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Oyá Mãe Do céu, é mais uma obra psicografada, mais uma bela mensagem de aprendizado
para mim, mas também, ao nosso ego.Senhora do céu de energia cristalina.Trabalha ao lado
de Oxalá, freando os excessos dos filhos cristalinos.Oyá de energia neutra-passiva, é polo
oposto de Oxalá, que é ativo- positivo.Mas engana-se quem pensa que Oyá é negativa ou de
esquerda, ela é apenas passiva- neutra, mas não de esquerda. Ela atua na esquerda
juntamente aos guardiões de esquerda.Essa maravilhosa mãe do ar, nos instrui em nossa
caminhada evolutiva na terra.Salve Oyá!
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