabalhar pelo fortalecimento da ligação entre o reino 
angélico e o humano. A humanidade está deixando só uma 
pequena parte do mundo em estado natural, e é essencial que 
haja um fluxo de harmonia entre vocês e nós.

Sei que esse não é assunto novo. Sei que é um assunto em 
que constantemente martelamos, mas a alegria que compar-
tilhamos pode salvar o mundo, e deve ser passada adiante. 
A mentalidade de “passar o trator por cima” é degradante 
tanto para os seres humanos quanto para as plantas. Esse 
compartilhar harmonia e alegria, esse culto à vida e ao Cria-
dor, deve prevalecer. Insistiremos nesse ponto sempre que 
você vier até nós. Esperamos que passe isso adiante. Baseia-se 
na realidade, e o crescimento virá daí. Enviamos nossas bên-
çãos a esse trabalho.
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Choupo 
ou álamo

Vibrar em uníssono

Somos os devas do vale, guardiães das árvores que sussur-
ram, respeitados por nossos irmãos maiores. Ainda estamos 
aqui, com nossos segredos profundos, saudando a todos que 
entram e dando as boas-vindas a esta conexão. Nosso amigo 
vento nos visita; comungamos com ele e continuamos nossos 
caminhos. Permita então estar e comungar com você, e seguir 
adiante, enriquecidos pela experiência de ter compartilhado 
nossa alegria.

Nossas folhas dançam na brisa, sua luz tremula pela alegria 
da vida, e estendemos a você esses sinais externos da nossa 
presença, a fim de tocar-lhe o coração e despertá-lo para a 
beleza que há em nós e em você. Podemos com grande faci-
lidade vibrar em uníssono, pois temos muito em comum, já 
que viemos da mesma Fonte. Somos irmãos e irmãs que com-
partilham a vida com todos ao redor, eternamente escutando 
a água a correr, eternamente despertando ao calor do sol, en-
chendo o espaço ao cumprimentar a humanidade inteira e 
almejar que conscientemente se torne parte do que somos.

Sim, sei que nem toda a humanidade pode vir a este bos-
que! Mas o que temos a compartilhar está dentro de cada ser 
humano; estamos apenas despertando isso em vocês. Tudo o 
que somos é parte de todos e, embora vocês sigam seus cami-
nhos e nós fiquemos onde estamos, a harmonia que há entre 
nós estará onde estiverem. Que assim seja. Lembrem-se disso, 
bendigam toda a vida.
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Devas das árvores
Para manter a paz

Filha da terra e do espírito, falamos ao aspecto espiritual 
da sua natureza, pois ele é o nosso ponto de encontro. Como 
você sentiu, não estamos em harmonia com a parte da huma-
nidade que violenta a terra, e em lugar algum essa ruptura 
está tão evidente quanto nesta área de árvores antigas irrefle-
tidamente derrubadas.

Repetimos: árvores adultas são necessárias. Não é sufi-
ciente reflorestar terras, pois as árvores novas não são capazes 
de realizar nossa tarefa de transmutar energias. Vocês preci-
sam de nós para isso, precisam de nós para o equilíbrio da paz 
e estabilidade. Se há escassez de árvores grandes, a paz e esta-
bilidade da humanidade são afetadas, pois somos todos Um. 
Vocês não podem destruir-nos sem destruir a si mesmos.

Agora temos uma grande força interior para lhes dar, e 
assim o faremos. Mas antes temos de novamente gravar em 
você a mensagem das grandes árvores, mensagem de vida. Sa-
bemos que o mundo humano está começando a dar valor à 
unificação das qualidades. Toda a vida contribui em algum 
aspecto ou qualidade que é parte da essência da humanidade. 
Nutra-nos, comungue conosco, descubra e traga ao planeta o 
sentido de totalidade.



Devas das árvores
Conexão e cooperação

As energias que representamos estão sempre ao alcance de 
seres humanos compassivos. Estão claramente neste lugar, 
longe das dispersões da civilização, mas estão também em 
toda parte.

O que talvez vocês não saibam é que o fato de nos reco-
nhecerem resulta num contato mais forte, porque é baseado 
na verdade e capaz de proporcionar uma porta para comu-
nicação e cooperação mais intensas. Isso é necessário para o 
bem-estar da humanidade, que se aproxima da alegria de se 
tornar, em maior grau, parte da unidade do planeta. É preciso 
construir sobre esse quadro positivo, compartilhar a alegria 
dos lugares silvestres que há no mundo e levar essa alegria co-
nosco. Não podemos deixar de compartilhá-la, porque nela 
vivemos. O mesmo se aplica a você, visto que está aprendendo 
a ser o que verdadeiramente é.
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Cipreste  
ou cedro-do-incenso
Bênçãos e benefícios inesgotáveis

Nós a saudamos por meio de cada árvore. Com as nossas 
emanações a abençoamos, e também com a nossa altura e 
o nosso aroma, como na verdade fazemos com tudo o que 
é vivo.

