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APRESENTAÇÃO
G i l d a  Ma r i a  Va s c on c e l o s

Sou Gilda Maria Vasconcelos e venho

desenvolvendo minha sensibilidade

terapêutica desde minha graduação como

médica em 1978. Especializei-me em

Homeopatia, dediquei muitos anos ao seu

ensino e atualmente ainda a pratico. Tenho

formação como terapeuta na metodologia

Pathwork® da qual fui pioneira em Brasília,

onde orientei grupos e coordenei a

formação de facilitadores. Fiz formação em

Respiração dos Golfinhos (Dolphinbreth),

Constelação Familiar, Frequências de

Brilho, e Técnica do Equilíbrio do Campo

Eletromagnético (EMF Balancing

Technique®). Atualmente não exerço mais

estas práticas. Em novembro de 2009 fiz

um curso com Pepper Lewis, renomada

canalizadora e professora de canalização.

Desde que aprendi a canalizar, realizo esta

prática e nas minhas canalizações recebi e

recebo as informações que me

possibilitaram estruturar todo o trabalho

de Purificação do Ser, que agora apresento.

Este trabalho consiste em orientar a

estimulação da produção interna da fonte

da vida, o CRISTAL LÍQUIDO DE NONA

DIMENSÃO com o objetivo de promover a

purificação e regeneração do Ser.

Isto facilita o processo pessoal de se viver a

partir da própria luz interna e permite a

liberação de todo o potencial latente para

a experimentação da vida em sua

plenitude. O cristal líquido é um elemento

de autotransformação. Como poderoso

elemento de transmutação, possibilita o

nascimento de um Novo Ser. Este

elemento é visualizado, imaginado, como

um gel transparente e translúcido, embora

não seja conhecido nesta forma no mundo

físico. O processo de trabalho com o Cristal

Líquido de Nona Dimensão promove a

purificação do ser humano e compreende

a purificação dos seus três corpos: o físico,

o energético e o emocional. No corpo

físico, o cristal líquido “lava” os tecidos,

órgãos e células, dissolve as áreas densas e

estimula o surgimento de fontes que

passam a produzir seu próprio cristal

líquido. Este cristal gerado localmente é

quem regenera toda a região

comprometida. Vale lembrar que um órgão

ou tecido doente é aquele que perdeu a

capacidade de produção desta fonte da

vida. No corpo energético, o cristal líquido

atua no fortalecimento de toda a trama

energética, formada por fios de cristal 



líquido irradiados do ponto central de luz

de cada chacra. Cada chacra é regenerado

e ativado, e passa a funcionar plenamente

e em harmonia e equilíbrio com os demais.

Isto possibilita a ampliação da percepção e

de uma nova visão, além da comunicação

com seres das diversas dimensões que

vivem a conexão da unidade. Já no corpo

emocional, onde existem as áreas densas e

escuras que correspondem a fortes

emoções e sentimentos estagnados, o

cristal líquido atua purificando e

dissolvendo estas áreas, trazendo sensação

de harmonia, equilíbrio e paz interior. Por

ser um trabalho canalizado, as técnicas

que utilizam o cristal líquido estão em

constante desenvolvimento. Os mentores

deste trabalho incluem a egrégora da

frequência da luz lilás que vivem na

unidade, representada por três seres de

distintas dimensões que se manifestaram

ao longo da sua consolidação. O primeiro a

se manifestar foi o Anjo da Transmutação.

Anjos que viveram vidas como humanos

não possuem mais corpo físico, nem

energético e nem emocional. Possuem um

diamante multifacetado no lugar de seu

coração, dentro do qual se encontra seu

ponto de luz, seu centro de criação. Cada

faceta deste diamante é a memória de

uma experiência vivida em dimensões

anteriores. O Anjo da Transmutação é um

anjo que se encontra na décima primeira

dimensão, no exato momento em que sua

luz interna ou centro de criação se torna

muito intenso e rompe seu diamante. A

partir deste rompimento, ele passa, então,

para a décima segunda dimensão, e torna-

se pura luz ou luz primordial. Não

corresponde a um Ser único e estático, e

sim bastante variável e dinâmico, em plena

transmutação, estágio final da evolução

dos anjos. O mestre ascencionado Saint

Germain, pertencente à oitava dimensão, 

foi o segundo a se manifestar. Ele se

assume e se apresenta como pai da

humanidade, por ter chegado a esta

dimensão em primeiro lugar com relação

aos mestres ora existentes. Os seres da

segunda dimensão fazem-se representar

neste trabalho pela fadinha Violeta. Os

seres desta dimensão são conhecidos

como elementais, vivem dentro da terra

criando formas e vidas, e trabalham

ativamente regenerando os corpos físicos

dos humanos. É importante lembrar- se

que todos estes seres atuam como um Ser

único, mesmo que trabalhando em

dimensões distintas; um Ser único em prol

do todo e de toda a humanidade.



P A R T E  I

O R I G E M  E  U T I L I Z A Ç Ã O  D O  C R I S T A L
L Í Q U I D O  D E  N O N A  D I M E N S Ã O



OR IGEM  E  UT I L I ZAÇÃO

DO  CR I S TAL  L ÍQU IDO  DE

NONA  D IMENSÃO
A informação sobre o cristal líquido chegou

a mim através de várias canalizações

sucessivas, e aos poucos foi possível

compreender o que era e como deveria ser

utilizado. Sua função primordial é a

purificação. No ser humano, a purificação

dos corpos físico, energético e emocional.

Entretanto, além de purificar, o cristal

líquido regenera, equilibra, 

harmoniza e ativa todos estes corpos

humanos.

O cristal líquido é uma substância de

aspecto gelatinoso, transparente e não

pode ser visto na terceira dimensão, a

dimensão da matéria ou energia

condensada, que é a visível aos olhos

humanos. Para ser utilizado é necessário se

usar a imaginação ou a visualização.

Conforme recebi, o cristal líquido é a fonte

da vida, a fonte de onde se originam todos

os elementos conhecidos, visíveis aos olhos

humanos ou não, e a fonte de onde

também se origina todos os reinos

existentes na terceira dimensão. O ser

humano pode produzir cristal líquido

abundantemente, mas para isso é preciso

ter este conhecimento e a intenção. A sua

produção deve ser constante e ilimitada.

Os seres da civilização de Atlântida sabiam

da existência do cristal líquido,

reconhecido por eles como sua pedra

filosofal. Por toda a vida o buscaram

O  CRISTAL  L ÍQUIDO  JORRA  CONSTANTEMENTE  DA  NONA

DIMENSÃO ,  DIMENSÃO  CONHECIDA  COMO  “BURACO  NEGRO ” .  LÁ ,

ELE  NASCEU  COMO  O  PRIMEIRO  SER  CRIADO .

enquanto manifestação física, mas nunca o

encontraram, uma vez que o cristal líquido

não é perceptível na terceira dimensão. Os

atlantes viveram antes dos seres humanos

e contribuíram para sua origem. Como

vinham de outras dimensões e

recentemente haviam passado a viver aqui,

não percebiam claramente a diferença

entre as distintas características de suas

dimensões de origem e a densa e

polarizada terceira dimensão. Uma das

consequências desta percepção é que os

atlantes acreditavam que poderiam viver a

experiência da humanidade sem se 



“macular”, sem viver a dualidade

característica dos humanos: o bem e o mal,

o dia e a noite etc. Ilusão típica do seu

novo estado, eles acreditavam-se “puros” e

em unidade, e buscavam o cristal líquido

para manterem-se purificados.

O cristal líquido surge agora ao nível da

consciência para a humanidade com o

objetivo de facilitar e acelerar o processo

inverso ao dos atlantes. É chegado o tempo

do ser humano saber e ter consciência das

várias dimensões nas quais ele pode

experimentar a vida, ainda estando em

corpo físico. Cada um dos seus sete

chacras principais pertence a uma

dimensão distinta que pode e deve ser

vivida. Essa nova “pedra filosofal”, que de

fato é antiga e sempre existiu em todos os

lugares, tem enorme poder transformador:

o de transmutar os seres que desejam e

buscam sua purificação e a

experimentação do estado de unidade. É 

recomendado semear e disseminar o uso do

cristal líquido de nona dimensão.Inicialmente

é preciso que o produzamos

abundantemente, até que nos transformemos

na própria fonte de cristallíquido e o jorremos

naturalmente na realidade circundante. As

gotas produzidas e derramadas por nós

acabam por tocar todos os seres existentes,

pessoas e lugares, disseminando sementes de

cristal líquido e estimulando em cada ser a

sua produção. Os seres que venham a

produzi-lo conscientemente, se tornarão por

sua vez, novas fontes de cristal líquido.O

grande poder transformador do cristal líquido

leva a uma mudança total do estilo de vida

adotado. No novo modo passa a reinar a

tranquilidade, a serenidade, a confiança, a

segurança, e a paz interior. A sensação de

bem estar, leveza, e todas as benesses

recebidas passam, por sua vez, a ser um

estímulo à sua produção constante e

abundante. 

QUE  TODOS  OS  QUE  TENHAM  CONTATO  COM  O  CRISTAL

L ÍQUIDO  POSSAM  SER  TAMBÉM  UMA  FONTE  DE  DISSEMINAÇÃO

DESTE  IMPORTANTE  ELEMENTO  QUE  POSS IB IL ITA  A  PLENA

PURIF ICAÇÃO  DOS  SERES !



P A R T E  I

O  T R A B A L H O  D E  P U R I F I C A Ç Ã O  D O  S E R  -
A  E S T R U T U R A  D O  S E R



O  TRABALHO  DE

PUR I F I CAÇÃO  DO  SER  

-A  ESTRUTURA  DO  SER
Para entender melhor a origem e como o

cristal líquido atua é preciso se

compreender o que denominamos de

ESTRUTURA DO SER. O Universo, um

planeta, uma célula, o ser humano, cada

animal, mineral ou vegetal é considerado

um Ser. Em visão ampliada, a estrutura de

cada Ser apresenta-se como uma esfera,

seja este Ser a humanidade, o universo ou

um simples átomo. Reconhecida como a

forma perfeita, em toda esfera/Ser existe

um ponto de luz central e vários outros

pontos luminosos girando ao seu redor.

Este ponto de luz central é conhecido

como “Luz” ou Fogo primordial. Deste

centro de luz, explosões soltam bolas de

fogo ou luz, chamadas de primeira

partícula ou princípio, que é de onde brota

o cristal líquido constante e

abundantemente. Em todo Ser, considera-

se que o ponto de luz central é o seu

Centro de Criação, uma vez que em

explosão permanente, forma-se o princípio

ou primeira partícula de onde jorra o cristal

líquido, fonte da vida manifesta.

O cristal líquido enquanto resultado da

primeira criação no Universo, originou

todos os reinos existentes. Nascido na

nona dimensão, no espaço conhecido

como buraco negro (vazio e escuro) é a

origem a todas as formas de vida.Não

pode ser visualizado na terceira dimensão,

dimensão em que se encontram os seres

humanos e todo o mundo material visível

aos olhos humanos. Como já dissemos

anteriormente, a aparência do cristal

líquido se mostra como um gel

transparente e translúcido, possível

apenas de ser visualizado com a visão

ampliada da sexta dimensão, algo que

acontece quando purificamos e ativamos

o sexto chacra, conhecido como terceiro

olho. Ainda que não seja visto ou

percebido por qualquer dos sentidos, o

trabalho com o cristal líquido pelos seres

humanos é bastante simples, uma vez que

é suficiente que se use a imaginação ou a

visualização deste elemento. Os efeitos do

trabalho são bastante perceptíveis e

concretos. 



Da fonte de cristal líquido, gerada no

centro de todo Ser, forma-se uma espiral, a

“espiral da vida”, um cordão de cristal

líquido que ao movimentar-se espirala por

toda a extensão da esfera e acaba por

exercer a ação purificadora e regeneradora

do cristal líquido. Esta movimentação da

espiral da vida é que determina a forma

esférica do Ser. Em relação ao ser humano,

a esfera/Ser costuma apresentar além de

pontos de luz, pontos escuros, criações

originárias do seu centro de criação e que

foram distorcidas pela mente racional.

Estes pontos, marcas de experiências como

dores, sofrimentos, sentimentos

estagnados e que não foram superados,

deixam manchas como cicatrizes abertas.

O cristal líquido, enquanto elemento

constitutivo da espiral da Lei da Vida

espirala dentro da esfera, e dissolve todos

esses pontos escuros e os purifica. Ele atua

também no sentido de, ao mesmo tempo,

absorver e manter no âmbito do ser a

memória da experiência vivida.

Além desta purificação, a espiral de cristal

líquido promove também a liberação de

potenciais não manifestos. Observe-se que,

dentro da citada esfera/ser as áreas escuras

existentes, vistas mais detalhadamente,

assemelham-se a pequenas esferas unidas

como ímãs. Estas esferas representam

potenciais ainda não manifestos, em

estado de latência. Quando a espiral de

cristal líquido passa por esses pontos, estes

potenciais ainda não conhecidos são

liberados e manifestam-se. A Lei da Vida,

que rege o funcionamento e a estrutura de

todos os seres, incluindo-se aí o humano, é

garantida pelo que denominamos de Rede

de Princípios e Leis Fixos. Esta rede, que

envolve toda esfera/ser, seja humana ou

não, é formada por pontos de luz fixos e

partículas de luz que se movimentam

muito rapidamente levando e recebendo

informações de um ponto a outro. É assim

que no universo cósmico, pontos ou seres 

distantes, inteiramente conectados,

possuem o conhecimento de cada uma

das partes e vivem em unidade, seja isto

percebido ou não.

Não pode ser visualizado na terceira

dimensão, dimensão em que se encontram

os seres humanos e todo o mundo material

visível aos olhos humanos. Como já

dissemos anteriormente, a aparência do

cristal líquido se mostra como um gel

transparente e translúcido, possível apenas

de ser visualizado com a visão ampliada da

sexta dimensão, algo que acontece quando

purificamos e ativamos o sexto chacra,

conhecido como terceiro olho. Ainda que

não seja visto ou percebido por qualquer

dos sentidos, o trabalho com o cristal

líquido pelos seres humanos é bastante

simples, uma vez que é suficiente que se

use a imaginação ou a visualização deste

elemento. Os efeitos do trabalho são

bastante perceptíveis e concretos. Da fonte

de cristal líquido, gerada no centro de todo

Ser, forma-se uma espiral, a “espiral da

vida”, um cordão de cristal líquido que ao

movimentar-se espirala por toda a

extensão da esfera e acaba por exercer a

ação purificadora e regeneradora do cristal

líquido. Esta movimentação da espiral da

vida é que determina a forma esférica do

Ser. Em relação ao ser humano, a esfera/Ser

costuma apresentar além de pontos de luz,

pontos escuros, criações originárias do seu

centro de criação e que foram distorcidas

pela mente racional. Estes pontos, marcas

de experiências como dores, sofrimentos,

sentimentos estagnados e que não foram

superados, deixam manchas como

cicatrizes abertas. O cristal líquido,

enquanto elemento constitutivo da espiral

da Lei da Vida espirala dentro da esfera, e

dissolve todos esses pontos escuros e os

purifica. Ele atua também no sentido de,

ao mesmo tempo, absorver e manter no

âmbito do ser a memória da experiência

vivida.



P A R T E  I
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OR IGEM  E  UT I L I ZAÇÃO

DO  CR I S TAL  L ÍQU IDO  DE

NONA  D IMENSÃO
Quando o ser humano possui o

conhecimento do cristal líquido e a

intenção de produzi-lo, esta produção se

torna a cada dia mais abundante de forma

que cada parte de seu corpo, cada célula

ou cada átomo se transforma em uma

fonte deste elemento. No corpo energético,

os chacras se tornam abundantes fontes de

cristal líquido, elemento que promove a

sua regeneração, harmonização e ativação.

Regenerados e harmonizados, os chacras

passam a funcionar em sua plenitude. Em

relação ao sexto chacra, ou terceiro olho,

especificamente, a emissão de cristal 

líquido decorrente de sua purificação

forma a emissão de raios e ondas no seu

ponto de luz central que conectam o ser

humano à Rede de Comunicação

Universal. A Rede de Comunicação

Universal pode ser entendida como o

“espaço” de encontro energético de todos

os seres que estão na unidade e

assemelha-se a uma teia de aranha em

constante expansão. Para nós, humanos, é

no momento de conexão com a Rede que

costuma acontecer o que vem a se

denominar de “canalização”; momento em

que é possível receber-se e enviar

mensagens a seres das mais diversas

dimensões que pertencem à Unidade.



P A R T E  I

A  E S T R U T U R A  D O S  C O R P O S  F Í S I C O ,
E N E R G É T I C O  E  E M O C I O N A L



A  ESTRUTURA  DOS  CORPOS

F Í S I CO ,  ENERGÉT I CO  E

EMOC IONAL
É importante ter-se o conhecimento de

três corpos no ser humano: o corpo físico, o

energético e o emocional, que, unidos,

formam a Unidade do Ser. Como já

dissemos anteriormente, esta unidade é

representada por uma esfera com um

ponto de luz central, o Centro de Criação,

assunto melhor explorado na parte

intitulada Estrutura do Ser. O corpo físico é 

exaustivamente conhecido através da sua

anatomia. O seu processo de purificação e

regeneração com o cristal líquido é

importante para saúde física, e

consequentemente, para a saúde dos

outros dois corpos. Seu centro é um ponto

de luz não visível aos olhos humanos, que

se localiza na região do umbigo e é

chamado de Centro de Força.

Este ponto precisa ser ativado para se

transformar numa fonte de cristal líquido,

que por sua vez vem a formar um grande

cordão que se direciona ao centro do

planeta Terra. Com esta conexão, o Centro

de Força pulsa sincronizado com o mesmo

ritmo do centro da terra, de onde também

jorra uma grande fonte de cristal líquido

que alimenta, reforça e regenera o corpo

físico e o próprio cordão. Este cordão se

comporta de forma semelhante ao cordão

umbilical.

Lembre-se que a Terra, como mãe, é

responsável por gerar e manter a vida; 

cabendo aos humanos reforçar esta

conexão e se identificar com sua origem

planetária de terceira dimensão. Neste

trabalho, os seres e os elementos da

segunda dimensão têm importância

fundamental, visto que são responsáveis

por ajudar a dar forma, moldar, regenerar e

manter o corpo físico íntegro e saudável, e

mesmo reforçar o vínculo com a Mãe Terra.

