
101101

asceu em 1963 em Cachoeiro de Itapemirim-ES, reside  
 na Holanda desde 2003; advogada por graduação, pre-
miada pela Universidade de Harvard-US (2001-2002-2003) 
durante o curso ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE— este 
pavimenta o diferencial no método de proficiência na língua in-
glesa. Em 2015, lançou a 1a. ANTOLOGIA BILÍNGUE BRAZIL-
-HOLANDA (Haarlem/De Bibliotheek Zuid-Kennemerland).

Obras: “Mevrouw Jane”-2012, “Mais Que Sexo Perfeito”- 
2015, “Cosmic Me”-2020, “Quando O Chá Atinge A Alma”-2020, 
e diversas Antologias nacionais e internacionais;

Ativismo na Consciência Quântica é tema frequente nos trei-
namentos que disponibiliza, apoiada na PNL. As Terapias Holisti-
cas & o espaço alternativo “DE DROOMCARAVAN”, no Veluwe, 
área holandesa para os amantes da natureza, é o seu Yin & Yang! 
“Quando a mudança de qualquer paradigma ocorre, tudo passa 
a ser percebido sob uma nova perspectiva, principalmente como 
vemos a nos mesmos, e permitindo a possibilidade de se identifi-
car como a um indivíduo cósmico, se percebe a possibilidade de 
alcançar o estado de Buda, e um novo estado de consciência se faz 
presente; dele decorre uma sincronicidade harmônica com o pa-
drão vibracional que se deseja emanar, e este passa a ser o rítmo.”

www.josanemary.nl; www.dedroomcaravan.nl

Josane Mary AmorimJosane Mary Amorim
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quando o chá atinge a alma, transforme medo em possibilidades 
seja o alquimista em você, trabalhe em você mesmo

e de um lugar repleto de boas possibilidades
aja por intuição, viva em sua alma suprema

gratidão 
Fonte – Inteligência Suprema gratidão Ancestrais

O mundo mudouO mundo mudou

Temos sido testemunhas deste ímpar ápice da raça humana— 
transição para a quarta densidade-dimensão-reino.

O “Efeito Mandela” balançou o meu mundo a partir de 2015; alí 
constatei que o punho cerrado de “O Pensador”, de Rodin, diferencia-
va da memória em minha mente: punho cerrado apoiado na testa ao 
invés de no queixo; tal imagem ainda é vividamente presente em mim, 
tanto quando a admirei nos jardins que a hospeda; nela meditei com-
penetrada; aquele punho cerrado apoiando a testa representando am-
bos: um ser com um corpo torturado, quase uma alma condenada, e 
um outro, um homem de pensamento livre, determinado a transcen-
der seu sofrimento por meio da poesia.

Percebi que a realidade pode sim ser alterada; os tijolinhos bási-
cos do átomo podem sim ser rearranjados de acordo com os olhos do 
observador; passei a ponderar a insustentável leveza da metafísica-
-quântica-alquimía-da possibilidade de sabermos que somos as más-
caras do TUDO O QUE HÁ, SEMPRE HOUVE E SEMPRE HAVERÁ. 
Somos extensão da eterna expansão do amor, da beleza e da sabedoria 
da Fonte-Essência-Cosmos-Todo-Deus-Universo. Somos filhos das es-
trelas, paridos nas águas de Atlântida e braços dos Aesirs. Somos se-
res com potencial para ter o potencial de Buda. Ao longo dos milênios 
fomos conduzidos a nos distanciar enormemente desta possibilidade; 
vivemos o momento esperado pela eternidade- o momento é agora! 
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Podemos ser co-criadores para que, junto com a Fonte-Essência-
Cosmos-Todo-Deus-Universo, alcancemos um estado de Consciência 
UNA. Podemos acordar! É de arrepiar que o tamanho da distorção da 
realidade seja tão diametralmente oposta à plenitude. Busquemos um 
entendimento quanto ao fato de que nossos valores, crenças, gostos ou 
desgostos merecem serem revisitados e ressignificados. Mãos à massa 
rumo ao benefício de todas as raças, em todos os tempos, espaços e di-
mensões; mãos à massa rumo avante como seres individuais ou cole-
tivos, em nossa famílias, comunidades, cidades, nações, continentes, 
planetas, universos, galáxias… Somos UM!

Absorta em ponderações e questionamentos, abracei a teosofia e 
alcancei o ententimento da máxima, quando mudamos a nós mesmos, 
mudamos o mundo – é este o tanto de poderosos que somos. Junto 
com o TODO em nós, o EU SOU A ESSÊNCIA, somos o curador, a 
cura e o curado; o informador, a informação, e o informado; o transfor-
mador, a transformação, e o transformado; o observador, a observação 
e o observado; o que salva, a salvação e o salvo.

Abrace a inegável mudança, a transformação e cura que se faz pre-
sente no nosso planeta Terra-Gaia, diante da Nova Era. Quando nos 
rendemos a delícia de se perceber o UNO em nós, em nossa Centelha 
Divina, em cada fibra de nosso ser, pode-se dar testemunho das infi-
nitas possibilidades; quando a vivência deste novo paradigma é expe-
rimentada, a ilusão da matéria é substituída pela Consciência UNA.