Você recebeu a mensagem sobre a necessidade de haver 
árvores grandiosas. Simplesmente repetimos isso como algo 
preliminar ao que quer que as grandes árvores possam di-
zer e, sabendo que está na sua consciência, continuamos a 
transmitir-lhe nossas bênçãos. Não ficamos aqui na solidão, 
acompanhados apenas por outros da nossa espécie, sem fa-
zer nada. Olhe para o que somos, olhe para o nosso imenso 
tamanho, impelidos ao céu e, ao mesmo tempo, enraizados 
firmemente na terra. Fomos feitos de algo que você não sabe 
o que é, a partir de uma minúscula semente. Olhe para os 
nossos maravilhosos troncos intrincados. Eles nada mais são 
que manifestações externas; nosso trabalho nos outros níveis 
é igualmente poderoso, igualmente detalhado. Queremos 
existir e assim abençoar a Terra.

Devemos trazer a beleza do infinito ao planeta. Devemos 
incorporar as qualidades da força, da estabilidade e da eter-
nidade. Canalizamos uma energia duradoura e de vibração 
muito elevada, da qual nunca se tem o suficiente. Absorva-a; 
este é um grande privilégio. Nós a oferecemos a todos os que 
aqui vêm e os confortamos com o nosso amor.



Azevinho ou ílex
Seja bem-vindo

Queremos muito receber de você as boas-vindas ao en-
trarmos no jardim. Essa não é apenas uma formalidade, pois 
demonstrar que algo é bem-vindo desenvolve realmente uma 
ponte entre as espécies e, sem dúvida, ajuda a criar um fluxo 
natural de cooperação. Estamos alegres com a oportunidade 
de trazer isso à sua consciência.

Temos um trabalho especial com a energia cíclica, que você 
sente, mas não pode explicar. Nosso trabalho tem sido usado 
por certos seres humanos e está relacionado com a regulação 
de ritmos precisos, com fazer cada coisa em seu momento 
correto. É um trabalho valioso para o Todo; é importante es-
tarmos neste jardim.

Gostaríamos que as plantas que já estão aqui no jardim 
permanecessem. Você descobrirá que há uma hora muito 
favorável para transplantar, apesar da arraigada objeção ao 
transplante! Lembre-se de que realmente temos propriedades 
especiais, tênues e ainda não reveladas. Abençoe-nos quando 
passar por nós, e em gratidão a abençoaremos também.
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Devas das árvores
O dom da alegria

O que temos a dizer é sempre criado na alegria, e o que 
você tem a dizer é sempre ouvido com alegria. Deve ser assim, 
embora possa parecer repetitivo, pois a alegria é um atributo 
constante das esferas criativas. Quando Orfeu, persona-
gem do mito grego, olhou para trás e não para a frente com 
alegria, ele perdeu Eurídice, e é isso o que acontece com os 
seres humanos.

Como as árvores podem ser tão quietas se a natureza delas 
é alegria? Dissemos que a alegria é a natureza delas? A alegria 
é a natureza mais elevada de todos, mesmo das rochas, mas 
ainda não foi alcançada. É aí que os seres humanos fazem a 
ponte entre o criado e o Criador e trazem a qualidade da ale-
gria para a matéria menos dotada. A você cabe falar da alegria 
inerente à Criação para os reinos que esqueceram a própria 
origem, ou seja, para os seus semelhantes, os seres humanos. 
Que nada fique sem alegria! Com essa qualidade, a você e aos 
demais será dado o que precisam.

Você pergunta se deveria buscar o contato com o reino 
angélico ou com a sua divindade interior. Não faz diferença; 
naquele nível está a Unidade, e às vezes o contato é mais fá-
cil quando a beleza da Criação nos transporta, com vigor, à 
sua memória.
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Palmeira
Celebração serena

Quer reinemos no deserto, quer nas cidades, quer na flo-
resta, somos modelo de uma estabilidade benevolente que 
exerce grande influência sobre os seres humanos. Foi, por-
tanto, uma elevada estima por nós que fez os cristãos elege-
rem nossos ramos para homenagear o “rei” Jesus. Uma sábia 
escolha. Como todo o reino vegetal, curvamo-nos em home-
nagem ao Deus que vive nos seres humanos. Compartilha-
mos com vocês os nossos poderes divinos e continuamos a 
servir o crescimento, que é o processo da vida. Nós o fazemos 
em paz, serenas, vistosas e dignas. Curvamo-nos ao Deus que 
vive em todos vocês – de modo muito metafórico, é claro – e 
nos ligamos a vocês principalmente no domingo de ramos. É 
bom que a unidade da vida fique mais presente na consciên-
cia dos seres humanos em todas as suas celebrações; esse é o 
seu e o nosso futuro.
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Ao visitar bosques de sequóias que têm o dom de perdurar 
para sempre, percebi com tristeza que essas árvores espe-
cialmente escolhidas para o cumprimento de uma tarefa 
já estavam morrendo. Com desagradável sensação, consul-
tei o deva da sequóia e recebi a mensagem que transcrevo 
abaixo. Ela causou o efeito que, acho, o deva previa: mais 
do que nunca decidi fazer o que pudesse para preservar 
as sequóias.