Já o corpo energético, o mesmo é formado

por vários chacras grandes e pequenos. Em

uma visão mais expandida, cada chacra

apresenta-se como um ponto luminoso

que emite raios, fios de cristal líquido que

se entrelaçam formando uma rede. 

Identificam-se sete chacras maiores,

considerados principais, e que estão

relacionados a importantes glândulas do

corpo físico. Os chacras são formados e

alimentados energeticamente por espirais

de cristal líquido que partem de fontes do

centro do universo e do centro da terra e se

encontram em cada um deles. É muito

importante que se mantenha o equilíbrio 



entre a nutrição vinda dessas duas fontes,

pois recebendo igual quantidade de cristal

líquido de ambas é que se mantém a

harmonia do funcionamento dos chacras.

Os chacras são responsáveis por criar e

manter a possibilidade de vida na terceira

dimensão. De cada chacra parte uma rede

de cristal líquido que se espalha

infinitamente, conectando-se aos pontos

centrais de luz de todos os outros seres;

repare-se que as redes dos chacras

costumam combinar-se também entre si,

além de com os outros seres, de forma

bastante variável e dinâmica. Estas redes

envolvem os corpos e formam invólucros

de proteção. Também no corpo energético

encontramos estas mesmas redes em

moldes semelhantes aos órgãos e que são

chamadas de matrizes dos órgãos.

Observa-se que estas matrizes, que podem

ser visualizadas no mesmo formato dos

órgãos, é que dão origem aos órgãos físicos

e mantêm a sua boa constituição.

O centro do corpo energético situa-se no

sexto chacra ou terceiro olho, que é de

onde parte a Rede de Comunicação 

Universal, conforme explicação

anteriormente feita. A purificação,

regeneração e alinhamento dos chacras

são imprescindíveis para o equilíbrio da

Unidade do Ser. O corpo emocional se

apresenta como uma neblina ao redor do

corpo físico e energético, e pode ser

transparente ou variar de cor,

dependendo do estado emocional da

pessoa. Este corpo pode apresentar áreas

de densidades, manchas de cores escuras

ou fortes, dependendo das memórias

trazidas de passado recente ou remoto.

Estas áreas densas são memórias que se

transformaram em “cicatrizes ou sequelas”

de eventos dolorosos e que não puderam

ser assimilados ou integrados como

experiências desejadas; foram criadas

pelo próprio livre arbítrio. Em visão

acurada, o corpo emocional é formado

pela expansão das redes dos chacras, que

ao tornarem-se mais sutis, apresentam-se

como névoa. Esta sutilização é possível

porque no corpo emocional acontece um

maior aporte de cristal líquido vindo do

centro do universo.



O centro do corpo emocional

encontra-se na região do coração. Este

ponto de luz irradia raios luminosos e

pulsa emitindo ondas que podem ser

sentidas, e que, embora não vistas

pela visão do terceiro olho, unidas

formam a Grande Rede de Conexão

Universal. Esta rede de união toca o

coração dos seres de mesma

frequência e mesma sintonia e é

sentido como um agradável toque de

calor. O equilíbrio de cada um dos três

corpos depende de seu centro. Para

equilibrar, ativar e harmonizar os três

centros, a recomendação é fazer uma

aplicação de cristal líquido com as

mãos. Pode ser feito em si próprio e

ou em qualquer outra pessoa: 1) Para

o corpo físico: colocar a palma de uma

ou ambas as mãos sobre o umbigo,

tocando-o. 2) Para o corpo energético:

o indicado é tocar com a polpa de

qualquer um dos dedos na região

entre as sobrancelhas, onde se

localiza o terceiro olho ou sexto

chacra. 3) Para o corpo emocional:

colocar a palma da mão acima da

área do coração ou chacra cardíaco,

sem tocar o corpo físico. Para

promover o alinhamento dos corpos,

descrito detalhadamente na Parte II

Exercícios de Autocura, ambos os

centros, do corpo físico e energético

caminham em direção ao centro do

coração e formam um novo ponto,

nesta mesma região do coração. No

momento em que isto acontece, há a

união dos três corpos que se

transformam numa única esfera, a

“Unidade do Ser”, que apresenta um

ponto central de luz, o centro de

criação, conforme descrito

anteriormente no capítulo “Estrutura

do Ser”.



P A R T E  I I

E X E R C Í C I O S  D E  A U T O C U R A
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O objetivo destes exercícios é promover a purificação e regeneração dos três corpos. Para isto,

cada pessoa precisa produzir seu próprio cristal líquido. Seguindo essas orientações abre-se a

possibilidade da transformação do ser em um Ser plenamente purificado, como os chamados

“seres cristal”. Recomenda-se fazer os exercícios na ordem estabelecida abaixo.

P R Á T I C A S  D E  A U T O C U R A
C O M  C R I S T A L  L Í Q U I D O
D E  N O N A  D I M E N S Ã O
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PUR I F I CAÇÃO  NA  P IRÂM IDE  DE

PAREDES  DE  CR I S TAL  L ÍQU IDO

Procure uma posição confortável, de

preferência sentado(a) e com os dois pés

apoiados no chão. Feche os olhos e respire

profundamente.

Agora, visualize você dentro de uma

pirâmide de paredes feitas de cristal líquido

puro e translúcido. A cabeça aponta para o

vértice da pirâmide e a sua base encontra-

se abaixo dos seus pés.

Neste momento, visualize que das paredes

da pirâmide fluem espirais de cristal líquido

em todas as direções, e que algumas destas

espirais tocam o seu corpo e atravessam a

sua cabeça, os seus órgãos e vísceras, e

membros inferiores e superiores.

Observe que você está dentro da pirâmide

de cristal líquido e é tocado(a) pelas

espirais que fluem de todas as paredes da

pirâmide. Você se permite ser atravessado

por estas espirais.

Agora, veja que uma gota de cristal líquido

se forma no vértice da pirâmide. A gota,

uma vez inteiramente formada, desprende-

se do vértice e cai no topo da sua cabeça,

aquietando e dissolvendo pensamentos e

preocupações. Você se percebe mais e mais

quieto e tranquilo. Permaneça sob a ação

do cristal líquido o tempo que julgar

necessário.Perceba que outra gota de

cristal líquido se forma no vértice da

pirâmide e ao se desprender cai na área do

seu coração. Observe que a área do seu

coração apresenta-se como um lago escuro,

mas que, com a ação desta gota, pouco a

pouco as águas do lago vão se

 clareando. Você sente que mágoas,

ressentimentos, rancores e nostalgias vão se

dissolvendo e que sentimentos vão sendo

purificados.

Repare que mais uma gota de cristal líquido

se forma. Ela se desprende e cai sobre a área

do seu abdome. Neste local, ao se

desmanchar, a gota dissolve velhas emoções

de medos e inseguranças, e muitas outras

que vão emergindo desta área do seu corpo.

Lembre-se que você ainda se encontra

dentro da pirâmide de cristal líquido.

Por fim, observe que três gotas,

simultaneamente, se formam no vértice da

pirâmide, rapidamente se desprendem e

alojam-se nos três lugares ao mesmo tempo:

topo da cabeça, coração e abdome. Você

permite que a energia do cristal líquido

conclua o seu trabalho de dissolução e

purificação.

Permaneça sob a ação das gotas, o tempo

que julgar necessário.

Para finalizar, pouco a pouco visualize as

paredes da pirâmide se dissolvendo e você

então suavemente abre os olhos, movimenta

o seu corpo e permite-se usufruir a energia

de purificação que é intrínseca ao cristal

líquido.

Lembramos que você pode fazer todo o

exercício ou parte dele, com a intenção de

purificar aspectos específicos do corpo

físico, chacras etc. ou até mesmo emoções

como raiva ou desapontamento que esteja

experimentando em determinado

momento.



1- Visualize-se dentro de uma pirâmide

de paredes de cristal líquido;

2- Espirais de energia que vêm das

paredes tocam ou atravessam o seu

corpo;

3- Uma gota de cristal líquido

desprende-se do vértice da pirâmide e

aloja-se no topo da sua cabeça;

RESUMO
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4-  Uma segunda gota no seu coração;

5-  E uma terceira no seu abdome;

6-  Três gotas, simultaneamente,

desprendem-se e alojam-se no topo

da sua cabeça, no seu coração e no

seu abdome ao mesmo tempo.
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PUR I F I CAÇÃO  DO  CORPO  F Í S I CO

COM  CR I S TAL  L ÍQU IDO

Visualize-se dentro de uma

pirâmide em que as paredes

são feitas de cristal líquido. A

sua cabeça encontra-se abaixo

do vértice da pirâmide, e os

seus pés acima da sua base.

Perceba que uma gota de

cristal líquido forma-se no

vértice da pirâmide e cai

tocando o topo de sua cabeça,

e que imediatamente jorra

uma fonte de cristal líquido

que ao descer, por todo seu

corpo, no sentido da cabeça

para os pés, purifica e

regenera o corpo físico,

exterior e interiormente, ao

mesmo tempo.

Detalhadamente, observe que

o cristal líquido, ao penetrar

pelo interior de sua cabeça,

passa por todo cérebro, por

dentro e por fora, assim como

em todas as cavidades, órgãos

e células de sua cabeça e

pescoço.

Permita-se agora ver como o

cristal líquido percorre o seu

caminho, limpando e

purificando todos os órgãos do

seu tórax, banhando

generosamente também as

membranas e as células e

segue para o abdome, a região

pélvica, coxas e pernas,

banhando órgãos, ossos,

cartilagens e músculos.

Após passar internamente

pelos braços,
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repare que o cristal líquido que sai pelas

palmas de suas mãos desperta uma fonte

permanente neste local. Ele passa a jorrar

desta fonte e não é desprezado. Então volta

subindo pela parte externa dos membros

superiores formando uma capa de proteção

na pele.

O mesmo ocorre nos membros inferiores, só

que o cristal líquido sai pelas plantas dos

pés.

Enquanto jorra cristal líquido do topo de sua

cabeça, o processo continua, sempre

descendo o líquido no sentido da cabeça

para os pés, interna e externamente.

Observe que o fluxo é ininterrupto e

dissolve as impurezas do seu corpo físico,

regenerando e purificando.

Quando esta fonte cessar, permaneça

observando o fluir até os pés e o que

acontece com você.

Então, uma vez que o movimento do

cristal líquido cesse por definitivo, escolha

permanecer ou não dentro da pirâmide de

paredes de cristal líquido, e aos poucos

entre em contato com o ambiente externo.

Tome consciência do lugar onde o seu

corpo está tocando, e suavemente abra os

olhos.
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PUR I F I CAÇÃO  DO  CORPO

ENERGÉT I CO  COM  CR I S TAL  L ÍQU IDO

Coloque-se em uma posição confortável,

faça uma respiração profunda, e pouco a

pouco construa em torno de você uma

pirâmide feita de paredes de cristal líquido.

Você constrói a sua base, sob os seus pés, as

suas paredes, e por fim, o vértice da

pirâmide acima do topo da sua cabeça.

Observe que uma gota de cristal líquido

forma- se no vértice da pirâmide e se

transforma em um cordão espiralado de

cristal líquido, translúcido e gelatinoso. O

cordão de cristal líquido penetra

espiralando no chacra do topo da sua

cabeça, o 7° Chacra, e o purifica. Ao girar

rapidamente em todas as direções, ao

mesmo tempo, promove o equilíbrio de suas

funções e regenera, com sua ação, toda a

trama energética deste chacra.

Concluído o trabalho no 7° Chacra, repare

que c cordão de cristal líquido desce e

espirala no 6° Chacra, que fica na região 

entre as sobrancelhas, e também o limpa e

o purifica. Como parte do trabalho, a espiral

de cristal também purifica as glândulas

hipófise e pineal no interior de sua cabeça.

Ao purificar estas glândulas, observe que o

cordão espiralado de cristal líquido as

“lustra”, imprimindo a elas um aspecto vivo

e vibrante, transformando-as em dois

pontos luminosos.Pouco a pouco você

observa que o cordão de cristal líquido vai

em direção ao 5° Chacra, localizado na

região da garganta, e aí também promove

purificação e regeneração da trama

energética.

Agora você observa que, sucessivamente, o

cordão de cristal líquido espirala no 4°

Chacra (cardíaco), no 3° (na parte superior

do abdome/logo abaixo do osso esterno), no

2° Chacra, localizado um pouco abaixo do

umbigo, e no 1° chacra, na região genital.
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Concluído o processo de limpeza e

purificação, repare que o cordão é

levemente tracionado entre o 7° e o 1°

Chacra, automaticamente promovendo o

alinhamento e conexão de todos os chacras.

Agora, todos os seus chacras principais estão

conectados e alinhados através do cordão

de cristal líquido. Sinta este alinhamento.

Coloque agora a sua atenção nas paredes da

pirâmide de cristal líquido. Veja que das

paredes da pirâmide brotam “chuveirinhos”

de cristal líquido vindos de todas as

direções, que banham generosamente o seu

corpo energético. Os chuveirinhos lavam as

impurezas das tramas da rede de todo o seu

corpo energético. Você chega até 

mesmo a visualizar os inúmeros e

pequenos chacras que formam as

interseções da tela do seu corpo

energético que se encontra cada vez mais

limpo e brilhante.

Olhando mais atentamente, você percebe

que os jorros de cristal líquido penetram a

tela do seu corpo energético e limpam e

purificam as matrizes energéticas de todos

os órgãos.

Permaneça no processo de limpeza o

tempo que achar necessário. Quando

considerar a purificação realizada, escolha

permanecer ou não dentro da pirâmide de

cristal líquido, faça uma respiração

profunda e suavemente abra os olhos.
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PUR I F I CAÇÃO  DO  CORPO

EMOC IONAL  COM  CR I S TAL  L ÍQU IDO

Sente-se confortavelmente com os pés

apoiados no chão e sinta a base de uma

pirâmide feita de cristal líquido sob as solas

dos seus pés. A partir desta base visualize

paredes de cristal líquido se formando e se

encontrando no ápice da pirâmide, acima

de sua cabeça.

Perceba, dentro da pirâmide, o seu corpo

físico envolto por uma grande esfera com

um ponto de luz central e vários outros

pontos girando ao redor.

Observe que este ponto de luz central

apresenta uma luz forte, intensa. Olhando

mais atentamente, você repara que a esfera

encontra-se preenchida por nuvens de

energia e cor, algumas delas muito intensas,

carregadas, e outras, apresentando cores

vibrantes e claras. Estas são as suas

emoções.

Agora coloque a sua atenção no ponto de

luz central e perceba que neste ponto

central acontece uma explosão que faz

jorrar cristal líquido. Observe que o cristal

líquido, em movimentos espiralados

preenche todo o espaço do seu corpo de

luz esférico.

Repare que enquanto preenche o seu

corpo de luz, o cristal líquido dissolve,

limpa e purifica todas as nuvens de

emoção, dispersando concentrações de

cores e densidades. O cristal líquido

transmuta tudo em uma energia brilhante,

transparente e translúcida.

Volte agora a sua atenção para o seu corpo

físico e perceba que ele está totalmente

envolvido pelo gel de cristal líquido

transparente e translúcido emitido pelo

ponto central de luz, e que você boia neste

conteúdo gelatinoso. Você se sente livre,

solto, seguro...
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Repare que o cristal líquido continua a jorrar

ininterruptamente do ponto de luz central e

faz com que o seu corpo de luz expanda-se

até o ponto em que toca as paredes da

pirâmide, abaulando-as. Neste momento, as

paredes da pirâmide aderem à esfera, de

forma que elas passam a delimitar o seu

corpo emocional.

Agora, observe que o cristal líquido que

continua a brotar do ponto de luz central do

seu corpo de luz expande as próprias

paredes da pirâmide e faz com que ela

assuma a forma esférica do seu corpo de luz.

As paredes de cristal líquido expandidas

passam a ser os novos limites do seu corpo

emocional, que agora se apresenta como 

uma esfera límpida e purificada,

delimitado apenas por uma fina película

de cristal líquido.

Esta película é refratária a qualquer

negatividade externa e tem o poder de

refleti-la ao mesmo tempo em que deixa

passar a sua luz interna. Observe que esta

luz pode atingir outros seres e tocá-los.

Você se sente leve e tranquilo.

Aos poucos, dentro do seu tempo, volte

para o aqui e agora, e mantenha com você

a visão e purificação do seu corpo

emocional.

Lentamente vá aos poucos tomando

conhecimento dos sons externos, do seu

corpo físico, e suavemente abra os olhos.
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AL INHAMENTO  DOS  CORPOS  F Í S I CO ,

ENERGÉT I CO  E  EMOC IONAL

Coloque-se em uma posição confortável,

feche os olhos, faça uma respiração longa e

relaxe.

Visualize o planeta terra e no seu centro uma

imensa bola incandescente.

Coloque agora a atenção no seu umbigo, o

centro do seu corpo físico e o seu centro de

força, e imagine que dele sai um cordão que

o conecta com o centro do planeta, o centro

da mãe-terra.

Neste momento, você sente uma pulsação e,

reparando melhor, você observa que esta

pulsação acontece no mesmo ritmo da

pulsação do coração da mãe-terra. 

Relaxe dentro disso. Você se sente nutrido e

revitalizado relaxando nesta pulsação.

Visualize agora o seu corpo energético como

uma tela luminosa e vibrante, maior que o

seu corpo físico e do seu mesmo formato, e

onde estão localizados inúmeros pequenos

chacras. Observe que cada chacra possui um

ponto de luz central de onde saem os

inúmeros fios que formam a teia energética

do seu corpo energético.

Coloque agora a sua atenção no 6° Chacra,

entre as sobrancelhas, o seu 3° Olho, local

onde se situa o centro do seu corpo

energético

Demore-se um pouco na observação do

seu 6° Chacra e repare que a sua visão se

amplia. Você observa que, inclusive, há

uma expansão da sua capacidade de “ver”

os fios energéticos e luminosos do seu

corpo energético.

Então, volte a sua atenção para o seu

corpo físico e observe uma suave neblina,

esbranquiçada e transparente,

envolvendo-o. Nesta neblina você

distingue alguns pontos ou regiões

coloridas. Você está vendo o seu corpo

emocional, sutil, suave, etéreo. Observe

que ele possui uma dimensão maior que

seu corpo energético. Reparando a região

do coração, você vê um ponto central de

luz dourada e que pulsa

ininterruptamente. Este é o centro do seu

corpo emocional.

Observe que a cada pulsação do ponto de

luz central, você sente e observa uma

expansão e contração do seu corpo

emocional. Você repara também, que esta

pulsação está em sintonia com a pulsação

do seu centro de força, na região do

umbigo, e também em sintonia
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com a pulsação do centro da terra. Você não

pode ver, mas pode sentir as ondas que se

formam a partir da pulsação do seu corpo

sutil. Repare que elas se espalham tocando

outros seres que estão na mesma sintonia.