Sequóia
Gigantes em júbilo

Pequeno mortal e grande ser, nós o saudamos. Suba co-
nosco acima dos ruídos e da pequenez dos serezinhos huma-
nos, venha para onde está a paz eterna. Deixe que esse “mal” 
seja como a poeira dos seus pés, a ser sacudida e devolvida 
ao solo, enquanto a paz de Deus permanece, a paz criadora 
que se estende sobre o planeta e sobre muitas formas de vida. 
Você quer saber o que acontecerá se estas árvores vierem 
abaixo? Nossas vibrações serão para sempre parte desta vida 
aqui, e estamos alegres por ter contribuído tanto, como fize-
mos. Rejubilamo-nos, porque a vida continua, seja qual for a 
forma que tome. A Vida é Una, como bem sabemos. Somos 
parte de vocês, vocês são parte de nós, e assim será sempre.
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Deus
Matas do Norte

Você pergunta se áreas agrestes, intocadas, produzem 
grande efeito no desenvolvimento humano. Sim, as do he-
misfério norte mais que as do hemisfério sul, porque o cres-
cimento da vegetação nas regiões quentes tende a ser denso 
demais para dar espaço aos seres humanos. Os lugares aber-
tos e despovoados do norte são parte essencial do bem-estar 
do planeta e, portanto, também da humanidade, no sentido 
de ser um centro não apenas de limpeza e de pureza, mas de 
planejamento, de estratégia. Uma nova vitalidade vem de tais 
lugares. O deserto, que esteve mais disponível para os seres 
humanos no passado, desempenhou o mesmo papel, mas os 
lugares do norte são mais poderosos. A aridez do deserto ou 
do ártico faz o homem se ater ao que é essencial, e o espírito 
é o essencial de todas as coisas. Agora, com as descobertas 
tecnológicas, os espaços árticos podem ser aproveitados. O 
homem pode aprender a fazer uso dos recursos dessas áreas 
ainda não deterioradas.

Quanto às florestas, também têm influência nas regiões 
árticas do norte. Nas estações verdes, a vitalidade e a alegria 
da natureza são maiores que em climas mais amenos. Os seres 
humanos podem participar dessa celebração.

Sim, a vastidão das matas do norte é um enorme recurso 
planetário e poderá também ser um recurso para a humani-
dade à medida que ela se tornar consciente das possibilidades 
que ali existem. Sem essa consciência, é claro que o homem 
não estará aberto para a realidade profunda das florestas e 
as devastará. Destruirá o que mais pode evocar em si a força 
do espírito. Você pode ajudar muito ao chamar atenção para 
esses fatos.



Nota especial

Gostaria de esclarecer sobre a maneira pela qual recebi 
as mensagens da minha divindade interior, bem como do 
reino dos anjos, que são mundos do nível da alma. Depois 
de vivenciar pela primeira vez a presença do Deus Interior, 
foi-me pedido que sintonizasse com Ele três vezes ao dia e 
colocasse em palavras o que fosse capaz de compreender 
desses momentos. Eu estava realmente aberta à totalidade 
em meu interior. Recebi milhares de ensinamentos amo-
rosos e benéficos durante os dez anos que precederam a 
minha ida, e a dos Caddy, para Findhorn. Nos onze anos 
em que vivi lá, continuei a receber as instruções de que 
precisávamos, e elas incluíam a sintonia com a inteligência 
da natureza.

Tal sintonia, que veio mais tarde, provou, na prática, que 
seres humanos e seres da natureza podem trabalhar juntos e 
bem para cultivar um belo jardim. No decorrer desses anos, 
fiquei apenas como receptora nesse experimento de seguir a 
orientação interna. Comprovei que se pode sempre ter ajuda 
interna, em qualquer situação.

Quando saí de Findhorn, em 1973, continuei a conectar-
me com os mundos angélicos, conforme ia sendo guiada, e 
a contatar, em especial, os anjos de agrupamentos humanos, 
como cidades e países. Gradualmente, à medida que eu ia fi-
cando mais familiarizada com os mundos internos, parecia 
cada vez mais que eu era parte deles e não que estava apenas 
conversando com os devas. Eles já não precisavam explicar-
me como era a dimensão em que viviam, do modo que faziam 
antes. E, depois de ter ficado receptiva por tantos anos, eu 
estava em condições de me expressar. Em vez de apenas bene-
ficiar-me do contato, passei a informar as pessoas sobre esses 
assuntos, a colaborar com elas e a emprestar minhas energias 
para o que fosse necessário. Agora, quando estou ensinando, 
em geral recebo apenas a mensagem básica que a natureza 
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quer dar a nós, seres humanos: de que fica encantada quando 
a contatamos conscientemente, de que deseja que essa coo-
peração continue, cresça e se torne uma maneira natural de 
viver na Terra. Então, em lugar de belos ensinamentos, as 
mensagens são curtas. Mas, com elas, posso transmitir vigo-
rosamente as minhas energias divinas.

As mensagens seguintes, expressões dessa sintonia, vieram 
durante minhas viagens pelo mundo. Fui saudada por várias 
espécies nativas, algumas das quais foram incluídas abaixo. 
Coloquei entre aspas as comunicações que recebi na forma 
antiga.

Dorothy Maclean



Bálsamo 
ou abeto-do-canadá
Apenas ser

Sinto uma presença masculina envolvendo as colinas da-
qui. O amor que flui dessa presença é muito bonito e protetor 
e, no momento, parece estar embalando as árvores para que 
adormeçam durante o inverno – sem esquecer de nenhuma, 
nem mesmo da menor delas. Sabe que estamos aqui e se ale-
gra com o nosso contato, sem interromper o que faz. Pela pri-
meira vez, não me fala sobre a necessidade de haver árvores 
grandes! Está apenas sendo ele mesmo e permitindo-me ser 
eu mesma.

Devas das árvores
Diversidade e singularidade

“Sim, é importante que as áreas tenham a forte 
energia do que nelas cresce naturalmente. Algumas 
espécies exóticas são valiosas, pois este é um planeta 
uno, e a mistura de muitos ajuda na realização da 
unidade. Mas é melhor manter diversidade e singula-
ridade. A Nova Zelândia pode prestar sua melhor con-
tribuição ao mundo com o desenvolvimento de suas 
próprias plantas.”

Gostaria muito que as árvores nativas da Nova Zelândia 
voltassem para os campos.
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Carvalho-preto
Estabilidade amorosa

Quase severo, firme, inflexível. Encantado por realçar 
qualidades semelhantes nos seres humanos – o carvalho-
-preto acha que precisamos delas, por não termos raízes. 
Ele é portador de uma firmeza amorosa. Quando perguntei 
se o desenho caprichoso de suas folhas significava alguma 
coisa, respondeu que a forma redonda penetra e circunda 
tudo de maneira amorosa e inofensiva, criando uma forte 
beleza. Força e estabilidade não precisam ser ásperas e sem 
arte. Apreciei muito o contato com a pura energia daquela 
essência, o que me fez lembrar de dar valor a trabalhos feitos 
da madeira do carvalho, quando os visse. Quanto mais nos 
conectamos com os membros da natureza, melhor é para o 
planeta.
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Oliveira
Satisfação

Feliz. Ela não se importa com a poda, porque depois sur-
gem as azeitonas, que chamam a atenção dos seres humanos 
e despertam neles a gratidão. Fica muito alegre por fornecer 
os frutos. Percebe as colinas e está fortemente conectada com 
elas. É uma espécie de anjo local.
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Choupo 
ou álamo
Silêncio criativo

Tamborilar de folhas, uma dança de alegria. Casca branca, 
flexibilidade, responde ao que quer que esteja ao redor, não 
por ser mais forte – embora talvez seja – mas porque é o fluxo 
positivo da vida. Passa por períodos de inatividade, quando 
fica muito silencioso e diferente, como uma pessoa que se en-
trega aos momentos de quietude.

Eu me perguntava como nós, humanos, podemos aprender 
do comportamento de cada ser vivo, e a resposta foi: pres-
tando atenção ao modo como vivemos.

Podemos redimir o mundo, pois temos todas as qualida-
des da totalidade, e tudo o que é vivo responde a isso. Não 
escolhemos nos integrar na totalidade, mas podemos fazê-lo. 
Podemos aprender do silêncio de uma árvore a nos conectar 
com o nosso próprio silêncio, que é uma força viva e criativa. 
Podemos entrar em contato com esses padrões externos e 
aplicá-los em nós mesmos. Ou as árvores podem proporcio-
nar insights inteligentes e amorosos para compreendermos os 
nossos padrões interiores, podem nos ajudar quando temos 
problemas, podem expandir nossa consciência e facilitar em 
nós o alinhamento com o que verdadeiramente somos.
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Faia
União consciente

Na Sala da Faia, na Fundação Findhorn
Um pouco de alegria extra, porque os pedacinhos de faia 

que se encontram nesta sala ainda estão conectados com a sua 
totalidade (o papel de parede foi feito de faia).