Quando isso acontece você sente a sensação

de um suave toque de calor na região do

coração e experimenta uma suave união

com todos os seres. Neste momento, você é

tomado por uma experimentação de

unidade com tudo o que há.

Visualize agora os seus três corpos, físico,

energético e emocional se movimentando

na intenção de se alinharem a partir dos

seus três centros: o Centro de Força, na

região do umbigo, c 6° Chacra e o Chacra

Cardíaco. Observe que aos poucos eles se

sobrepõem e se alinham na área do seu

coração. Então, os três centros se tornam um

único e novo centro, que é o seu Centro de

Criação.

Neste momento você se percebe como uma

grande esfera com um ponto de luz central.

Esta é a unidade do seu Ser. Observe que

você se sente plenamente nutrido e seguro

da existência. Sua visão está ampliada de

forma que você consegue ver a energia das

coisas, a energia das pessoas. Todo o seu ser

pulsa em unidade com o planeta. Você se

sente integrado. Está conectado com a Terra

e é capaz de sentir a luz da verdade, está

tomado pelo sentimento de “unidade”.

Relaxe nesta sensação o tempo que achar

necessário.

Paulatinamente tome conhecimento dos

sons à sua volta, dos cheiros e dos contatos

que o seu corpo físico faz. Faça uma

respiração suave e profunda e abra os olhos.

Este exercício pode ser feito quantas vezes o

desejar, e em qualquer ambiente,

notadamente em situações de desconforto.
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INTENS I F I CANDO  A  PUR I F I CAÇÃO  DE

SEUS  CORPOS  COM  CR I S TAL  L ÍQU IDO

A primeira observação a se fazer é que você

pode praticar este exercício primeiramente

com o seu corpo físico, depois com o

energético e por fim com o emocional. Mas

este exercício também pode ser feito com os

três corpos, simultaneamente, ou em um ou

dois deles, de acordo com sua preferência ou

necessidade.

Sente-se em uma posição confortável, com a

sola de seus pés no chão e faça uma

respiração suave e prolongada.

Visualize-se dentro da pirâmide de paredes

de cristal líquido. Observe que do ápice, da

base, e das paredes laterais da pirâmide

partem espirais de cristal líquido que

atravessam seu corpo.

No momento em que atravessa seu corpo,

repare que ao atravessá-lo, cada espiral vai

fatiando, criando finas lâminas nas várias

regiões de seu corpo.

Você agora observa que seu corpo está

fatiado em diminutas formas. Estas formas,

vistas em uma visão bidimensional,

apresentam-se como círculos. Estes

círculos, observados melhor e em uma

visão tridimensional, apresentam-se, na

verdade, como esferas.

Observe que cada uma das esferas possui

um ponto de luz central. Seu corpo é

agora um conjunto de várias esferas,

próximas, unidas e superpostas, cada uma

delas com um ponto de luz central.
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Uma vez que o corpo apresenta-se agora

inteiramente fatiado, as espirais que se

seguem ativam os pontos de luz no centro

de cada esfera, e provocam uma explosão

que dá início a uma produção abundante de

cristal líquido que parte dos centros das

esferas que constituem o seu corpo.

Repare que tendo o corpo dividido em

pequenas esferas que são fontes

abundantes de cristal líquido, há um

favorecimento da purificação, regeneração,

equilíbrio e harmonia.

Atente para o fato de que em algumas

regiões pode acontecer de as primeiras

espirais não conseguirem fatiar seu corpo. É

como se estas partes apresentassem maior

densidade. Como as espirais continuam

acontecendo, elas passam

novamente nesses mesmos lugares ainda

com a intenção de fatiar. Repare que em

outras regiões o processo pode estar

bastante adiantado na produção de cristal

líquido.

A fonte de cristal líquido no centro de cada

esfera jorra de forma cada vez mais

abundante, até que por fim, as fontes das

diversas esferas se juntam formando uma

única e grande fonte de cristal líquido do

tamanho do seu ser. Isto ocasiona que você

acaba por tornar-se uma grande própria

fonte de cristal líquido.

Faça a opção de se manter ou sair da

pirâmide e aos poucos vá voltando para o

aqui e agora, no seu tempo.

Repita este exercício quantas vezes sentir

necessidade ou desejo.
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INSER INDO -SE  NA  RODA  DA  V IDA

Sente-se de uma forma confortável com a

sola de

seus pés no chão.

Visualize uma pirâmide de paredes de cristal

líquido formando-se ao seu redor.

Inicialmente coloque sua atenção na base da

pirâmide, que fica logo abaixo de seus pés, e

sinta o contato de seus pés com o cristal

líquido. Observe que paredes de cristal

líquido sobem a partir de todos os lados da

base da pirâmide e formam um ápice acima

de sua cabeça.

Coloque agora a sua atenção no seu Centro

de Força, o ponto de luz que se situa na

região de seu umbigo. Visualize um cordão

de cristal líquido que sai deste centro e o

conecta ao centro do planeta Terra. Visualize

também outro cordão que passa pelos seus

sete chacras principais, os mantém unidos e

alinhados, e segue em direção ao centro da

Terra.

Agora, visualize um fino e resistente

cordão de cristal líquido, que une o topo

de sua cabeça, seu sétimo chacra, ao

Centro de Criação do universo.

Observando melhor, você percebe que

este fino cordão é de um cristal líquido

bastante luminoso, como se fosse apenas

luz.

Lembre-se que o universo, como qualquer

Ser, tem a estrutura de uma esfera com

um ponto de luz central, o seu Centro de

Criação.

Como você não está sozinho no universo,

agora você pode visualizar que outros

seres estão fazendo a mesma conexão

com o Centro de Criação do Universo.

Observe que esta conexãc forma raios na

esfera do universo à maneira dos raios de

uma roda de bicicleta que se unem em

um ponto central.
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Neste momento, coloque a sua atenção nos

seus braços e perceba que deles saem fios

luminosos de cristal líquido que o unem a

outros seres e formam círculos que

juntamente com os raios formam o que

chamamos a Roda da Vida.

Repare que você gira sobre um próprio eixo

imaginário, ao mesmo tempo em que a

Roda da Vida gira em torno do Centro de

Criação do universo. Estes dois movimentos

são idênticos aos movimentos de rotação e

translação da Terra.

A estrutura da roda se mantém intacta,

apesar do movimento contínuo. 

Agora você se encontra totalmente inserido

na Roda da Vida.

Observe como se sente e permaneça neste

estado o tempo que sentir necessário.

Lembre-se que você continua dentro de sua

pirâmide, e faça a opção de continuar ou

sair de dentro dela.

Independente da opção escolhida respeite o

seu tempo, e vá voltando para o aqui agora,

mantendo a consciência de que continua

inserido na Roda da Vida.

Assim É!
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O  DESPERTAR  DO  ANJO  I N TER IOR

Sente-se confortavelmente, com a sola dos

pés no chão e comece a visualizar a pirâmide

de cristal líquido formando-se ao seu redor.

Respire de forma suave e profunda.

Visualize cordões grossos de cristal líquido

saindo do ápice, das paredes e da base da

pirâmide e envolvendo todo o seu corpo,

suavemente, trazendo uma confortável

sensação de proteção. Esses cordões se

assemelham a um cordão umbilical,

gelatinoso, translúcido e transparente.

Agora, estes cordões atravessam todo seu

corpo físico, purificando, regenerando,

harmonizando e equilibrando.

A seguir, os cordões envolvem e passam

pelo seu corpo energético, limpando e

ativando os chacras, purificando e

fortalecendo toda a trama energética e

as matrizes de seus órgãos.

Estes cordões passam então pelo seu

corpo emocional, purificando,

suavizando as cores das manchas que aí

existem, dando uma sensação de

liberdade e paz.

Perceba que começa a brotar de dentro

de seu corpo o seu anjo interior. Isto

acontece à semelhança de uma

borboleta saindo do casulo.
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Observe de que parte de seu corpo este anjo

emerge; como ele se apresenta e como se

manifesta para você neste momento.

Faça a intenção de que este anjo passe a

direcionar a sua vida a partir deste

momento, suas decisões. Procure visualizar a

sua nova vida com esta orientação.

Permaneça nesta visualização o tempo que

sentir necessário e depois, respeitando seu

ritmo, volte aos poucos mantendo a

presença de seu anjo interior e a intenção

dele direcionar sua vida.

Assim seja!

apesar do movimento contínuo. 

Agora você se encontra totalmente inserido

na Roda da Vida.

Observe como se sente e permaneça neste

estado o tempo que sentir necessário.

Lembre-se que você continua dentro de sua

pirâmide, e faça a opção de continuar ou

sair de dentro dela.

Independente da opção escolhida respeite o

seu tempo, e vá voltando para o aqui agora,

mantendo a consciência de que continua

inserido na Roda da Vida.

Assim É!
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Antes de passarmos para o próximo exercício é importante esclarecer que o cristal líquido pode se

apresentar de várias formas e cores distintas. Ele pode apresentar-se como flores, rosas, folhas, pérolas,

terra e uma infinidade de aspectos. Entretanto, em essência, continua sendo o cristal líquido. O cristal

líquido assume a forma que parece ser a mais adequada e eficiente para determinada parte do corpo ou

distúrbio apresentado. Como exemplo, as pérolas costumam ser visualizadas na corrente sanguínea, e

seu objetivo principal é sanar distúrbios cardiovasculares.

O U T R O S  E X E R C Í C I O S
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PUR I F I CAÇÃO  COM  AS  ROSAS

Visualize-se dentro de uma pirâmide de

paredes de cristal líquido.

Dentro da pirâmide você encontra um anjo

que o acompanha em vários momentos da

sua vida. Ele o convida a ir para um jardim,

onde roseiras apresentam-se de cores

variadas. Ele lhe diz que existem algumas

pessoas que se identificam mais com os

espinhos do caule e outras, com as rosas. Ele

explica também que os espinhos

representam dores da humanidade. Isso

significa que podem existir espinhos em seus

corpos físico, energético e emocional. Veja se

você consegue perceber algum espinho em

um ou vários dos seus corpos, e onde ele se

encontra.

Neste momento, o anjo colhe e lhe entrega

uma rosa e pede para que você a coloque em

algum lugar de seu corpo físico. Observe a cor

da rosa e onde você a coloca.

 Observe que do miolo da rosa, começa a

jorrar abundantemente cristal líquido e

que este cristal líquido purifica, regenera e

harmoniza a região aonde a rosa foi

colocada.

Agora, ele lhe entrega uma segunda rosa e

pede para você colocar em algum outro

lugar do corpo energético. Observe a cor

desta segunda rosa e que aonde você a

coloca, o mesmo processo de

harmonização através da fonte de cristal

líquido se repete.

Ele agora lhe entrega uma terceira rosa. O

anjo pede para você coloca-la em algum

lugar, só que do seu corpo emocional.

Perceba a cor da rosa e o local aonde você

a coloca. Perceba também o cristal líquido

jorrando do miolo desta rosa e o efeito de

regeneração e harmonização que

acontece na região.
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Então, Ele pede a você para colher sete rosas

das cores que você desejar. O anjo pede que

cada uma das rosas seja colocada em cada

um de seus sete chacras principais.

Coloque uma de cada vez e observe o que

acontece com o chacra e como você sente o

efeito das rosas sobre eles. Visualize o cristal

líquido jorrando de dentro do miolo de cada

uma das rosas.

Uma vez finalizado este processo, observe

que o anjo derrama pétalas de rosas, das

mais diversas cores, novamente no seu

corpo emocional. Essas pétalas absorvem as

energias densas e de cores fortes que ainda

se encontram em seu corpo emocional

suavizando-o. Observe como você se sente

neste momento.

Você pode manter as rosas nos locais onde

as colocou, ou permitir que elas

simplesmente desapareçam, dissolvam-se.

Lembre-se que você continua dentro da

pirâmide e decida se quer continuar ou não

dentro dela.

Volte aos poucos para o aqui e agora, no seu

ritmo, no seu tempo, até poder abrir os

olhos.

Você pode e deve repetir este exercício

quantas vezes desejar ou sentir necessidade.
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A  CURA  PELAS  F LORES

Sente-se de forma confortável, com os pés

apoiados no chão. Faça uma respiração suave

e profunda. Visualize ao seu redor a pirâmide

de cristal líquido, sentindo bem o contato do

cristal líquido da base da pirâmide com a sola

dos seus pés.

Saiba que existem anjos que cultivam flores

das mais variadas, de tipos e cores diferentes.

Algumas destas flores são bastante distintas

das que existem no nosso planeta terra.

Neste momento, perceba que dentro de sua

pirâmide, um anjo lhe convida para visitar

alguns campos de flores cultivadas por ele.

O anjo lhe diz que as flores são usadas para a

cura de vários tipos de doenças,

desequilíbrios ou desarmonias tanto do corpo

físico quanto do corpo energético ou

emocional. Ele também lhe diz que da

mesma forma que existem cristais específicos

para cada órgão do corpo humano, também

existem flores específicas ou mais indicadas

para a cura de determinado órgão ou região.

Agora, o anjo leva você para um campo de

flores, colhe várias delas e as coloca em

alguma região do seu corpo físico. Observe

o local, região ou órgão aonde as flores

foram colocadas. Pode ser que você

reconheça ou identifique algumas destas

flores, mas pode ser que elas sejam

bastante diferentes de todas que você já

viu. Perceba o que você sente neste

momento e veja se consegue visualizar o

que acontece no local do seu corpo

onde as flores estão.

Neste momento o anjo leva você a outro

campo e colhe outros tipos de flores. Ele

as coloca no seu corpo energético. Preste

atenção no que acontece. Observe aonde

são colocadas, como você sente e que

modificações acontecem.

Por fim, visualize-se deitado em um local

florido em que o anjo vem até você

trazendo várias flores. Observe se elas são

do mesmo tipo ou de tipos variados. 
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Ele as distribui em seu corpo emocional.

Você se sente leve e com uma suave

sensação de bem estar. Repare que o seu

corpo emocional fica mais claro, mais

rarefeito e com cores mais suaves e

esmaecidas. A sensação é de paz e

serenidade.

O anjo lhe explica que o costume que existe

entre os seres humanos de colocar flores

sobre uma pessoa falecida vem do reino

angélico e tem a propriedade de elevar o

espírito da pessoa que faleceu. 

Elas curam aspectos necessários que

facilitam a passagem para realidades

extracorpóreas. Permaneça com as flores

que foram colocadas o tempo que achar

necessário. Pode ser que elas permaneçam

com você mesmo depois de terminado o

exercício.

No seu ritmo, no seu tempo vá voltando aos

poucos para o aqui e o agora. Observe como

você se sente e qual o benefício recebido.

Você pode repetir este exercício quantas

vezes sentir necessidade ou vontade.
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Podemos considerar o “Precursor do Cristal" como a matriz energética dos cristais, a substância etérea

responsável pela geração de todo o reino mineral. Você pode visualizá-lo como um pequeno grão de

areia de cor escura. O precursor do cristal atua em órgãos, áreas do corpo físico e até mesmo nos

chacras, promovendo, em um primeiro momento, a absorção de distorções e desequilíbrios que

impedem o funcionamento adequado do local.

Considera-se, como foi dito anteriormente, que uma das funções do precursor do cristal é a absorção de

distorções e desequilíbrios (energias estagnadas ou distorcidas), mas sabemos que ele também atua no

sentido de ativar e estimular células ou restaurar teias de energia do corpo energético. A forma como

isto acontece, é que o precursor do cristal se transforma no cristal específico que atua no órgão, região

ou chacra em que é colocado, e, caso seja necessário, promove a sua regeneração.

O poder de absorção de energias estagnadas e de regeneração do precursor do cristal contribui para o

equilíbrio e o funcionamento adequado do corpo físico e energético.

Muitas outras de suas funções ainda estão por ser apresentadas, mas para as práticas que

apresentaremos a seguir, as funções de absorção de desequilíbrios e de regeneração nos são suficientes.

C O N H E C E N D O  E
T R A B A L H A N D O  C O M  O
P R E C U R S O R  D O  C R I S T A L
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EQU I L I BRANDO  E  AT IVANDO  UM  ÓRGÃO  OU

PARTE  ESPEC Í F I CA  COM  O  PRECURSOR  DO

CR I S TAL

O foco do presente exercício é o equilíbrio e

ativação de uma parte específica do corpo

físico ou do corpo energético.

A título de exemplo, optamos por escolher o

fígado que, lembre-se, fica no abdome

superior direito, sob as costelas. Você, no

entanto, pode fazê-lo com qualquer órgão ou

parte do corpo que julgue necessário, com o

intuito de promover o equilíbrio ou a

restauração das funções adequadas para

aquela parte. Pode também fazê-lo para o

corpo energético, nos chacras, ou qualquer

área do corpo emocional que apresentar

alguma mancha ou densidade.

Agora, procure uma posição confortável,

feche os olhos, e relaxe... Uma vez que esteja

relaxado, visualize o seu corpo físico com os

seus órgãos, permitindo que ele se apresente

da forma como vier.

Visualize agora o seu corpo energético e a

matriz energética de todos os seus órgãos ao

mesmo tempo. Perceba que tal como uma

cópia, existe esta matriz, só que energética,e

cada órgão ou parte do seu corpo. Esta matriz

é composta de grades, teias energéticas

precisas e bem definidas, apresentando-se,

no entanto, esgarçadas em algumas áreas.

Coloque a sua atenção na matriz energética

do fígado. Então, uma vez que a sua atenção

esteja focada no fígado, visualize um

precursor de cristal e o coloque dentro

desta matriz.

Você observa que, em contato com o

precursor de cristal, este absorve a

densidade aí existente e a matriz energética

do fígado se regenera e pouco a pouco

apresenta todos os fios energéticos íntegros

e sem qualquer ruptura, realçando a cor

dourada dos fios. Permita-se por algum

instante, admirar a forma como o precursor

do cristal atua no seu trabalho de

restauração até que ele o complete. Pode

ser necessário colocar outro precursor, uma

vez que o anterior tenha absorvido uma

grande quantidade de densidade.

Agora, visualize a nova forma física que o

seu fígado se apresenta. O seu fígado mostra

uma coloração viva e está funcionando

plenamente.

Caso sinta que ainda seja necessário,

mantenha o precursor de cristal por mais

algum tempo. Lembre-se que ele pode

também ser deixado lá, mesmo após a

finalização da prática.
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plenamente presente, suavemente abra os

olhos.

- Lembramos que este exercício com o

precursor do cristal pode ser aplicado em

qualquer órgão ou área dos corpos.
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Por fim, caso opte pela retirada do precursor

do cristal, faça-o imediatamente e volte a

sua atenção para todo o seu corpo físico.

Pouco a pouco, tome consciência da sua

respiração e quando sentir que está

RESUMO
1- Visualize o seu corpo energético e a

matriz energética de todos os seus órgãos;

2- Coloque a sua atenção na matriz

energética do fígado;

3- Visualize um precursor de cristal e o

coloque em contato com a matriz do

fígado;

4-Por fim, visualize a nova forma física

que o seu fígado apresenta (coloração

viva e funcionando plenamente);

5- Mantenha o precursor o tempo que

achar necessário.

https://soundcloud.com/user-299451334/purificacao-com-as-rosas


P A R T E  I I I

M E N S A G E N S  C A N A L I Z A D A S



Todas as mensagens ora apresentadas foram por mim canalizadas e se encontram na íntegra. Em cada

mensagem consta a data em que foi recebida e devem ser lidas na ordem de recebimento.

Pode- se observar que a cada nova mensagem as informações recebem acréscimos, maiores

esclarecimentos e novidades.

É recomendado também, que a leitura seja feita com atenção,

observando-se os sentimentos e as sensações que irão surgindo, e praticando os exercícios propostos em

algumas delas.

M E N S A G E N S
C A N A L I Z A D A S



V IDA

MENSAGEM  CANAL I ZADA  EM  2 7 -02 -20 10 .

Em tempos primordiais, começa a primeira

manifestação de vida dentro da Mãe Terra,

com o borbulhar de um fogo incessante, de

onde faíscas são lançadas,

cuspidas do seu centro ígneo incandescente.

Estas faíscas de fogo e luz ardente, que são

novas vidas que se desprendem, mudam sua

configuração para iniciar um novo ciclo.

Estas partículas, ao se esfriar, tornam-se as

pedras e os minerais que passam a

ser a base para mais novas formas de vida.

As pedras vão se despedaçando e se

transformando em solo, areia, o que favorece

ainda mais o processo da nova criação da

vida.

Aos poucos, surge a vegetação, e plantas

aquáticas e terrestres brotam em

vários pontos da Mãe Terra. O planeta verde e

azul acaba assim por tornar-se

abundante de vida na água, na terra, no fogo

e no ar.

O ar já permite outras vidas, visto que a Mãe

Terra deixou de ser apenas uma bola de fogo,

o que faz surgir as mais variadas

criaturas. Todas as criaturas, interligadas por

invisíveis redes energéticas, estão conectadas

umas às outras, de forma que cada uma delas

não existe separada da

 outra. Isto favorece a manutenção da vida.

Novas formas derivam-se das mais

primitivas, e vão se associando a partir de

uma sabedoria inerente a cada partícula.

Apenas depois de muito tempo, surge o

reino animal e no seu ápice, o ser humano.

O ser humano pode desfrutar de todas as

maravilhas da Mãe Terra, que como mãe, dá

a vida, acolhe, nutre, sustenta e satisfaz

todas as suas necessidades.

Hoje, quando o ser humano está conectado

à Mãe Terra e consciente desta conexão, sua

vida permanece dessa forma, pleno de

satisfação e com todas as suas necessidades

atendidas. Mas, se o ser humano se

desconecta, ele impede este livre fluir

natural e espontâneo, que vem de tempos

imemoriais.

A Mãe Terra convida todos os seres

humanos a lembrar de sua origem,

honrando, respeitando, cuidando e

agradecendo todas as dádivas recebidas a

cada dia, a cada momento. Convida

também a que se aprenda a entrar na

sintonia de seu coração, que é a pulsação do

centro da Terra.

Assim seja!
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MENSAGEM  CANAL I ZADA  EM  20 -03 -20 10 .

Água significa “Vida”. Onde há água existe

vida: nos mares, lagos, rios e fontes, e mesmo

onde há apenas um filete de água ou mesmo

nas geleiras.

Água também significa cura, purificação, pois

tem o poder de lavar as feridas e curá-las; tem

o poder de cuidar do corpo e deixá-lo limpo e

saudável. A água ingerida tem o mesmo

potencial de limpar o organismo

internamente, inclusive dentro de cada

célula.

Dentro da água existem cristais invisíveis aos

olhos humanos e estes cristais penetram em

todos os locais da terra, em todos

os reinos, purificando- os. Os cristais da água

limpam também os corpos energéticos,

mantém a vida de todos os seres vivos e de

todo o planeta.

A Terra, como planeta, é um ser vivo porque

tem água e sabe cuidar desta sua porção,

mantendo as fontes que a alimentam. Já os

seres humanos depredam, poluem a água e

mesmo assim a terra, com suas fontes

inacessíveis aos humanos mantêm a vida,

tanto para o planeta como para todos

que nela vivem.

Os seres que vivem dentro da terra também

são muito beneficiados pela água, tanto pela

água da chuva, como pela que já se encontra

depositada e que brota de dentro do solo.

A água é o bem maior

mantenedor da Vida.

Os seres humanos precisam se conscientizar

e cuidar dessa fonte de vida. Assim como o

corpo humano, o corpo dos animais, vegetais

e minerais é Composto, principalmente de

água, de cristais de água, por isto é preciso

saber o que fazer para preservar sua

qualidade.

A perfeição da vida faz com que a água seja um

elemento perfeito,básico. Os mares, lagos, rios,

corredeiras e fontes precisam ser cuidados,

reverenciados como um dom, um bem maior, e

serem reconhecidos no seu valor real. Por ser a

água muito abundante, o ser humano não

consegue reconhecer seu valor.

Água e Vida se confundem como um único ser.

Os seres que vivem dentro dos grandes mares,

seres minúsculos e desconhecidos dos humanos

possuem a sabedoria da água, eles sabem que só

existem por causa dela.

Eles têm uma relação de total compatibilidade,

onde um cuida do outro. O ser existe para cuidar

da água, assim como a água existe para permitir

a existência do ser.

Quando existe essa sabedoria intrínseca, que é o

reconhecimento da Unidade, da

nterdependência, não existe atrito, somente

cooperação, os seres reconhecem que na

realidade fazem parte de um Ser Único.

O ser humano, como um ser pensante, perdeu o

contato com sua sabedoria intrínseca, pois seu

próprio corpo é água. Mas o ser humano só

reconhece a água que ele vê no planeta. Sabe

que precisa dela para manter-se vivo, mas na

realidade ele é a própria água que ingere.

Portanto, é preciso cuidar da qualidade do que se

ingere e para isso, passar a cuidar das fontes,

rios, lagos e mares.

A Terra agradece quando cuidam dela, quando a

reconhecem como um ser vivo, cuja vida

depende tanto da água como o corpo humano

ou qualquer ser. A seca que avassala algumas

regiões e que provoca a morte de animais é mais

uma mostra clara de sua importância.

É chegada a hora dos humanos tomarem

consciência e passarem a tomar uma atitude

mais favorável à manutenção da boa qualidade

da água em nosso planeta.

Assim é!



TERRA
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Eu sou Gaia, a Mãe Terra, e aqui estou para

servir a todos que aqui vivem e por aqui

passam. Sou um ser vivo como todos que se

encontram nesse esplendor da natureza.

Minha riqueza em água, vegetação,

atmosfera, os mais diversos solos e toda

minha exuberância oferecem condições de

vida a seres muito distintos. É grande minha

satisfação nesta tarefa. Posso suprir todas as

necessidades com a oferta de alimentos, ar,

beleza e descanso.

O pulsar do meu coração no centro do meu

ser bate em uníssono com todos os seres que

a mim estão conectados, e todos me auxiliam

nessa linda tarefa da manutenção da vida.

Considero todos como filhos, pois os recebo

para cuidar, alimentar e desenvolver.

Minha forma de expressão é me mostrar

como sou.

A lei da vida promove em meu corpo

movimentos espiralados, de reajustes e de

acomodação para que o equilíbrio se

mantenha. Os seres humanos que não estão

conectados ao meu centro, ao meu coração,

não percebem o motivo desses movimentos

que seguem a lei da vida, e para eles tudo

não passa de um grande transtorno em suas

próprias vidas.

O ser humano precisa saber que se ele está

conectado ao meu centro, ele reconhecerá o

lugar ideal para viver e construir sua casa, ele

reconhecerá o alimento ideal para seu

sustento, e a medicação para sua cura

quando estiver enfermo. 

É a f alta dessa conexão que causa tantos

problemas.

“Eu, Gaia, como ser vivo, estou em constante

movimento, entretanto existem locais que

são mais estáveis e mais seguros para os

humanos habitarem.”

Para que o ser humano se conecte à Terra e

a reconheça como Mãe Protetora, ele

precisa olhar primeiro para dentro de si,

visualizar seu próprio centro de força, na

região de seu umbigo, como uma esfera de

luz dentro do abdome, que pulsa no mesmo

ritmo do coração de Gaia. É preciso

também,

visualizar o longo cordão de cristal líquido

que une esses dois centros, e então

perceber e sentir essa união, essa

ressonância e reconhecer a nutrição

recebida, que revitaliza seus corpos.

A consciência desta conexão com o centro

da Terra leva à mesma conexão com as

plantas, animais, minerais e todo o universo.

Isto traz ao coração humano a vivência da

unidade, da quietude, da paz, da confiança

e da sensação de viver plenamente o prazer

de cada momento. Tudo isto leva à certeza

de poder usufruir todas essas benesses

como a brisa refrescante, o alimento que

sacia e o abrigo que é ofertado.

Eu, Gaia aguardo o momento em que todos

os humanos possam receber

e vivenciar a totalidade de minhas dádivas!

Assim seja!



O  DESPERTAR  NA  LUZ
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Um Ser de luz caminha sozinho no vasto

universo. Solitário, ele olha ao redor e vê

somente escuridão. Ele continua caminhando

até encontrar uma região com vários pontos

de luz iguais a ele. Então, percebe

que esses pontos estão todos conectados por

um cordão dourado, que os atravessa, como

se fosse extensão de cada um.

Ele se chega timidamente e pergunta qual é

aquele reino desconhecido.

A resposta que ele ouve vem de todos ao

mesmo tempo: “Nós somos a Unidade, a Luz,

a União entre todos os seres, você nos vê

como pontos separados, mas nada mais

somos do que um único ponto de luz, ao

qual você também pertence”.

O Ser isolado e solitário ouve, mas não

compreende, ele se questiona: como ele pode

pertencer a esse mundo de luz, se o

local de onde vem só possui escuridão?

Para cada dúvida que possui, mesmo que não

pergunte (ou fale), simplesmente pense, ele

ouve a resposta: -“Você vive em um mundo de

ilusão, que faz você achar que ele é todo

escuro, mas na realidade,

aqui onde você se encontra agora é que é o

seu mundo real, o outro é apenas um

reflexo, como o negativo de uma fotografia

em preto e branco”.

O Ser fica ainda mais confuso, acredita que

está tendo um pesadelo e tenta acordar. No

momento que tenta acordar, vê, ouve e

sente uma grande explosão que vem de

dentro dele, e só então pode reconhecer o

quinhão de luz que ele é.

A partir do momento da explosão, ele passa a

ver o Universo iluminado e com vários pontos

de luz interligados formando uma grande

rede, e onde todos são UM. O Ser então

percebe que estão todos intimamente

conectados,

 raios de pontos de luz atingem outros

pontos na vasta rede

universal.

Neste momento o Ser enxerga, sente e

compreende a Unidade que ele é e sempre

foi. O que acontecia antes é que

simplesmente sua visão estava limitada à

esfera física, portanto, não podia perceber

essa sutil nuance de uma frequência de luz

tão elevada.

Com esta experiência, o Ser volta ao seu lar

de origem para contar o magnífico fato

ocorrido. Mas, assim como ele, seus

semelhantes não conseguem entender e

acreditar em sua estória, fazendo-o

sentir-se ainda mais solitário.

O Ser passa, então, a novamente se sentir

preso no universo físico, passa a novamente

se sentir limitado e desconectado de todos

os outros seres, até que compreende que o

reino da humanidade tem seu tempo de

despertar.

Cada qual tem um tempo diferente de se

perceber como luz, de descobrir o reino da

luz e da Unidade, da conexão com todos os

outros seres, nascidos da mesma criação, a

explosão da luz que cria cada vez mais

pontos de luz interligados na mesma rede

que sustenta a vida.

A história de um Ser é a mesma da

humanidade. O tempo, na esfera do reino

físico, aguarda que todos os seres humanos

cheguem a esse tipo de despertar.

Reconhecer a luz interior que cada um é;

assumir e viver nesta qualidade vibratória;

sentir e ver a conexão real com todos os

outros seres de todo o Universo.

A humanidade caminha de diferentes

formas, por diferentes caminhos, de acordo

com o livre arbítrio de cada um. A lei da vida



protege a todos, fazendo com que a direção

seja sempre a Vida, a Luz, a Conexão

e a Unidade.

A mente humana limita a compreensão do

Universo, e por isto é preciso ampliar os

horizontes até onde a visão humana não

alcance e então “ver” com o sexto sentido,

que é a possibilidade de ver e viver o mundo

energético, de luz e conexão.

A intenção de ativar o terceiro olho, o

chacra que fica entre as sobrancelhas, 

permite essa nova forma de visão.Você, ser

humano, faça sua tentativa e observe os

resultados. Imagine uma espiral de luz

branca abrindo e ampliando seu sexto

chacra ou terceiro olho, em todas as

direções.

Você é convidado a sentir a rede de conexão

com todos os seres e se tornar a Unidade, o

ponto de luz no centro do Universo,

enquanto ainda vive em sua forma humana!

Assim seja!



O  MUNDO  DE  CR I S TAL

MENSAGEM  CANAL I ZADA  EM  02 - 1 0 -20 10 .

Um Ser de Cristal habita seu próprio mundo.

No seu mundo, onde tudo é cristalino,

transpira pureza, transparência, leveza e

liberdade.

Todos os habitantes da Terra, neste momento,

são chamados a transformar o planeta em

um Mundo de Cristal.

Para que isto aconteça, é necessária a

participação de cada um e do próprio

planeta. É um trabalho conjunto de

cooperação e interação.

Os seres que vivem esta nova forma

dispensam seu ego, sua mente racional,

deixando existir simplesmente o brilho

de sua luz interna. Esta luz trespassa seu

corpo cristalino e seus raios luminosos

atingem todos os outros seres que, como eles,

são feitos de puro cristal, e formam a grande

rede da Unidade Universal.

Para a humanidade, esta realidade pode

parecer utopia,

lenda ou mito. Entretanto, ela já existe no

momento atual. Já existem dois planetas

Terra distintos, em diferentes dimensões, e

seres humanos que podem habitar ambos. Os

que habitam apenas a terceira dimensão não

participam desta nova forma cristalina.

Os humanos que já vivem estas duas

realidades possuem um diamante

multifacetado em seu coração. Este diamante

significa que houve uma profunda integração,

aceitação e gratidão pelas experiências

vividas na terceira dimensão, o que acaba por

torna-los mais adaptados à realidade

física.

Seu corpo cristalino é refratário à energia

densa e ao mesmo tempo favorece a

passagem de sua luz interna para o meio

ambiente, criando ondas de luz, amor e

pureza. Estas ondas tocam todos os outros e

podem abrir mão de seus apegos à

realidade da terceira dimensão, pois assim poderá

usufruir da grande abundância e paz do Mundo

de Cristal. Isto acontecendo, a luz que pulsa no

interior de cada ser se intensifica, num brilho

intenso, dissolvendo toda a energia densa que foi

criada ao longo da existência da humanidade.

O corpo do ser humano é formado por vários

elementos existentes no planeta Terra, podendo

conter elementos que já existiam antes do

surgimento da humanidade. Nestes elementos

estão as memórias de um passado longínquo.

Esta memória se encontra em cada minúscula

partícula do corpo, assim como no seu ponto

central de origem - a semente de cada ser.

Esta semente é o potencial que cada célula

possui em seu interior de produzir a fonte da vida,

que é o cristal líquido,

substância que existe na dimensão da unidade e

que originou todos os reinos do mundo material.

Quando o ser humano possui a intenção de

produzir o cristal líquido com a finalidade de

cura, regeneração e purificação, ele vive seu

retorno à qualidade de pureza de seu estado de

origem. Vive, portanto, um retorno à fonte da vida,

antes do surgimento da dualidade do bem e do

mal, da noite e do dia, e da luz e das trevas.

O momento atual é um chamado a uma vida

distinta da realidade da terceira dimensão, uma

vida livre de mazelas, dissabores e insatisfações.

Simbolicamente é um convite para o ser humano

despir-se da túnica densa que o envolve e que lhe

dá uma falsa sensação de proteção. É

permitir que sua luz interna brilhe em plenitude a

partir do centro de seu ser.

É conhecido que muitos buscam e aguardam sua

plena purificação. Para facilitar este processo é

necessário ter vontade, desejo e persistência.

Que cada ser reconheça o desejo profundo de seu

coração e tenha a coragem de seguir sua pura

vontade.

Assim seja!
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A grande diferença, entre viver aprisionado na

terceira dimensão e viver plenamente livre e

confiante, entregue à Lei da Vida,

pode ser comparada a viver dentro de um

buraco fechado, embaixo de vários objetos

que impedem a saída e, do outro lado, viver

solto, livre, e viajando numa espiral de

alguma galáxia, passeando por todo o

universo.

Entregar-se à Lei da Vida é viver na perfeita

paz e harmonia, estando ao alcance de toda a

abundância do universo. É viver a paz,

a temperança e o equilíbrio.

Quando existe a entrega, não há mais

sofrimento, pois é vencida a grande batalha

do conflito dual da humanidade. Mesmo

possuindo um corpo humano, o Ser já vive na

bem aventurança e na quietude.

Para o ser humano compreender este

processo, ele precisa primeiro admitir que

vive neste buraco, preso por vários obstáculos

que o impedem de sair e que provocam nele

ainda mais medo, angústia e ansiedade.

Como é sabido, viver na forma humana é

como estar dentro da “caverna de Platão”, de

onde não é possível imaginar-se uma vida

diferente da que se vive dentro da caverna.

Aos poucos, o ser humano vai percebendo

que pode sair dessa prisão e que foi ele

próprio que se colocou neste lugar. Assim, a

cada passo, vai adquirindo conhecimento e

liberdade, podendo chegar ao estado

de confiança e à entrega, porque desta nova

forma ele acredita, visualiza, experimenta e

usufrui.