“Agora, nesta primavera, nossas folhas jovens bri-
lham ao crescer, ao se realizar e ao ser elas mesmas. 
Tornarmo-nos o que realmente somos aqui e em todo 
lugar – é por isso que a vida vive, você e a faia, você 
e tudo. Use este tempo de crescimento para expandir-
se até aquilo que você é, como nós fazemos, e façamos 
isso juntas, conscientemente.”

Faia
Guardiãs silenciosas

Em Clava Cairns, círculo de pedra escocês
As árvores eram guardiãs do círculo de pedras. Por não 

serem um grupo comum de árvores, ainda estavam ligadas 
de modo inusitado aos seres humanos que originariamente 
colocaram as pedras ali. Os construtores do círculo de pe-
dras eram um grupo de pessoas alegres, embora levassem um 
tipo de vida muito difícil (do nosso ponto de vista moderno). 
Mesmo quando ocupados com enterros, sentiam-se felizes ao 
fazer aquele trabalho. As árvores ficaram satisfeitas pelo con-
tato interno conosco e com outros visitantes. Tiveram uma 
sensação de alegria, de que pudemos compartilhar. Estão 
bem contentes por estarem aqui, silenciosamente em guarda.
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Saquero
Sábio vegetal

Um sentimento profundo e sólido, muito diferente: in-
teiro, completo, coordenado, antigo. Muito parecido com 
uma Entidade. Com saudações profundas, dá-nos as boas-
vindas ao seu lar, sabendo de algum modo que seu habitat 
é muito restrito. Ele quer que compartilhemos um pouco de 
sua energia, que o plantemos em outras áreas para que possa 
acrescentar sua singularidade ao mundo além deste lugar. 
Agradece-nos pelo respeito que temos por ele e respeita tam-
bém a nós, talentosos seres humanos, embora não confie em 
todos. Quer compartilhar sua constância, sua lealdade, sua 
devoção ao planeta. Aprecia a nossa leveza.



Pinheiro
Gratidão pela gratidão

Melbourne, Austrália 
Uma árvore muito antiga na qual as crianças 

adoram subir
“Tenho muita energia, que em grande parte vem das 

crianças, mas isso não pode durar para sempre. Vida 
é mudança. É claro que estou aqui para cumprir meu 
ciclo natural, que está terminando. Sou abençoado e 
abençôo, envio amor ao redor, e gratidão pela gratidão. 
Mas ainda não acabei!”
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Limoeiro
Receptivo e alegre

Senti como se ele estivesse florido, embora, contrariando 
as minhas expectativas, não estivesse. Dançando entre nós, 
ficou muito alegre por “falar” com os seres humanos dessa 
forma. Gostaria que viéssemos visitá-lo com freqüência, por-
que está sempre disponível e quer compartilhar algo de si 
mesmo. Pode compartilhar suas amorosas qualidades e seu 
conhecimento sempre que estivermos receptivos. Ele pode 
nos ajudar, mas temos que pedir. Agradeceu.

No dia seguinte, como sempre, nos acolheu alegremente. 
Fachos de luz inteligente, brilhante, saíam dele, pois ao co-
municar-se conosco ele pode usar todas as suas qualidades 
e não ser apenas um tolo limoeiro, como os seres humanos 
supõem. Ele gostaria de ser o que é, em plenitude, o tempo 
todo, em consciente harmonia conosco. Assim poderemos 
trabalhar juntos pelo planeta da maneira mais adequada ao 
momento, seja ela qual for. Pediu-me que, por favor, voltasse, 
e agradeceu.



Estraladera
A cura do mundo

Árvore nativa, quase extinta, 
das Ilhas Canárias

Pulando de alegria, pulando de alegria! É como se não ti-
vesse sido contatada dessa forma há séculos e ficasse muito 
feliz por ser reconhecida como um ser vivo. É claro que gosta-
ria de outros contatos desse tipo, porque acredita que fariam 
com que plantássemos mais árvores da sua espécie. Quer fa-
zer a sua parte na cura do planeta e está contente em ser ela 
mesma, única. Pede apenas reconhecimento e amor. Uma 
presença terrestre e amorosa.

Pinheiro-de-norfolk
Forte presença

Foi como se ele impusesse as mãos delicadas sobre nós e 
nos abençoasse. Como sempre, ficou encantado pela conexão 
consciente e por ser reconhecido como inteligente e atento. 
Ele sabe que os seres humanos podem ter consciência vasta e 
poderosa e, naturalmente, gostaria de ser incluído nela, pois 
estamos controlando demais o planeta. Com nosso amor e 
cuidado, sua espécie poderá experienciar o futuro e conti-
nuar a realizar a obra que lhes cabe sobre a Terra. Então, por 
favor, enviem amor a ele. Sua presença é forte, embora esteja 
aqui representada por um espécime jovem.
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Rododendro
Uma árvore que estava doente

O grupo reuniu-se ao seu redor para nutri-la com energias 
de cura. A árvore ficou muito impressionada com essas qua-
lidades humanas concentradas nela, e também ficou muito 
grata. Quando lhe perguntamos qual era seu problema, res-
pondeu que não estava conseguindo ajustar-se ao seu padrão, 
e isso era mais ou menos como olhar para uma foto tridimen-
sional sem os óculos necessários. Podemos ajudá-la vendo-a 
inteira, completa, alinhada e encaixada, e pedindo que seja 
permitido a ela alcançar o que há de mais elevado.
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Cedro-rosa 
ou cedro-vermelho

Força compartilhada

“Sinta como o nosso amor é estável, um amor que é 
parte da terra, mas que é também dirigido à terra. Es-
tamos separados e não estamos separados e, em ambas 
as situações, damos glória. Enviamos todo o amor que 
podemos – nossa energia de vida – para o céu lá em 
cima e para as profundezas da terra, e nos abrimos para 
o que vier. Os carros? Passam voando, enquanto nós 
ficamos aqui e sonhamos, eternamente. Apreciamos a 
sua energia de amor e queremos que a distribua aonde 
quer que vá. Leve consigo, para este mundo fraco e de-
salentado, um pouco da nossa força.”
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Sequóia
Protetoras grandiosas

Poderosas, muito altas e antigas. Sua energia é majestosa, 
como se descesse à Terra vinda de longe para ajudá-la. São 
guardiãs antigas – mas os tempos mudam. Senti que elas 
podem desistir de nos dar essa proteção, e voltou à minha 
lembrança a mensagem que recebi em 1974, na Avenida dos 
Gigantes, no Parque das Sequóias, Estados Unidos:

“A nossa sabedoria e a sua são igualmente antigas. 
Mantemos a nossa forma por centenas de anos, vocês 
mudam de forma. Respeitem a sabedoria que vocês têm 
e que talvez fique mais evidente diante da estabilidade 
transmitida por nós. Lembrem-se das lições a respeito 
de não manter formas estáticas.

Nosso silêncio imemorial foi quebrado e encoberto 
pela tecnologia criada pelos seres humanos. Entretanto, 
nossa força e sabedoria estão disponíveis para todos os 
que sintonizarem com elas. Se vocês compartilharem 
delas conosco, entrarão ricos e sairão ricos. Vocês po-
dem usufruir o nosso poder. E nós, o seu. Juntos, em 
colaboração, circundamos o globo para protegê-lo e 
para criar uma consciência mais ampla. Conectem-se 
com o nosso poder; é assim que podemos ajudar.”

Pedi aos devas que respondessem pelas árvores se a conexão 
delas com os seres humanos mudou depois que eles tomaram 
as terras que originalmente lhes pertenciam e assim as impe-
diram de enraizar e crescer plenamente. A resposta foi:

“Como você diz, nossa presença é incapaz de ma-
nifestar-se em muitas das nossas antigas moradas, e lá 
nossas vibrações são remotas. Por outro lado, mais e 
mais pessoas nos amam, estão conectadas e se familia-
rizam conosco. Não nos davam a devida importância, 



mas agora o nosso valor está ficando evidente e mui-
tos, tocados pela situação atual, estão se abrindo. So-
mos reconhecidas em partes do planeta que, até então, 
se mantinham fechadas em si mesmas. Não cubram a 
Terra com preocupação; abram-se às possibilidades e 
ajam como suas almas indicarem.”

Família dos freixos
Escolher servir

“Abençoadas sejam as pessoas e abençoado seja este 
lugar, eu os cumprimento. Estamos cheios de alegria 
por vocês terem vindo até nós, até mim (este é outro 
exemplo de que os anjos falam como se fossem um e vários 
ao mesmo tempo), porque assim ultrapassam os limites 
da sua consciência usual e entram em uma maravilhosa 
esfera que compartilhamos com vocês. Em essência so-
mos um, vocês e eu, compartilhando o mesmo planeta, 
o mesmo meio ambiente, o mesmo mundo de energias 
em suas diferentes dimensões. Mas gostaríamos de 
levá-los para dentro de si mesmos por meu intermédio, 
para o meu aspecto arbóreo em vocês, para a minha 
especial alegria pelo amor e cuidado que vocês com-
partilham comigo. E vocês podem me amar e cuidar 
de mim, podem amar o que quiserem, cuidar do que 
quiserem, porque têm livre escolha para percorrer o 
mundo inteiro. Por favor, façam isso com amor, para 
que o nosso mundo e o seu se tornem um, verdadei-
ramente e não só em palavras, a serviço do Todo. Nós 
podemos apenas servir, mas vocês podem escolher. Por 
favor, escolham servir. Obrigado.”
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Devas das árvores
Paz interior