Os seres humanos que já se encontram

cansados e saturados de viver na terceira

dimensão querem e podem dar este passo,

nesse momento tão especial em que Seres de

Luz estão oferecendo tanta ajuda.

Esta é uma grande bênção, o planeta Terra

recebe muitas luzes que estão chegando e se

instalando. Principalmente nesta época do

Natal, onde muitos comemoram o

nascimento do Cristo, é o momento de olhar

para o próprio coração e reconhecer a chama

interna, a luz crística que todos

possuem, e que ao brilhar se irradia para todo

o Universo.

Esta luz é a Lei da Vida, a Força de Criação

que se manteve intacta, mesmo no ser

humano que desceu ao mais baixo das

densidades da terceira dimensão.

Esta é a luz que precisa ser resgatada, do mais

profundo buraco interno de cada ser humano.

Ela esteve escondida por muitas eras e isto

levou a humanidade a duvidar de sua

existência.

O final dos tempos é a possibilidade de dar

um fim ao sofrimento,

à dor, à luta e às dificuldades para viver a

plena liberdade da criação.

Assim seja!
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O planeta Terra tem sido muito influenciado

pelos acontecimentos dos últimos anos.

Espirais de energia que vêm de fora do

planeta, chegam e abalam sua estrutura, ou,

em algumas ocasiões, simplesmente o

tocam suavemente. Existem espirais de

energia mais densa que são atraídas pela

própria densidade existente na Terra, mas ao

mesmo tempo, existem espirais de energia

muito pura, de intensa luz, que são atraídas

pela energia sutil também existente no

planeta.

Nos tempos atuais, novamente acontece a

velha batalha entre o Bem e o Mal. Esta

batalha acontece no planeta Terra por ser

este planeta a manifestação da dualidade, e

que é o que permite, por sua vez, a

existência da humanidade. Isto explica os

acontecimentos dos últimos anos e também

dos vindouros. Neste momento, mais uma

vez, é oferecida a oportunidade de uma

batalha final.

Os seres humanos vivem na dualidade. Há os

que se encontram neste ponto de virada,

desejosos de finalizar esta luta dual e eles

podem ser muito bem sucedidos, uma vez

que estão recebendo muita ajuda por

estarem sintonizados com a luz. Já os que se

encontram sintonizados com a energia mais

densa, são tocados pelas espirais densas, que

os modificam, intensificando e evidenciando

suas piores qualidades. Para os que vivem

nesta condição, quando viver na densidade

tornar-se insuportável, chegará o momento

da grande virada. Atualmente, na Terra,

existem seres que vivem em diferentes

estágios de evolução, o que depende da

forma como acreditam que a

vida é ou deve ser. Cada um faz suas escolhas

de acordo com o que considera mais

adequado. O momento atual é bastante

importante porque todas as qualidades

humanas estão evidentes, o que facilita as

escolhas de cada um.Quem almeja a plena

purificação poderá alcançá-la. Basta estar

atento ao seu interior, reconhecer e assumir

sua luz interna e aproveitar as oportunidades

oferecidas.

As duas forças, do Bem e do Mal coexistem na

Terra e experimentam esta batalha. Os Seres

de Luz oferecem sua luz e assistem aos

acontecimentos. Os Seres das Trevas se vestem

para a grande batalha, que como em uma

grande guerra, ganhar significa a sua própria

sobrevivência: a sobrevivência da densidade,

do sofrimento humano e do mal.

No planeta Terra há espaço para todos, mas o

que é ofertado neste momento é a

oportunidade de experimentação da unidade,

ainda se estando em um corpo físico e,

portanto, ainda vivendo a separatividade. Há a

possibilidade real de se viver em união com o

todo, que hoje está disponível para os que

anseiam e buscam esta realidade. Esta é a

caminhada da humanidade,

esta é a tão ansiada evolução. Ao final, tudo se

transformará simplesmente em luz, que é a

essência de todos.

O prazer, o regozijo, a alegria e o amor

triunfarão para os que buscam sua própria

purificação, com a intenção de viver na

unidade. Tudo está perfeito, cada um pode

escutar o que toca sua verdade.

Por isto, a qualidade das mensagens recebidas

depende da purificação da pessoa

que é o canal que as recebe.

Que todos busquem sua Verdade, hoje e

sempre!

Que a luz crística se sobreponha à

personalidade, não somente hoje, data em que

se comemora o nascimento de Cristo, mas em

todos os dias!

Assim seja!
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Nos tempos atuais, muitas transformações e

aprimoramentos estão acontecendo nos

corpos dos seres humanos. Estas

transformações fazem parte de um trabalho

iniciado antes da encarnação atual.

Esta é uma longa jornada, minuciosamente

arquitetada em planos mais sutis onde

a consciência é expandida.

A caminhada é longa para os que vivem na

terceira dimensão, que é um plano mais

denso e de consciência limitada; entretanto,

toda a vida é uma única experiência, o

movimento de uma única espiral, que

contém em si várias outras.

A vida segue seu curso, cada Ser tem plena

liberdade de escolha quanto ao seu modo de

viver. Entretanto, não é conhecido de

antemão, como cada um agirá e reagirá a

uma situação programada anteriormente.

Quando um Ser passa a viver em dimensões

mais densas, ele se desconecta de sua fonte e

envereda por caminhos distintos aos que

foram programados. Esses caminhos

“diferentes”, latentes, já existiam enquanto

possibilidades.

Ao se programar uma próxima encarnação, o

Ser encontra-se numa vida espiritual onde

possui uma visão ampla e desconhece as

possíveis reações que pode vir a ter, ao viver

em níveis mais densos. Isto é uma grande

aventura e esta é a riqueza da experiência,

não ter o conhecimento antecipado de suas

reações às situações programadas. O Ser se

lança confiante de seu retorno à vida na luz,

mas totalmente inconsciente do que pode lhe

acontecer enquanto vive na densidade.

Algumas passagens são programadas com o

objetivo de acelerar a evolução, finalizar uma

experiência humana, mas o resultado não é

garantido. É exatamente a reação

apresentada no momento de viver uma

determinada situação que define o resultado.

Isto significa que algo programado para

encurtar a evolução pode ter o efeito oposto.

Caso fossem conhecidas de antemão todas as

reações que os seres teriam na experiência

davida humana, os que optaram por viver na

luz não teriam curiosidade, interesse, desejo

de participar e de ajudar nesta grande

experiência.

É importante todos os seres humanos

saberem que nunca estão sozinhos, apesar de

assim o sentir.

A vida caminha na mais perfeita ordem e

equilíbrio.

Assim seja!
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A Luz, a Verdade e a Sabedoria cada vez

encontram mais espaço para se instalarem no

planeta Terra. Os seres que aqui vivem

anseiam por esta graça.

Vários destes seres já vivem aqui há muito

tempo, outros, vieram apenas com o

propósito de passar aqui rapidamente. Assim

como existem seres que escolheram viver

suas experiências no planeta Terra, outros

escolheram formas distintas de experiências.

Cada Ser possui seu jeito particular, porém

todos que vieram e partem da Terra deixam

sua marca indelével, e é como se diversos

fragmentos ficassem e permanecessem

inseridos nos que continuam sua caminhada.

Assim continuam sua trajetória neste planeta,

estando sempre acompanhados e recebendo

a ajuda necessária, tanto na quantidade

como na qualidade.

Aos que fazem a opção de continuar vivendo

na Terra, cumpre seguir adiante com o

acréscimo do fragmento agora inserido em

seu próprio ser, e que é a riqueza da

experiência com a qual foi brindado pelo que

passou para outros planos.

E assim transcorre a vida com suas infinitas

possibilidades, riquezas, joias que precisam

ser mantidas no coração e que nunca

desaparecem; isto até que o coração se torne

um cristal puríssimo, ou melhor, um

diamante de várias facetas, que guarda toda

a memória vivida. O espaço e o tempo não

existem além da terceira dimensão. Por isto,

em uma simples faceta de um pequeno 

diamante estão contidas tantas experiências,

incluindo o fragmento do ser que já se foi, que

guardado, brilha mostrando sua riqueza e

importância.Esta capacidade de armazenar,

integrar e assimilar fragmentos ou memórias

demonstra a Unidade, onde cada ser é

composto de

partículas ou elementos diversos que vão

sendo adquiridos no decorrer da vida;

vivências que são assimiladas e integradas em

conjunto com outros seres. Não existe

separatividade, todos estão intrinsecamente

unidos, embora a ilusão da terceira dimensão

não permita esta consciência.

A riqueza, abundância da vida e do universo

estão sempre presentes, mas é preciso

lembrar-se, ter consciência desta realidade.

A Verdade e a Sabedoria estão em acreditar

na Vida, acreditar no respeito ao livre arbítrio

de cada ser. As opções escolhidas em um

determinado momento são consideradas as

melhores para a ocasião, e a opção feita, que

não é conhecida de antemão, é a mais

adequada para o momento;

pois somente vivendo em um corpo humano

e já tendo passado por várias experiências, é

possível fazer outros tipos de escolha.

Planejar uma próxima encarnação é muito

distinto de viver a experiência planejada.

Que todos possam confiar e acreditar na

Verdade e Sabedoria da vida, é isto o que

triunfa!

Que a paz no coração de todos persista, e seja

encontrada mesmo em momentos difíceis!

Assim seja!



MENSAGEM  CANAL I ZADA  EM  04 -0 1 -20 1 1 .

Dentro de nós, no centro de uma espiral

existe um templo da paz, dentro de uma flor

de lótus. Quando o ser humano encontra este

ponto dentro de si, ele restaura seu equilíbrio.

Neste estado, independente dos

acontecimentos ao seu redor, nada lhe afeta,

lhe adoece. Ele sente, vê e compreende os

acontecimentos a partir do âmago de sua

alma e permanece em paz e confiante.

A existência dos seres de uma forma geral, e

humana, é composta por várias espirais, cada

uma com seu ponto central de paz e

equanimidade. Existe a grande espiral da

vida, que compreende todas as espirais

de várias vidas que se sucedem. Ao mesmo

tempo uma única vida possui várias espirais,

cada uma correspondendo a uma experiência

distinta. O ser humano que já viveu seu

processo de evolução possui uma espiral no

centro de seu coração,

onde se encontra uma flor de lótus; pôde

transcender a si mesmo, e passa a

viver em várias dimensões ao mesmo tempo.

O centro de cada ser é um ponto de luz

pulsante,

por isto é preciso colocar a atenção e foco no

interior de si mesmo, no coração, para

perceber a pulsação e a unidade com todos

os seres. As várias pétalas da interminável flor

de lótus se soltam e se espalham por todo o

corpo. No local onde se inserem têm a

capacidade de restaurar, trazer de novo a

consciência do centro de pulsação desta

região, e a partir deste centro fazer jorrar o

cristal líquido que tudo

regenera e purifica.

A cada dia, novos elementos, como o cristal

líquido, são conhecidos e podem ser usados

sem restrição para facilitar a evolução

humana. Entretanto, é necessário este

conhecimento, oferecido em abundância à

humanidade para que todos tenham direito

à luz e acesso à sua própria luz interna,

vindos desse seu centro que floresceu.

A humanidade se afastou da consciência e

criou a densidade do seu corpo e de seu

meio ambiente, mas manteve intacta a sua

luz

interna, o seu fogo primordial, que hoje

escondido, em estado de latência,

aguarda pacientemente a hora de voltar a se

manifestar.

É chegada a hora do trabalho de cada um

em prol de todos os que desejam e estão

prontos para esta nova etapa. Gaia convida

todos a

caminhar junto com ela, e, como mãe, certa

de não abandonar os que ainda não

alcançaram o novo passo.

Cada um tem o seu lugar e todos são

respeitados.

Assim segue a Vida. A lei da vida rege e

mantém a Unidade em perfeito equilíbrio e

harmonia.

Assim seja!
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No centro exato de cada espiral existente,

tem uma pequena pedra que se destina a

transformar-se em diamante, a joia mais

preciosa que existe.

Ela se abre na flor de lótus, cujas pétalas

abrem-se continuamente, num desabrochar

incessante e que aos poucos se soltam e

curam as feridas mais persistentes.

A espiral de desenvolvimento da humanidade

acontece da mesma forma que a espiral de

desenvolvimento de cada ser humano. Este

desenvolvimento, que leva eras no tempo

terrestre, na dimensão do não tempo,

acontece indefinidamente.

Os Seres de Luz, que sempre viveram na luz,

que acompanham a jornada da humanidade,

embora possam perceber o tempo e o

espaço,

não podem sentir e nem vivenciar esse

desenvolvimento, visto que não estão na

terceira e quarta dimensões. Para eles é como

assistir a um filme. Portanto, eles não

compartilham nem da dor e nem do

sofrimento das turbulentas emoções tão

comuns da vida humana. Eles os percebem

apenas como uma grande experiência

e aprendizado.

Eles respeitam incondicionalmente cada

experiência vivida pelos humanos, não

sentem piedade e são pacientes; eles

aguardam pedidos e ajudam quando são

chamados. 

Como possuem amor, equilíbrio, temperança

e todas as demais qualidades, eles as

emitem em ondas que são captadas pelos

humanos,que passam a sentir segurança,

suporte e confiança.

Estes Seres de Luz escolheram esta tarefa

por se encantarem com as experiências

vividas na terceira dimensão. Passam a ser

aliados e embora assistam de forma

imparcial, ao emitir ondas de amor, criam

um campo de proteção com o poder de

amenizar a dor dos humanos. Eles jamais

poderiam “imaginar” estas vivências e por

isto a riqueza dessa proximidade.

Por sua vez, os anjos que já viveram na forma

humana e estão no caminho de retorno à

luz, têm um papel bastante diferente.

Embora não sintam mais emoções, eles

estão próximos dos humanos que vivem

experiências semelhantes às que eles

viveram, e seu papel principal é mostrar

que a evolução é possível e os estimular a

sair do estágio atual, assim como

eles o fizeram. Portanto, o sentimento maior

que eles passam é de força,

coragem e persistência.

Esses anjos ampliam a visão dos humanos

para novas formas de vida, onde os valores

são bastante distintos dos encontrados na

terceira dimensão.

Assim é!
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O universo é repleto de espirais, que são

experiências de vida, de direções e tamanhos

diversos, e o Ser consciente pode escolher em

qual delas deseja entrar. Quanto mais

consciente, mais conhece,

identifica e se certifica de que a escolha foi a

certa para o seu momento de crescimento.

Quando o Ser ainda é pouco consciente, ele

pode até perceber as espirais, mas não sabe

distingui-las adequadamente, confunde uma

com outra e acaba vivendo uma experiência

distinta da desejada, por isso a importância

do despertar da consciência.

Faça você agora este exercício: visualize o

universo como se fosse uma tela, veja as

várias espirais, perceba as cores, as

características de tamanho, direção e

movimento das espirais, observe tudo

minuciosamente. Procure sentir com seu

coração purificado e faça a escolha de

vivenciar a experiência de uma determinada

espiral.

Saiba que cada escolha consciente leva você

a galgar um novo degrau em sua escala

evolutiva. Entretanto, as escolhas

realizadas sem um bom nível de percepção

podem criar mais dificuldade,

sofrimento e uma diminuição do estado de

consciência. Considere que existem

espirais evolutivas e involutivas.

Para fazer-se uma boa escolha, é importante

pedir ajuda aos Seres de Luz que estão

próximos, prontos e disponíveis. Esta ajuda é 

 dada no sentido da ampliação das condições

de visão, percepção e sentimento.Existem

espirais muito atrativas, que são como rótulos

de produtos de supermercado que encantam

as crianças, mas não possuem valor nutritivo. O

ser que tem sua consciência pouco

desenvolvida é como uma criança.

É importante lembrar-se de seu contato com o

Anjo da Guarda. As crianças são ensinadas a

sentir a presença deste anjo, mas os adultos

fazem questão de esquecer, por acharem

ingenuidade e infantilidade. Muitas fantasias

infantis pertencem ao mundo sutil, à

lembrança que as crianças têm das

dimensões de onde vieram, onde existia luz,

anjos, harmonia e principalmente a

disponibilidade de ajuda na qualidade do amor

verdadeiro.

Isto explica porque as crianças são geralmente

recebidas pelos pais com um imenso amor,

elas trazem esta qualidade e despertam este

sentimento em seus genitores, ainda antes do

nascimento.

Que vocês, seres humanos adultos, possam

readquirir o que existia quando eram pequenas

crianças!

A alegria, jovialidade, confiança e entrega são

sentimentos comuns antes do

desenvolvimento da mente racional. Este

resgate, somado à experiência, maturidade e

consciência possibilita o reconhecimento

adequado das espirais que se deseja realmente

vivenciar.

Assim seja!
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A perfeita dança dos corpos físico, energético

e emocional, assim como sua interação e

encaixe perfeito, só existe quando o Ser

desperta e reconhece a sua força de criação,

seu ponto central de luz que emite a

substância necessária para regenerar e

equilibrar todos os corpos.

Deste ponto central de luz, do qual brota a

substância a que nos referimos

anteriormente, é que a flor de lótus envia

pétalas às regiões do corpo que precisam de

cura. A cura está sempre disponível para

quem quer evoluir dentro de seu corpo físico,

por isto a importância da intenção de se

estar conscientemente no centro de luz.

Muitas vezes o grau de degradação do corpo

físico é muito acentuado e a recuperação se

torna longa e dolorosa. Tudo é possível, mas

às vezes os meios da terceira dimensão

podem ser lentos ou até insuficientes para a

cura.

Quando o Ser vive uma ruptura no campo

emocional, abre-se uma lacuna e o corpo

energético procura compensar a perda de

energia. A tela do corpo energético vai se

fechando, lentamente condensando-se e

estreita-se até criar pontos densos, como que

petrificados, fazendo surgir uma massa no

corpo físico.

Um trauma no corpo físico também faz o

corpo energético viver o mesmo processo. Ele

se contrai, condensa-se para compensar a

lacuna e, movimento inverso, afeta o corpo 

 emocional. Neste corpo é criada uma

área mais densa que fica como uma mancha,

de coloração mais escura e

destacada.

A vida moderna e agitada, repleta de

ansiedade e tensão, gera um estreitamento da

malha energética, contrações em algumas

áreas,

principalmente nas áreas que abrangem os

sete chacras principais. Isto acaba por afetar

todo o funcionamento do corpo físico e cria

manchas no emocional.

A conscientização do Ser melhora a percepção

de seus corpos e ele aprende a se cuidar

adequadamente. Ele sabe que seus

sentimentos, pensamentos e intenções o

afetam diretamente. A cada passo, cada

momento, é preciso manter a consciência para

se chegar à libertação.