“Nossa paz se estende da Terra ao Céu, das alturas 
cósmicas às profundezas da matéria. Nossa paz perma-
nece firme, por mais que o entorno esteja conturbado. 
A paz que irradiamos, com paciência e sem cessar, para 
um mundo carente dela, está aqui disponível para você. 
Com freqüência temos falado sobre essa nossa função. 
Muitas vezes, lembramos que você também pode en-
contrar essa paz, por nosso intermédio e por intermé-
dio do que você tem de nós em seu interior.

Demore-se nas florestas. Demore-se junto a nós. A 
cura vem quando você faz isso. Tudo está dentro de 
você; nós a ajudamos a descobri-lo.

Sim, sim, a alegria dos devas é para ser incorporada 
em todas as árvores. Ela é o nosso ponto mais alto, mas 
a paz é o mais profundo. Como essa paz cresce, mais e 
mais, abarcando o mundo! Somos o símbolo de uma 
parte sua, com a qual você precisa entrar em sintonia. 
Mantenha sempre essa sua parte em paz, para que a 
alegria possa circundar o mundo a partir das raízes da 
paz de Deus. Nossas bênçãos estão sempre com você.”
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Posfácio

O claro chamado contido nas mensagens das árvores é 
para que os seres humanos descubram a Totalidade e o Amor 
que está dentro deles e ajam de acordo com isso. Elas nos con-
vidam a ir para o nosso interior, a encontrar nossa verdadeira 
morada. Concordo, estão certas!

Como fazer isso em nossas vidas? Nestes dias, o planeta 
está sendo cada vez mais acossado por tumultos e violência. 
Ao despertarmos para o tratamento irrefletido que temos 
dado ao mundo natural e aos nossos semelhantes, come-
çamos a perceber a necessidade de pensar sobre a vida na 
Terra como um todo. Nossas escolhas individuais afetam o  
planeta inteiro.

Como fazer escolhas que apóiem essa visão cooperativa? 
As árvores dizem-no com simplicidade: torne-se o que você 
na verdade é, um ser criativo e amoroso. Use esse critério em 
todos os atos, escolha amar o que você faz, amar o que você é, 
amar os seus semelhantes. Realmente tente fazê-lo, encare o 
que você não gosta em si mesmo e ame isso.

É simples, mas não fácil. Muitos gostaríamos de ser sau-
dáveis e amorosos, mas encontramos em nós mesmos uma 
grande resistência a isso. Entretanto, temos capacidade de 
superar esse obstáculo até mesmo no simples ato de encostar-
nos em uma árvore e sentir a paciência e a constância que ela 
é capaz de transmitir.

De minha parte, eu tinha muitas resistências e idéias fixas, 
que me limitavam. Por exemplo, estava firmemente conven-
cida de que os lugares preservados da Terra eram muito mais 
poderosos, maravilhosos e primorosamente mais belos que 
qualquer jardim, por mais bem planejado que fosse. Então, 
um dia, num passeio pelos subúrbios de Amsterdã, deparei 
com um jardim que tinha toda a magia e a alegria dos luga-
res agrestes. Por fora ele não tinha nada diferente dos outros 



jardins vizinhos, mas por dentro era maravilhoso. Só posso 
supor que aqueles jardineiros trabalhavam com amor e, a 
partir de então, soube que nós, seres humanos, não temos de 
destruir a natureza; na verdade, somos capazes de aprimorá-
la. Em vez de ficarmos desesperados com a nossa situação, 
podemos até melhorá-la. Podemos escolher manifestar amor 
e alegria em qualquer ato, mesmo nos cotidianos, como o de 
lavar louça. Tais escolhas têm poder, porque vêm da divin-
dade interior, nossa fonte de criatividade e, pouco a pouco, 
ajudam a mudar o mundo.

Os reinos internos, as legiões de anjos e a inteligência das 
próprias árvores estão sempre presentes dando apoio a esses 
atos. Então, façamos nossa escolha de voltar ao Uno, que sus-
tenta tudo o que é vivo e acrescenta nossa voz à música que 
vem surgindo.
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Com a responsabilidade sagrada de transformar 
vidas, um grupo de voluntários ofertou-se para o 

serviço de resgate. Em um ex-matadouro municipal 
de bovinos e suínos, erigiu um centro de cura para 
caninos que um dia vagaram pelas ruas, e hoje são 

preparados para viverem em lares harmoniosos. 
Abriga 400 cães e, em três anos, mais de 2.200 ali 

passaram. O que há nele de especial e diferenciado?  
Os milagres.