Quando os corpos: físico e sutis, que são os

instrumentos de trabalho na terceira dimensão,

estão livres e equilibrados,

reina a harmonia na vida. Isto significa prazer,

abundância, confiança e entrega na

experimentação da vida.

O objetivo da vida é ampliação da visão de

mundo, o ver e o sentir adequadamente, para

fazer as escolhas com consciência e liberdade,

e a percepção da Verdade.

A Verdade é a realidade escondida na fantasia

do Ser que ainda não despertou.

Continue você sua caminhada para a Luz!

Assim seja!
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A descida ao fundo de uma espiral, faz o Ser

retornar imediatamente ao seu centro, onde

ele é tocado por uma gota de cristal líquido

no seu sexto chacra. Neste momento,

instantaneamente, sua visão se abre e ele

compreende tudo o que viveu na experiência

dessa espiral.

O diamante e a flor de lótus são derivados

próximos do cristal líquido e o contêm. Suas

presenças servem como indicativo

de que o Ser se aproximou da fonte. Uma vez

conectado à fonte, passa apenas a existir

abundância. A Vida existe e é criada em

abundância, em criação sucessiva e infinita.

Os seres da terceira dimensão se ocupam e se

preocupam com a finitude, que é uma mera

ilusão, inexistente nas demais dimensões.

Este é o motivo que leva à necessidade do ser

humano de vivenciar outras dimensões para

sair de seu aprisionamento na densidade.

Quando a densidade foi criada, suas

consequências não eram conhecidas. É

preciso viver toda a experiência proposta pela

espiral escolhida para chegar-se ao centro da

espiral, para então acontecer a liberação.

Quando o ser humano possui esta

consciência, ele passa a ter como

objetivo buscar o centro, que é o ponto inicial

da espiral, o ponto mais profundo onde a luz

é encontrada. Esta luz dissolve a densidade, 

pela liberação do cristal líquido.

Vale lembrar que existem espirais, as mais

diversas, que são criações dos pensamentos,

sentimentos, desejos e emoções da

humanidade. Todas as espirais continuam

possuindo um ponto de luz central, que é a

semente pura de criação, entretanto, ocorre

que, embora oriundas de uma semente pura,

as criações podem vir contaminadas pela

própria densidade inerente às emoções, aos

desejos e aos pensamentos humanos. Ou seja,

mesmo nas criações humanas, o centro

de luz é sempre mantido, assim como em

todas as criações e em todos os seres.

A opção de se viver na terceira dimensão, que

inclui a densidade, a separatividade e a

humanidade, foi uma escolha feita sem

o conhecimento de suas consequências. É fato

que o objetivo da experimentação da espiral foi

atingido, mas não há mais a necessidade de

nela permanecer-se indefinidamente.

Simbolicamente foi expresso: “comer o fruto da

árvore do conhecimento do Bem e do Mal”, e

este objetivo foi alcançado.

Permanecer ou não neste estado só depende

do nível de consciência e desejo da

humanidade, que tudo pode criar, pois nada

mais é que manifestação da própria

Vida.

Assim seja!
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No centro do universo, no centro do reino

angélico e no centro de cada Ser, existe um

ponto de repouso e quietude. É

recomendado procurar-se permanecer neste

ponto central. Espirais de cristal líquido

vindas de todos os lugares passam por este

ponto, e tocam todo o corpo produzindo uma

sensação ainda maior de bem estar.

O reino angélico promove a limpeza e

purificação do corpo emocional dos seres

humanos. Os seres humanos que já

purificaram totalmente seu corpo emocional

tornam-se anjos, e isto os faz mestres nesta

tarefa. Pedir ajuda aos anjos é ir para este

reino e ser colocado no seu centro, onde esta

localização permite que todas as espirais

passem e surtam efeito com mais eficácia.

No reino angélico existem vários centros,

como se lá existissem várias macas em

lugares estratégicos para curas específicas. Ao

receber o tratamento, o Ser precisa estar em

um estado receptivo. Esta receptividade

acontece quando há o desejo de cura e o

pedido de ajuda.

Entretanto, só podem pedir aos anjos os que

neles acreditam.

As crenças de um indivíduo selam a sua vida,

suas buscas e todas suas possibilidades.

Quando o Ser está imerso em seus

pensamentos, em sua mente racional, ele cria

estruturas mais densas no seu corpo

energético e emocional, o que gera

alterações no corpo físico e causa

lesões orgânicas.

O cristal líquido dissolve essas áreas mais

densas nos seres

que estão receptivos. Esta receptividade, pode

se traduzir em um desejo puro vindo do

coração, que emite ondas e toca todos os seres

que estão em outras dimensões, como os anjos,

e que respondem enviando mensagens. Este

processo é conhecido como “canalização”.

Quando um ser humano abre sua visão com a

intenção de canalizar e receber mensagens, ele

também vibra na frequência da Unidade e

isto o coloca em contato com seres deste nível,

que são os mestres e mentores.

Mestre Hilárion, responsável pela abertura do 6°

chacra, coordena a abertura de todos os sete

chacras principais. Através deste Mestre, é

possível se comunicar e receber mensagens de

seres de várias dimensões, visto que cada

chacra tem uma dimensão correspondente.

A capacidade de comunicação ampla dá ao

indivíduo a sensação de plenitude, integração e

integridade. Para isto é importante que

se esteja ancorado no próprio centro, que é

para onde tudo converge e onde tudo

é criado. No ponto central encontra-se a fonte

inesgotável de cristal líquido,

jorrando abundantemente; seja no centro de

cada universo, de cada reino, seja no centro de

cada Ser, de cada célula.

Que todos vocês continuem sua caminhada de

buscar seu próprio centro e nele permanecer!

Assim seja!
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A semente do cristal líquido tem sido

espalhada e já começa a dar seus frutos. Os

seres humanos que se dispuserem a usá-la

poderão ser bastante beneficiados. Alguns

passarão por dificuldades que correspondem

a ajustes de seus corpos, necessário para se

entrar nesta nova vibração do presente

momento planetário.

Aquele que deseja trabalhar com o cristal

líquido, precisa reconhecer em si esta

semente, e permitir que aflore esta memória

escondida,

envolvida pelo seu ego e suas negatividades.

Nestes casos de predominância da mente

racional, se o Ser recebe informação sobre o

cristal líquido, ela permanecerá guardada e

acabará por criar uma memória que

posteriormente poderá ser despertada.

A memória herdada de antepassados pode

ser despertada pela gota de cristal líquido,

gerando curiosidade e vontade de

experimentação de algo que já foi

considerado tão valioso por algumas

civilizações na antiguidade. Esta memória

não será despertada por todos, visto que

alguns estão mais afetados que outros por

energias densas que bloqueiam seus centros

e pontos de luz.

Os que têm a memória anteriormente

adquirida do cristal líquido, foram os que o

buscaram no passado e não o encontraram, 

trabalharam com ele, ou até mesmo

participaram de sua criação. Estes ficam mais

facilmente encantados,

se dispõem a aplicá-lo e percebem mais

rapidamente o resultado da sua aplicação. O

cristal líquido pode e deve ser oferecido a

todos pelos que já adquiriram a prática de

aplicá- lo. Isto poderá gerar diminuição dos

conflitos entre os seres humanos de diferentes

estágios. Quando o Ser, que recentemente

começou sua experiência na humanidade tem

contato com outro que já utiliza o cristal

líquido, ele se sente mais aberto, mais

compreendido, mais aceito e até mais amado,

sentindo-se mais seguro e confortável na

existência. Esta sensação de segurança e

acolhimento é sentida como uma sensação

muito agradável e desejada, e aos poucos, este

Ser vai sendo modificado até chegar o

momento de seu despertar.

É muito importante o papel dos que difundem

o cristal líquido.

Desta forma, aos poucos, o mundo vai

mudando, se modificando até se tornar “O

Mundo de Cristal”.

Assim é a vida, assim é a graça e assim atua a

Lei da Vida, sempre se manifestando para

lembrar sua presença e seus atos. O resultado

de se viver sob sua égide é se sentir totalmente

protegido, acolhido e principalmente

livre.

Assim é!
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As gotas de cristal líquido caindo das mãos

angélicas são vistas pelos humanos de

maneiras diversas: línguas de fogo, pétalas de

rosas, flor de lótus, chuva de granizo ou

meteoros. Na realidade, como o cristal líquido

pode se transformar em tudo o que existe na

terceira dimensão, depende de quem o vê.

Os anjos que participaram da criação do

cristal líquido se regozijam;

é um imenso prazer e alegria este contato

com os humanos. Os anjos se alegram

ao ver que eles se tornam mais conscientes,

começam a perceber e viver outras

dimensões e realidades.

A realidade dos anjos é linda, eles a veem 

como cristal líquido e todos os seus derivados;

o universo, como uma criação incessante,

progressiva e infinita.Esta é a alegria da criação

e da vida, e os humanos são chamados a

participar.

A alegria da vida é a doação, a doação livre e

espontânea, enriquecida da alegria da

participação de todos que estão aptos, que

participam da Unidade e da realidade das

várias dimensões.

É importante que todos possam se unir nesta

grande tarefa.

Assim a alegria e felicidade serão difundidas

por todo universo.

Assim é!
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As espirais de cristal líquido que passam pelo

corpo físico fatiam este corpo em lâminas

redondas e finas, como em uma imagem

de tomografia. Essas espirais se manifestam

de forma semelhante aos raios “laser”. Cada

uma das lâminas corresponde a uma parte do

corpo que passa a ser um círculo com um

ponto de luz central, numa imagem

bidimensional. Na imagem tridimensional é

uma esfera, e o corpo se torna um conjunto

de várias esferas com um ponto de luz

central, capaz de fazer jorrar uma fonte de

cristal líquido a partir da explosão desta luz

central.

No ser humano, sua mente racional cria

energias densas que o afastam de sua origem,

de sua essência, o ponto de luz central. A

densidade formada cria uma parede que

envolve esta luz e impede que seus raios

luminosos a atravessem. Portanto, este Ser

fica impossibilitado de manifestar

plenamente seu potencial.

As espirais continuam a passar fatiando,

laminando todo o corpo, criando as inúmeras

esferas que passam a jorrar abundantemente

o cristal liquido e dissolvem a densidade,

permitindo que a luz central de cada

esfera volte a brilhar.

Para se transformar nesta fonte e utilizá-la, o

ser humano precisa, em primeiro lugar, ser

informado que ela existe. A partir disto ele

pode reconhecer, se identificar e passar a

utilizá-la através da intenção e visualização. Os

seres que possuem a memória herdada ou

adquirida do cristal líquido são capazes de

reconhecer e se abrir para sua utilização tanto

em si mesmos como nos outros. 

Assim, o conhecimento do cristal líquido vai

sendo difundido, passando de um a outro,

retornando à sua origem, e sendo reconhecido

como a fonte inesgotável da vida.

Os seres humanos que se unem nesta jornada

podem usufruir das maravilhas de sua própria

existência, porque passam a celebrar a

vida, a criar cada vez mais vida, mais

abundância e bem- aventurança.

O trabalho de disseminar esta fonte, capaz de

jorrar nos lugares mais inóspitos, cumpre a

função de purificar, regenerar e trazer vida. Esta

é uma total transformação e

então passa a reinar a alegria, a plenitude, a

satisfação e a abundância.

Esta é a Vida, na sua forma pura e simples!

Assim seja!
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Depois de inúmeras espirais fatiarem o corpo

humano e formarem as esferas com o ponto

de luz central, elas continuam passando

e ativando esta luz em cada uma delas,

fazendo jorrar abundantemente cristal

líquido. Isto significa que cada parte do corpo

passa a ter a possibilidade de se curar.

Existem regiões no corpo humano que se

encontram muito densas e não conseguem

ser fatiadas pelas primeiras espirais. Neste

caso,

é necessário ter persistência com este

trabalho e se manter na mesma intenção.

A persistência depende da sintonia que o

indivíduo possui com o trabalho. Isto

está relacionado com a memória que ele

possui do cristal líquido, se herdada ou

adquirida; quando ele reconhece o potencial

deste elemento, ele persiste.

A humanidade se distanciou muito de sua

origem, de sua fonte, mas nunca deixou de

almejá- la. Com o desenvolvimento da mente

racional houve uma mudança no

direcionamento da busca por esta fonte, a

procura passou a ser de algo fora de si

mesmo, gerando incansáveis e infrutíferas

buscas.

Apesar disso, manteve-se a persistência na

busca pela vida, a manutenção e a criação de

novas formas, porque esta é a essência

de qualquer criatura. É assim que criatura e

criador reconhecem e tornam-se Unidade,

um único ser.

A humanidade deu muitas voltas e voltou ao

ponto de partida, não teria como ser

diferente. A fonte da vida gera sempre mais

vida, é criação contínua e incessante, que

sempre gera amor, felicidade, prazer

e plenitude. 

A intenção cria a possibilidade, pois nasce do

livre arbítrio, onde desejo e vontade são

sempre respeitados por todos, e muita ajuda

é disponibilizada.

A união entre os seres humanos leva a uma

busca ainda maior, que é a conexão com seres

de outras dimensões, de uma maior

abrangência. Esta é a busca deste momento, a

busca pela abundância da vida, a

busca pela fonte da vida; a expansão da

consciência e a ocupação do espaço

universal, onde não existem limites. Quanto

maior a expansão, maior a segurança e

percepção da profunda ligação entre todos os

seres. Esta ligação pode ser energética, visível

pelo 3° olho como uma rede de finos fios de

luz, ou simplesmente sentida na vibração das

ondas do amor, emitidas pelo centro do corpo

emocional, que fica na área

cardíaca do ser humano.

É importante buscar viver a vida amplamente,

de forma expandida e consciente, sem limites.

Quando o Ser reconhece sua real natureza, ele

tem consciência de seu centro, ele sente sua

pulsação e percebe que é a mesma dos

outros seres que vivem a Unidade e

permanecem conectados na grande Rede

Universal.

Estar isolado, limitado, sem pertencer a esta

rede gera a sensação de pequenez,

insegurança, limitação e falta de liberdade, que

são sentimentos e sensações humanas

bastante comuns. Estas sensações

desagradáveis e incômodas fazem brotar a

busca por algo maior e mais expandido,

visto que a memória da essência permanece

guardada no âmago de todo ser humano.

A realidade da vida é a criação constante e

espontânea, é uma

fonte que jorra ininterruptamente.

Faça você parte da abundância da vida, da

comunicação entre os

seres, da grande rede que a todos une e sua

vida será pura abundância, alegria,

satisfação, plenitude, paz e segurança.

Assim é a vida em toda sua

expressão!

Assim seja!
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Fonte de cristal líquido começa a jorrar, de

dentro de cada pequeníssima esfera,

originada do fatiamento dos corpos por

espirais. Cada fonte jorra abundantemente o

cristal líquido e se une, formando uma única

grande fonte. Este cristal líquido abundante é

derramado nos lugares e nas pessoas,

produzindo uma sensação muito agradável

de paz, harmonia,

comunicação e alegria. Os seres que já

viveram este processo e se transformaram

nesta fonte, são conhecidos como seres de

luz, iluminados ou bem-aventurados, eles são

reconhecidos como especiais pelos outros

humanos com quem convivem, mas muitas

vezes não são compreendidos.

Todos, sem exceção, possuem este potencial

de transmutação, mas nem todos estão

dispostos ou em condições de desenvolvê-lo.

É determinante o fato de possuir ou não a

memória herdada ou adquirida do cristal

líquido, para se desejar trabalhar com ele.

Quando ele é derramado  disseminado,

brotam inúmeras fontes em diversos lugares,

e todo o mundo se transforma, passando a

reinar a paz e a harmonia.

Transformar-se em uma fonte de cristal

líquido é a meta para se viver

abundantemente a alegria, a paz e a

temperança e criar ambientes com estas

qualidades.

 A pulsação do coração humano precisa estar

no mesmo ritmo da pulsação do coração do

planeta Terra para se viver em unidade com

todos e compartilhar esta fonte.

É importante dividir-se qualquer aprendizado

novo com as outras pessoas, pois isso serve

como um treinamento para se viver na

Unidade. Quando existe a fonte inesgotável de

cristal líquido dentro de si, a

doação simplesmente acontece. É uma doação

livre e espontânea do Ser que se

tornou um mestre de purificação para os que

dele se aproximam. Assim, cada vez

mais, a doação prolifera e vai infiltrando-se em

todos os domínios, todas as

dimensões.

As espirais, que fatiam os corpos, criam

inúmeras esferas com seus centros de luz (=

consciência), e assim o espaço interno é

ampliado,

possibilitando a criação de uma fonte

realmente grande e abundante. A consciência,

portanto, encontra-se no interior luminoso de

cada Ser. Todo este processo de purificação

com o cristal líquido acontece pelo uso

consciente do livre arbítrio, é preciso ter a

intenção de usá-lo.

A consciência abre e constrói caminhos com a

intenção vinda de um coração purificado.

Assim seja!
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Espirais de cristal líquido descem no planeta

Terra e caem como gotas de chuva nos mais

diversos locais. Alguns lugares se beneficiam

prontamente e são purificados. Entretanto,

outros possuem uma densa camada que os

envolve e não permitem a penetração do

cristal líquido, que então cai e escorre por

essa densa parede, formando enxurrada que

desce pelo chão e que por onde passa faz

brotar plantas, flores e árvores. O planeta

Terra recebe o cristal líquido, agradece e

responde com linda criação. Nesta criação, a

memória do cristal líquido permanece viva e

os seres humanos que por aí passam

recebem este estímulo. Nada é desperdiçado

na natureza.

A intenção do ser humano de produzir e doar

o cristal líquido, com o objetivo de ser

derramado na natureza, para ser utilizado

pelos seus semelhantes, permanece nas

plantas nascidas nesses locais. Todos os que

passam são tocados, mas podem ou não

responder a este toque, pois isto depende da

memória que carregam consigo.

Assim é a natureza, sempre cumpre os

objetivos e intenções traçados com o coração

puro, pois ela está na Unidade e compartilha

de todo este processo.

Quando um ser humano tem a intenção de

derramar o cristal líquido em um local 

distante de onde ele se encontra, ele depende

da ajuda de muitos seres, não é ele com suas

próprias mãos que realiza o ato. Ele visualiza o

cristal sendo derramado e são os seres de luz,

seus acompanhantes, que o fazem.

Os anjos são os responsáveis por esta tarefa,

suas mãos são apropriadas para criar o cristal

para esta função, mas só podem executá-la

quando há o desejo, a intenção ou o

consentimento do ser humano. A unidade

existente no cristal líquido pode assim ser

semeada e distribuída, tocando ou chamando

os que estão preparados e desejosos de usá-lo.

A magnitude, beleza e simplicidade do

universo da Unidade são reconhecidas pela

abundância e facilidade de uma fonte que

sempre jorra; mas a fonte precisa ser

descoberta e ativada para ser usada sem

restrições.

O uso do cristal líquido e os benefícios

advindos de seu uso serão cada vez mais

conhecidos ou reconhecidos e isto vai trazer

paz, harmonia e tranquilidade aos corações

humanos.

A vida é bela, fácil, criativa e abundante para

quem reconhece toda essa beleza e pode

semear e colher bons frutos.

Continue você sua jornada de produzir e doar

cristal líquido, e muito poderá colher e usufruir.

Assim seja!
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Quando caem do céu ao mesmo tempo,

espirais, chuva de gotas de cristal líquido,

pétalas de rosas e de flor de lótus, significa

que muitos seres estão unidos na mesma

causa. São seres de diversas dimensões que

compartilham da Unidade, todos engajados

no mesmo propósito.

Os Seres de Luz muito facilmente se aliam e

aderem às causas dos humanos, pois os

reconhecem como irmãos de caminhada e

de experiência. O fato de participarem da

unidade faz com que imediatamente

percebam e respondam com várias formas de

participação.

A abundância do mundo além da terceira

dimensão é de uma riqueza inimaginável

para os humanos, é de uma beleza e

abundância somente experimentadas por

quem sai da prisão escura e limitante da

dualidade.

Quando o ser humano conscientemente se

projeta até à primeira dimensão, ele se

reconhece como um ser conectado e oriundo

da Mãe Terra; reconhece em si os elementos

que compõe seu corpo, feito da própria terra.

O templo de cristal líquido, que fica no centro

do planeta, é a maior fonte deste cristal na

Terra. A pulsação e explosão constantes desse

centro de luz fazem jorrar o cristal líquido,

originando todos os elementos dos corpos de

todos os seres terrestres. O encontro do ser

humano com sua genitora leva ao

reconhecimento de sua conexão através do

cordão de cristal líquido que sai de seu

umbigo e vai até ao centro da Terra. Com esta

conexão, o cordão pulsa no mesmo ritmo de

pulsação do planeta e irradia esta pulsação

por todo o corpo, fazendo reverberar esta

memória da conexão e mantendo sua

integridade. Assim, o primeiro chacra se torna

ativo, equilibrado e em perfeito

funcionamento.

Ao visitar a segunda dimensão, os seres

humanos podem perceber todo seu corpo

físico ser construído e estruturado nesta

camada: seus ossos, músculos, vasos

sanguíneos, órgãos e todos os tecidos. Nesta

mesma camada todos estes elementos são

refeitos, regenerados e se tornam hígidos e

perfeitos.

primeiro chacra se torna ativo, equilibrado e

em perfeito funcionamento.

A consciência de manter o equilíbrio na

terceira dimensão é saber respeitar a dualidade

e aprender a vivê-la sem conflitos,

reconhecendo cada lado dividido, mas

sabendo dar o real valor a cada parte. É preciso

reconhecer a mente racional, conhecendo seus

limites e suas crenças, e as possibilidades de

suas criações.

Ao se lançar para a experiência da

humanidade, não é conhecido de antemão

limites físicos como a dor, o sofrimento, o

desespero e o medo. Vivendo todas essas

experiências, é preciso manter a consciência de

que são apenas formas de criação da mente

racional.

A quarta dimensão é composta por

pensamentos, sentimentos e emoções. Os seres

humanos que abandonam a terceira dimensão,

mas ainda estão muito próximos a ela, estão na

quarta dimensão, mas em função desta

proximidade podem frequentemente serem

sentidos, percebidos e até reconhecidos pelos

que habitam o corpo físico. Estes seres

perderam a massa, a parte mais concreta, mas

mantêm uma forma densa, como se fosse uma

sombra; uma capa espessa envolve seu corpo

energético, que fica apagado e escondido por

ainda não ter sido purificado. Nestes seres, o

que predomina é seu envoltório com o mesmo

formato humano anterior. Por ainda possuírem

grande ligação com a vida terrena, ou por não

terem tido contado com seres 
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multidimensionais, permanecem presos e

não sabem como se libertar. Seus corpos

emocionais repletos de crenças são muito

densos e escuros, e isto impede que sua luz

interna, existente em todos os seres, seja vista

e reconhecida.

Disto subentende-se que existe muito

sofrimento

na quarta dimensão, onde ainda existe a

dualidade e as crenças se avultam, levando

cada um a viver de acordo com o que fazia e

acreditava em sua vida terrena. O medo que

muitos têm de morrer se justifica, pois o fato

de continuar na densidade e não poder se

libertar faz persistir a dor, a doença, as

inquietações e as ansiedades.

Quando existe a consciência da luz interna,

de algo maior que as próprias crenças, uma

nova realidade se descortina. E vislumbrado

um mundo mais puro, mais iluminado e mais

colorido, há agora a possibilidade de

perceber-se o corpo energético com todas

suas cores lindas, brilhantes e vibrantes, e

assim vai sendo dissolvida a densidade e a

escuridão. Nesta condição é também possível

se perceber os seres de luz, que para serem

vistos, se revestem de formas mais densas,

semelhantes às humanas, para que possam

ser identificados e prestar sua ajuda.

Aos poucos, os que ainda permanecem num

corpo humano, assim como os que já o

abandonaram, podem viver nas dimensões

chamadas “superiores”, e começam a ser

banhados pela luz do Amor que parte do

centro de seu corpo emocional. Neste centro

está o poder de dissolução das densidades e

de total união.

Lembre-se que o cristal líquido perpassa todas

as dimensões, ajudando na purificação,

limpeza e regeneração, e dissolvendo as

densidades e clareando os corpos emocionais e

energéticos, trazendo novamente este ser à sua

origem de luz. Isso é conhecido como o retorno

ao lar, à origem, onde se encontra plena paz.

Todos que se tornam conscientes deste

caminho podem partir para sua

busca com a certeza de encontrá-lo.

Todo o conhecimento do cristal líquido tem

sido revelado para ajudar este processo de

transcendência, busca tão desejada pela

humanidade.

Assim, muitos se agrupam para viver na

unidade da luz eterna da Criação. Cada um

torna-se uma semente disseminadora das

novidades para quem pode e quer ouvir, e

reconhecer. O ponto central de luz de cada ser

pulsa nos contatos com este novo mundo,

levando ao despertar e mantendo o interesse

na busca de seu próprio eu.

O caminho é em direção à luz, à verdade e à

essência.

Eu Sou!

O reconhecimento da Verdade pulsa dentro de

cada ser. O caminho conhecido pode ser

percorrido. A humanidade avança para seu

próprio descobrimento.

Assim seja!
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As espirais coloridas que caem do alto, como

serpentinas no carnaval, mais parecem parte

da evolução de uma grande festa popular de

intensa alegria e vibração, de celebração da

vida. Assim são as espirais, sempre

promovendo vida e regeneração, mesmo

quando cortantes como o “laser”. Este corte

vem a ampliar a superfície e o volume do

corpo, para então gerar vida em maior

proporção.

Quando o Ser se torna consciente, sua luz

interna alcança os outros e os toca, gerando

mais vida e configurando a grande Rede de

Comunicação Universal. Este é o

compromisso! Porém, nen todos respondem a

este toque, por não se encontrarem na

mesma sintoma.

A luz central emite raios e sua pulsação toca

os seres que se encontram na mesma

frequência, que respondem lançando seus

raios luminosos e ampliando a rede a cada

nova pulsação. Desta forma a unidade é

expandida, predominando o mesmo ritmo da

pulsação do universo. O ser humano é

chamado a participar, a cada toque desta luz.

Os Seres de Luz estão engajados nesta tarefa

e dispostos a ajudar.

Como parte do processo de purificação da

humanidade, além do que foi exposto

anteriormente, são disponibilizados vários

outros elementos distintos, destinados às

mais diversas frequências de densidades

existentes. Cada elemento é o mais

apropriado para uma densidade em

particular. A abundância desses elementos

mostra as diferentes necessidades.

Todos são igualmente importantes e oriundos

do cristal líquido. Na realidade, cada um nada

mais é que uma distinta expressão deste

cristal.

Pétalas de rosas são usadas para purificar as

áreas densas do corpo emocional, pela sua

suavidade e expressão de amor. A flor de

lótus é indicada para as densidades do corpo 

energético. Os chacras em perfeito

funcionamento manifestam esta flor em um

desabrochar constante e interminável. As

espirais possuem um maior poder de

penetração na matéria concreta, podendo

atravessar e cortar estas áreas.

Independente de sua função específica, cada

um desses elementos pode ser usado em todos

os três corpos, ou seja, no físico, no energético e

no emocional, dependendo da situação

apresentada. As pessoas que

desejarem fazer uma aplicação de cristal

líquido em si ou nos outros devem seguir a

orientação anteriormente descrita, enquanto

não se sentirem seguras e confiantes em sua

própria capacidade de visualização e

percepção.

A vida é dinâmica e flexível, não existe uma

“receita de bolo” como o conhecido e desejado

na terceira dimensão.

E chegada a hora dos seres humanos se

abrirem para toda sua potencialidade, se

libertarem da prisão da terceira dimensão e

alçar voo na Unidade. Toda a humanidade tem

recebido este chamado à Unidade, os que

estão sintonizados podem vislumbrar esta

realidade nova.

Plenitude, abundância, fé, segurança e

principalmente liberdade e amor, são as

qualidades predominantes!

O Ser tocado é envolvido pela luz e pode sentir

a proteção e a segurança que gera o desejo de

seguir adiante. Alguns caminham na frente,

enquanto muitos os seguem numa proporção

cada vez maior.

O cumprimento da tarefa pessoal beneficia a

todos, sem exceção.

Esta é a Lei da Vida, da Prosperidade, da

Benevolência e da Felicidade!

O centro de luz dentro de cada Ser brilhará

mais intensamente a cada dia, emitindo seus

raios que farão parte da grande Rede de

Comunicação Universal!

Assim é!
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Quando caem pétalas de rosas sobre a

humanidade, elas tocam diretamente o

coração, centro do corpo emocional. Se existe

receptividade, as pétalas se espalham e

suavizam as cores fortes presentes neste

corpo, até torná-lo transparente.

Na realidade, é o coração que responde a

esse toque e começa a produzir

abundantemente pétalas de rosas, que se

espalham por toda a extensão do corpo

emocional até purificá-lo totalmente.

O Sagrado Coração de Maria é a melhoi

representação de um coração purificado e

que possui a qualidade do amor e da doação.

É um coração envolto por rosas, livre de toda

mágoa e dor.

As rosas possuem o poder de absorver a

densidade dos sentimentos, emoções,

mágoas e ressentimentos e deixar todo o

corpo emocional translúcido e pleno de

cristal líquido, que por sua vez tudo purifica

e regenera. A humanidade às vezes demora a

perceber e responder ao toque das rosas e,

portanto, demora a receber os benefícios

advindos deste toque.

Na terceira dimensão tudo acontece mais

lentamente, porque o tempo e o espaço

existem. A mente racional, limitadora e

castradora impede que as boas novas sejam

mais prontamente recebidas, e por isso é

importante começar o processo de

purificação com a limpeza da mente. O

método mais indicado para esta purificação é

a cachoeira de cristal líquido.

Quando a mente é purificada, a flor de lótus

desabrocha no terceiro olho ou sexto chacra

e o desenvolvimento da visão se amplifica,

formando a Rede de Comunicação Universal.

No sextc chacra, ponto central do corpo

energético, ao mesmo tempo em que cada

Ser forma sua rede a partir da irradiação

deste chacra, os raios emitidos atingem todo

o universo, e a rede formada se acopla à

universal já existente. A operação é dupla: a

rede pertence a todos e é formada

pela contribuição de todos. Como em uma

sobreposição, a rede é de cada um e atinge

todo o universo. O sexto chacra é peça central

nesta construção, pois ele é o centro do corpo

energético. O número de participantes que

contribuem para a formação desta Rede de

Comunicação Universal está em constante

crescimento e ela se torna cada vez mais

brilhante e abrangente. Lembre-se mais uma

vez do sexto chacra e que o seu

desenvolvimento leva à sensação de unidade.

Observe-se também que esta sensação é

ampliada pelo desenvolvimento e purificação

do corpo emocional.

Já o centro do corpo físico é o considerado

Centro de Força, está localizado na região dc

umbigo, e é de onde sai o cordão de cristal

líquido que se conecta com o coração da Mãe

Terra. A consciência deste centro também

ajuda a ampliar a sensação de unidade, visto o

ser humano reconhecer que é formado

pelos elementos da terra e que é o próprio

planeta, está em Unidade com ele.

Com relação aos três corpos, primeiro o ser

humano deve tomar consciência dos três

pontos centrais dos seus corpos físico,

energético e emocional. Em seguida, deve

promover o alinhamento desses corpos através

da união de seus três pontos centrais em um

único novo ponto: o Centro de Criação.

O Centro de Criaçãc terminará por se revelar

exatamente como o ponto de luz central da

grande esfera /Unidade do Ser, esfera esta

delimitada por uma membrana de cristal

líquido. E é só assim que o ser humano, íntegro

e inteiro,

pode ser integrado à unidade cósmica.

EU SOU! A Unidade é vivida pela pulsação dc

centro de todos os seres existentes, no mesmo

ritmo do coração do universo.

Que a humanidade possa seguir este caminho

rumo à Unidade e experimentar a paz, a

equanimidade, o prazer e a felicidade ainda

vivendo no corpo físico!

Esta é a meta do momento!

Assim seja!
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A vida pode ser entendida como o Centro de

Criação de cada Ser, a única e menor

realidade existente que contém o todo: o

princípio e o fim.

A humanidade preocupa-se muito em

conhecer os mistérios do princípio da vida,

mas há somente um único mistério, o ponto

de luz do qual tudo se forma que é o

Princípio Criador do Céu e da Terra, como os

humanos o chamam.

A fonte de cristal líquido precisa jorrar deste

ponto de luz central do ser humano e de

cada minúscula partícula de seu corpo.

Nós, seres de outras dimensões, vivemos em

um mundo bastante distinto, mas podemos

ver e acompanhar os passos da humanidade.

Em nossa visão, a terceira dimensão é

também muito linda: são maravilhas de

cores, vegetação, animais e água de vários

tipos, é uma criação maravilhosa. O

ser humano é bastante peculiar, com sua

mente racional deseja criar na mesma

qualidade do Princípio Criador, através do seu

Centro de Criação. Mas a criação da terceira

dimensão é limitada e não pode sair destes

limites porque é a mente racional quem

elabora os projetos. Portanto, criatura e

criador são distintos tanto na qualidade

quanto nos propósitos e resultados.

A sina da humanidade é caminhar um longo

e tortuoso caminho até chegar de volta à sua

origem, o único e o todo, representado

internamente pelo seu Centro de Criação.

Nós, conhecidos como seres de luz, que

acompanhamos este caminho podemos

ajudar quando somos solicitados. Esta é uma

linda tarefa e muitos se interessam em

realizar.

A missão de muitos que já viveram uma vida

humana é estar junto e cooperar nas

experiências escolhidas pela humanidade.

A diversidade das dimensões e dos seres,

dentre elas a diversidade da terceira e quarta  

dimensões, encanta a todos. E sempre um

júbilo poder acompanhar os resultados de

todas as criações, mesmo das realizadas pela

mente racional.

A luz crística, pura, do Centro de Criação,

jamais deixa de brilhar. Ela pode estar

escondida na densidade criada pela própria

mente racional, mas está presente, em estado

de espera, indicando as possibilidades e

potencialidades de cada um.

E chegada a hora de a humanidade reconhecer

e usar todo o seu potencial intrínseco. O

caminho de descobrir e ter consciência deste

potencial leva ao reconhecimento de ser todo-

poderoso, e poder se lançar nesta

experiência.

O contato com a fonte inesgotável de cristal

líquido, que se origina da explosão do Centro

de Criação, prova as infinitas possibilidades de

cada Ser.

Que cada ser humano possa ser tocado pelo

cristal líquido e possa fazer jorrar em si mesmo

sua própria fonte inesgotável. Esta é a “cura” da

humanidade, a purificação total, o transformar-

se no cristal líquido, primeira criatura que dá

origem a toda terceira dimensão. Este é o

caminho conhecido como a volta à origem, à

fonte e ao lar.

Muita ajuda é oferecida a todos os desejosos de

trilhar este caminho. A cada dia mais pessoas

constroem seu caminho de luz e paz, a trilha

percorrida se transforma e passa a ser

brilhante, com fios luminosos que partem da

própria luz do centro do Ser. Um tapete de

pétalas de rosas é oferecido pelos anjos que

acompanham esta caminhada.

O contato dos pés com este chão é cada vez

mais suave, mais seguro, mais agradável e a

sensação é plena de paz, confiança, fé e

segurança. Os caminhos se abrem na luz da

Verdade e o coração emite ondas que

levam à união com todos os seres existentes.

Assim é!
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Calmaria e revolução, altos e baixos, paz e

raiva, paixão e tristeza, a humanidade vive em

extremos porque se encontra na terceira e

quarta dimensões. Este é um modo intenso e

antagônico de viver, com muitos conflitos e

guerras, desavenças e desuniões.

Quando se chega à quinta dimensão vive-se a

unidade, a temperança, o equilíbrio e a

perfeita paz.

O cristal líquido, enquanto elemento

unificador leva cada um à sua própria fonte.

O encontro com a paz acontece quando o ser

humano reconhece o centro de seu Ser no

coração, que começa a jorrar

abundantemente o cristal líquido, como uma

fonte inesgotável. Os conflitos deixam de

existir, não há mais diferenças, vive-se

plenamente a unidade do Amor. Este novo

coração de luz ao emitir raios e ondas atinge

e une todos os seres da grande criação.

E possível viver a partir do Centro de Criação,

mesmo ainda se encontrando na terceira e

quarta dimensões.

Para isto, é preciso saber que este centro

existe ou então ter a intenção de buscá-lo.

Sua pulsação, no mesmo ritmo da pulsação

dos centros de todos os seres da Unidade,

leva à consciência da Grande Rede de União

Universal, í à consciência do Todo e do Uno. O

universo nada mais é que um único corpo,

criado por múltiplos pontos de luz pulsando

no mesmo ritmo, sempre em expansão e

crescimento; ampliando infinitamente a rede

de conexões luminosas que partem do

centro de cada Ser.