w w w. i r d i n . o r g . b r

OUTRAS PUBLICAÇÕES DA IRDIN EDITORA

Viver o amor aos cães
Autora: Ana Regina Nogueira
20,5 x 22,2 cm | 222 páginas



Esta cartilha foi concebida para auxiliar na orien-
tação sobre como nos alimentarmos em momentos 

de emergência, ou em situações em que os alimentos 
tradicionais podem não estar disponíveis, decorrentes 
do crescimento acelerado da população no planeta e 
das mudanças climáticas em curso. Uma alimentação 
inspirada nos essênios, inteiramente conectada com 

os reinos da Natureza e com os elementos água, fogo, 
terra, ar e éter. 

w w w. i r d i n . o r g . b r

E se não houver alimento?
Autora: Conceição Trucom
15,4 x 22,5 cm | 179 páginas



É preciso plantar, é preciso cuidar
Carlos Solano, arquiteto

A esperança é verde como as árvores. A fé, talvez, tenha 
ainda outros tons, como um rosado ou um lilás bem amo-
roso... Precisamos urgentemente de todas as cores de todas 
as flores de todas as árvores para re-equilibrar o clima do 
planeta Terra, a nossa casa maior. Algumas pessoas de boa 
vontade escutaram este chamado e decidiram: “Vamos plan-
tar, para ajudar o mundo!” Quanto? “Um milhão de árvores, 
para fazer a nossa parte...” E agora convidam você a partici-
par desta semeadura, feita de cuidado e reverência. Plante na 
calçada, no jardim, no sítio, no quintal de um amigo, ou até 
em vaso dentro do apartamento. O planeta Terra é nossa casa 
fundamental, pois abriga todas as outras: o corpo (morada 
do espírito), a casa propriamente, o bairro, a cidade... Po-
demos mudar de endereço, mas não de planeta. Por isso, é 
preciso cuidar.

Bem estar

Uma árvore apenas é capaz de absorver uma tonelada de 
CO2, o gás que, liberado por veículos e indústrias, é o grande 
vilão do perigoso aquecimento global. Além disso, as árvores 
retêm outros poluentes e liberam vapor d’água e oxigênio, 
diminuindo o calor que se alastra pelo planeta. Dizem até 
que os ares das ruas arborizadas têm muito menos poluição. 
Ar puro, saúde pura... Nas cidades, as árvores ainda reduzem 
o ruído. No campo, freiam as enxurradas e impedem que as 
chuvas levem terra para o fundo dos rios, o que causa gran-
des enchentes. As árvores são fonte de vida não só para os 
humanos, mas para animais, pássaros, musgos, líquens, fun-
gos e pequenos insetos. Por isso, representam a regeneração 
da Terra.



Cultivando o bem

Na hora de escolher a muda, use o coração, lembrando que 
o melhor é preferir espécies que se dão bem no clima da sua 
região. Na hora de plantar, use a cabeça: para o passeio, raízes 
curtas; perto da casa, cuidado com galhos longos ou sombre-
amento em lugares frios; as de grande porte, longe das cons-
truções, e assim por diante. As mudinhas são como crianças 
que precisam de um apoio quando liberadas no mundo. Por 
isso, não basta plantar, é preciso cuidar. Por exemplo: elas de-
vem ter pelo menos 80 centímetros de altura antes de irem 
para a terra. Outro detalhe: o “berço” das mudas, que deve 
ser cavado com mais ou menos 40 centímetros de largura 
e profundidade, precisa de uma terrinha boa no fundo, da 
metade para baixo. Depois regue e cuide e ame... Até que a 
planta fique adolescente e queira se virar sozinha. Não basta 
plantar, é preciso amar. 

“Antigamente a Terra estava cheia de árvores gigantes-
cas. À sombra de seus ramos, os homens conviviam em paz, 
cultivando a sabedoria e o conhecimento”. Quer resgatar 
este  mundo?

O site www.ummilhaodearvores.org.br traz fotos, idéias, 
inspirações, e explica tudo direitinho. Você plantou? Volte 
ao site e marque no contador o número de árvores. Pode até 
falar como foi, tirar dúvidas, enviar fotos... E mais: no seu tra-
balho, economize papel, preferindo usar o reciclado. Lembre-
se: papel é árvore. Em casa, reduza ou elimine o uso da carne, 
pois, hoje em dia, a causa maior do desmatamento é a cria-
ção de pastagens para o gado. Como diz o provérbio chinês, 
“A melhor época para se plantar uma árvore era há 20 anos 
atrás. A próxima ocasião ideal é agora”. Faça a sua parte. Com 
a sua ajuda, salvar o mundo fica simples assim... 

Campanha 
“Vamos plantar um milhão de árvores”

Outono de 2008
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