Na unidade universal são todos exatamente

iguais, ao mesmo tempo um único ponto de

luz e todo o universo. A sensação é de sentir a

vida, a vibração, a conexão e a segurança de

ser a própria rede e poder percorrer toda a

extensão desta rede, expandindo-se

infinitamente.

dimensões, encanta a todos. E sempre um

júbilo poder acompanhar os resultados de

todas as criações, mesmo das realizadas pela

mente racional.

A luz crística, pura, do Centro de Criação,

jamais deixa de brilhar. Ela pode estar

escondida na densidade criada pela própria

mente racional, mas está presente, em estado

de espera, indicando as possibilidades e

potencialidades de cada um.

E chegada a hora de a humanidade reconhecer

e usar todo o seu potencial intrínseco. O

caminho de descobrir e ter consciência deste

potencial leva ao reconhecimento de ser todo-

poderoso, e poder se lançar nesta experiência.

O contato com a fonte inesgotável de cristal

líquido, que se origina da explosão do Centro

de Criação, prova as infinitas possibilidades de

cada Ser.

Que cada ser humano possa ser tocado pelo

cristal líquido e possa fazer jorrar em si mesmo

sua própria fonte inesgotável. Esta é a “cura” da

humanidade, a purificação total, o transformar-

se no cristal líquido, primeira criatura que dá

origem a toda terceira dimensão. Este é o

caminho conhecido como a volta à origem, à

fonte e ao lar.

Muita ajuda é oferecida a todos os desejosos de

trilhar este caminho. A cada dia mais pessoas

constroem seu caminho de luz e paz, a trilha

percorrida se transforma e passa a ser

brilhante, com fios luminosos que partem da

própria luz do centro do Ser. Um tapete de

pétalas de rosas é oferecido pelos anjos que

acompanham esta caminhada.

O contato dos pés com este chão é cada vez

mais suave, mais seguro, mais agradável e a

sensação é plena de paz, confiança, fé e

segurança. Os caminhos se abrem na luz da

Verdade e o coração emite ondas que

levam à união com todos os seres existentes.

Assim é!
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Calmaria e revolução, altos e baixos, paz e

raiva, paixão e tristeza, a humanidade vive em

extremos porque se encontra na terceira e

quarta dimensões. Este é um modo intenso e

antagônico de viver, com muitos conflitos e

guerras, desavenças e desuniões.

Quando se chega à quinta dimensão vive-se a

unidade, a temperança, o equilíbrio e a

perfeita paz.

O cristal líquido, enquanto elemento

unificador leva cada um à sua própria fonte.

O encontro com a paz acontece quando o ser

humano reconhece o centro de seu Ser no

coração, que começa a jorrar

abundantemente o cristal líquido, como uma

fonte inesgotável. Os conflitos deixam de

existir, não há mais diferenças, vive-se

plenamente a unidade do Amor. Este novo

coração de luz ao emitir raios e ondas atinge

e une todos os seres da grande criação.

E possível viver a partir do Centro de Criação,

mesmo ainda se encontrando na terceira e

quarta dimensões.

Para isto, é preciso saber que este centro

existe ou então ter a intenção de buscá-lo.

Sua pulsação, no mesmo ritmo da pulsação

dos centros de todos os seres da Unidade,

leva à consciência da Grande Rede de União

Universal, í à consciência do Todo e do Uno. O

universo nada mais é que um único corpo,

criado por múltiplos pontos de luz pulsando 

no mesmo ritmo, sempre em expansão e

crescimento; ampliando infinitamente a

rede de conexões luminosas que partem do

centro de cada Ser. 

Na unidade universal são todos exatamente

iguais, ao mesmo tempo um único ponto de

luz e todo o universo. 

A sensação é de sentir a vida, a vibração, a

conexão e a segurança de ser a própria rede

e poder percorrer toda a extensão desta

rede, expandindo-se

infinitamente. Viver na terceira e quarta

dimensões com a qualidade da quinta é

viver com esta consciência, é fazer parte do

Todo e contribuir para sua expansão, e por

isto usufruir os sentimentos de

equanimidade e paz. A meta a se alcançar é

permanecer neste lugar todos os

momentos, lugar de segurança e

tranqüilidade, de união com todos os seres,

buscando o equilíbrio interno dos corpos

físico, energético e emocional.

A pulsação do Centro de Criação é como a

batida de um sino de igreja, leva todos a

refletir sobre sua espiritualidade, sua

existência além do corpo físico e a buscar

sua própria quietude.

Que você possa reconhecer esta batida, o

chamado deste sino e encontrar sua união

com todos!

Assim seja!



MENSAGEM  CANAL I ZADA  EM  1 0 -05 -20 1 1

Os seres humanos precisam reconhecer o

poder do banho de lama. Não

necessariamente a lama concreta e existente

na terceira dimensão, mas a que se encontra

ao visualizar-se o corpo imerso na segunda

dimensão, no magma terrestre.

No magma terrestre, nesta parte amolecida

da terra, estão contidos todos os elementos

que compõem o corpo humano. Os seres

que habitam esta área são mestres na prática

de refazer e reestruturar todas as

partes do corpo, como se as moldassem

novamente; só que agora com uma nova

qualidade, onde os componentes se

encontram na justa medida. O resultado

deste banho de lama é a recuperação do

corpo físico.

Quando existem lesões orgânicas que não

podem ser recuperadas ou que geram

cicatrizes ou seqüelas, o corpo deixa de

funcionar harmonicamente, perdendo seu

equilíbrio. Um corpo físico danificado, afeta e

desequilibra os outros corpos, o energético e

o emocional.

O ser humano precisa ter consciência da

Unidade de seu Ser, composta de três corpos,

que necessitam atuar em perfeita harmonia,

sendo imprescindível a saúde de cada parte.

Para isto tem sido recomendado o

equilíbrio dos três corpos, igualmente

importantes. A cura de uma parte sem a

busca do equilíbrio das outras não leva a

uma harmonia na Unidade do Ser. A

humanidade precisa visualizar, ao mesmo

tempo,

seus três corpos e o conjunto formado pelos

três, o centro de cada um e o centro único

que é o Centro de Criação. Ao estar

consciente de seu Centro de Criação, o Ser é

senhor de sei destino, totalmente

responsável por aquilo que cria.

As criações realizadas de forma

inconsciente ou semiconsciente estão,

também, sob a lei da vida, que é a mesma

lei de ação e reação, e leva à finitude deste

tipo de criação. Nestes casos não existe total

liberdade, porque de antemão é conhecido

seu resultado.

As criações realizadas a partir do Centro de

Criação criam sempre mais vida, em uma

infinitude de possibilidades e criações.

A harmonização, o alinhamento e a

conscientização dos três corpos do ser

humano levam a plena atividade do Centro

de Criação, fonte inesgotável de vida,

gerando criações com total liberdade.

Assim seja!
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energéticas” de gotas de cristal líquido, de

pétalas de rosas, de espirais de vários

tamanhos e direções, e muita luz,

emitidas pelos Seres de Luz que

acompanham as vivências da humanidade. É

um planeta onde muitas experiências são

vividas, o que pode despertar o interesse

de alguns destes seres de viver algo

semelhante.

Quando um Ser de Luz nasce na Terra, ele se

torna um humano como os outros e se

desconecta de sua origem, esquece sua

essência de luz. Para voltar a ter esta

consciência, ele precisa primeiro reconhecer

sua origem terrena, reconhecer em si, no seu

corpo, todos os elementos da Mãe Terra

e aprender a viver com alegria, prazer,

satisfação e plenitude essa grande

experiência humana.

Quando ele realmente reconhece, aceita e

mantém a conexão com o centro da Mãe

Terra, ele pode recordar-se de sua origem

antes de chegar ao plano terrestre. Nesta

hora, ele poderá perceber toda a ajuda

oferecida por outros Seres de Luz e só então,

poderá usufruir das benesses

dessa ajuda.

Toda a humanidade vive uma experiência

similar,

porque todos só podem ter tido origem no 

Centro de Criação do universo, na primeira

explosão que gerou toda a realidade

conhecida

pela humanidade. A vivência da

humanidade é muito rica, os seres humanos

precisam reconhecer e agradecer tudo o

que é vivido no decorrer de toda sua estadia

neste solo. A aceitação, o reconhecimento e

o agradecimento libertam e deixa em

aberto a possibilidade de assumir

novamente a forma original.

Isto é o que chamamos de processo de

purificação do Ser: limpeza,

regeneração, harmonização, alinhamento e

equilíbrio para a consciência plena do

Eu Sou; este é o caminho. 0 cristal líquido

surge nos tempos atuais, para quem

pode perceber e se abrir para o

conhecimento de si mesmo, de suas origens

e do retorno à essência.

A paz, a tranqüilidade e a fé são

conquistadas quando estes passos são

dados, então, a ajuda dos Seres de Luz se

torna mais evidente, mais concreta e pode

ser desejada e buscada. Conviver com os

irmãos que estão na luz traz o conforto

necessário para estimular a caminhada.

Que todos possam encontrar o seu próprio

caminho!

Assim seja!
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A respiração do universo é a soma da

pulsação de todos os centros de criação dos

seres que já despertaram. Existe apenas uma

verdade para todos com relação à esta

pulsação/respiração. Considerando-se o

ser humano, quando o centro de cada

minúscula partícula sua pulsa em uníssono,

ele encontra-se na Unidade de seu Ser; é

parte integrante do universo e possui

a mesma pulsação universal, portanto, vive a

Unidade.

No Ser pleno, onde primeiro foi adquirida a

integridade interna, todos os centros pulsam

na mesma frequência e sintonia. A

conseqüência direta é a sintonia com todos

os seres que se encontram na Unidade.

O ser humano, com sua mente racional,

pensa e elabora projetos de desenvolvimento,

sem perceber que a sabedoria intrínseca

encontra-se no seu centro de criação. Ele

ignora que apenas esta criação leva à vida, à

perfeição,

à paz e à doação. A ciência, como parte do

intelecto jamais pode alcançar a

perfeição.

Toda existência da humanidade serve apenas

para concluir esse simples projeto; o ato de 

criar onde todas as criações são possíveis.

Porém, lembre-se, a criação da mente

racional limita-se à mesma dimensão a qual

pertence, sendo portanto,

uma criação finita. Do Centro de Criação de

todo ser humano brota uma

fonte inesgotável de cristal líquido, jorrando

abundantemente, o que demonstra

e comprova o infinito, ou o “aquilo” que

nunca morre e sempre está disponível.

Toda a ajuda recebida pelos humanos tem

também esta qualidade de vida, porque

veem de seres que já não mais se

encontram na terceira dimensão, possuem

visão clara e são guiados por esta sabedoria

intrínseca do universo.

Os anjos, parte desta ajuda, formam uma

rede de amor, tecida de fios de pétalas de

rosas e envolvem todos que lhes pedem

ajuda, protegendo-os. Esta é uma visão

maravilhosa e confortante de total amparo,

relaxamento e confiança.

Que todos possam reconhecer a ajuda dos

anjos e pedi-la! Este é o caminho para

encontrar a paz e a sabedoria internas e

nascer para a nova vida,

na qualidade da união e do amor. 

Assim seja!
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Hoje finda o mês de maio, mês de Maria e por

isto o planeta Terra é abençoado nesta época

pela energia da Mãe, daquela que acolhe,

nutre, embala e retira as dores. Neste mês são

derramadas pétalas de rosas durante todo o

tempo, que como uma fina chuva toca os

corações. Muitas vezes os corações

humanos estão repletos de espinhos, e antes

é preciso retirá-los, para depois serem

colocadas as pétalas de rosas. Este trabalho é

realizado por legiões de anjos.

Na realidade existe uma época para cada tipo

de cura, de acordo com as mudanças

energéticas do planeta e do universo. Por

neste mês de maio existir a constante chuva

de rosas, ele foi designado como mês de

Maria. A instituição do mês de maio como o

mês de Maria faz parte dos muitos rituais

instituídos e realizados pelos seres humanos,

que têm origem em outras dimensões e não

na terceira, e são estabelecidos a partir de

memórias primordiais, muitas delas às vezes

mantidas em estado de latência. A própria

chuva de pétalas de rosas é uma forma de

ativar e despertar memórias ancestrais

de curas, o resultado evidencia-se muito

lentamente na terceira dimensão.

Existem épocas em que as espirais de cristal

líquido tornam-se mais abundantes, sua

atuação é mais adequada e a suscetibilidade

a elas, maior. Estas espirais descem como

laser, cortantes ou cicatrizantes

em alguns locais ou corpos humanos; mas

também podem atuar de forma

impressionantemente suave e delicada

nestes mesmos locais. Seu toque faz

desabrochar uma flor de lótus ou uma rosa.

Os meses do ano se sucedem, assim como

as fases mais apropriadas a determinados

tratamentos ou movimentos, que geram

mudanças no interior das pessoas ou nos

lugares das diferentes áreas do planeta

Terra. Isto explica as fases de predomínio de

chuva ou de tempo seco, de maremotos,

furacões ou terremotos. Tudo tem seu

momento, sua época mais oportuna.

Assim também é a cura de uma doença ou

a cura de um Ser, que é o seu despertar.

Para uma cura real é preciso despertar o

centro de luz ou Centro de Criação,

que pulsa e faz jorrar c cristal líquido,

purificando, regenerando e transformando

todos os níveis físico, energético e

emocional. Pode não ser possível uma cura

no nível físico, mas, internamente, parte do

processo de cura está acontecendo e no

momento adequado, o ponto obscuro que

impede a cura torna-se perceptível.

Paciência e persistência são qualidades

importantes na terceira dimensão.

Que os seres humanos possam se abrir para

conectar com sua luz mais profunda e

assumirem seu potencial inato de criação!

Assim é!
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Ao viver uma experiência humana, o anjo que

um Ser originalmente é, passa a existir

apenas em seu interior. Este anjo permanece

escondido e sem se manifestar até ser

voluntariamente liberado.

A experiência humana compreende a

vivência nas regras da terceira dimensão, e

por isto, quando ocorre um nascimento, são

criados muitos sonhos e ilusões a respeito da

nova vida que se manifesta.

A lei maior, a Lei da Vida nunca deixa de

existir,

e sempre mantém o seu poder central,

embora permaneça adormecida. Então, este

Ser fica entregue às leis da terceira dimensão,

onde a vida tem um fim.

Chega um momento que o ser humano se

cansa da vida focada na terceira dimensão,

por ter vivenciado todas as experiências que

almejava, e a vida apresenta uma sensação de

esgotamento: não existem, para ele, novos

interesses. Neste momento, ele começa um

novo movimento, de buscar sua vida real, sem

ilusões e infinita, e que existe dentro de si

próprio. A memória de sua luz, de seu anjo

interno vai sendo despertada e sua qualidade

de vida vai se modificando.

Aos poucos, ele vai adentrando a Realidade,

vai saindo da separatividade e percebe sua

conexão, primeiro com a Mãe Terra ,

depois, e em conseqüência imediata, sente

sua conexão com todo o universo. A

visão se amplia e passa a ser possível enxergar 

a rede que une todos os seres e viver então

a unidade da luz, do amor e da união com

todos os seres. O anjo interno recentemente

libertado passa a direcionar e cuidar da sua

vida, e a orientar no sentido de dar novos

rumos a

aspectos ainda não desenvolvidos e que

permanecem infantis.

E necessário aprender a viver a realidade.

Seja a realidade do mundo físico, onde a

ilusão, os sonhos, as expectativas frustradas

e o sofrimento fazem parte, seja a realidade

do mundo real, de luz e verdade.

No início do despertar a diferença entre

esses dois mundos é tênue, mas lentamente

o processo ganha força da luz interior, e esta

luz brilha cada vez mais forte e dissolve as

manchas escuras que ainda existem e

pertencem à vida humana.

Este é um processo gradativo e constante

que acontece quando o ser humano tem a

intenção de realizá-lo.

Que a luz pura e transparente, a Fonte da

Vida que existe em você, no seu interior,

possa jorrar abundantemente levando esta

qualidade de vida a todos que o rodeiam.

O seu anjo interior aguarda o momento de

despertar, assim como os Seres de Luz que

acompanham e facilitam sua caminhada.

Que a paz, o amor e a união brotem de você

e de todos, e tragam luz ao mundo da

humanidade.

Assim seja!



MENSAGEM  CANAL I ZADA  EM  1 9 -09 -20 1 1

Muitos ciclos já existiram e continuam

existindo, dentro e fora das dimensões vividas

atualmente pela humanidade. Existem seres

que nunca adentraram as dimensões

humanas e os que dela já partiram.

Entretanto, sem exceção, todos possuem a

mesma origem. Falta aos humanos

reconhecerem esta origem comum e

passarem a se considerar, também, Seres de

Luz. A mente racional dificulta esta

consciência.

O cristal líquido foi criado por estes Seres de

Luz como uma experiência, com o objetivo de

possibilitar vivências ainda não conhecidas,

simplesmente pelo desejo e prazer da

criação, da multiplicação, de tudo poder criar

infinitamente. Os seres envolvidos neste

grande projeto se regozijavam com o objetivo

de criar um novo mundo, uma nova

realidade; um novo mundo ainda

desconhecido, e que foi sendo revelada

paulatinamente no mundo que

atualmente é conhecido.

E importante os seres humanos saberem

disto para poderem se libertar de suas

crenças e distorções, pois a fonte da vida

sempre foi mantida intacta, uma vez que foi

criada dentro das leis da vida e,

portanto, é inviolável. Todas as novas criações,

assim como todos os reinos de toda a

natureza foram acontecendo

espontaneamente, naturalmente; lembrando-

se que embora “novas criações”, mantinham

sua fonte de origem intacta, apesar de

serem perecíveis em sua forma. Novas 

criações como os reinos da natureza, que

por sua vez deram origem a outras novas

criações, embora submetidas a leis do tempo

e do espaço, da densidade e dos limites,

mantêm intrinsecamente a perfeição da vida

em função desta inviolabilidade da fonte. 

Foi neste cenário que surgiram os animais,

cujo cérebro se desenvolveu com o tempo, e

que acabou por produzir o ser racional, a

mente humana, que por sua vez pensa e cria

à maneira dessa nova forma.

Portanto, a mente humana pode viver todas

as possibilidades, todos os anseios e

desejos, tendo a garantia da permanência da

fonte da vida em seu interior e também a

garantia da finitude das suas criações. Na

prática, isto significa que toda criação pode

ser revertida, dependendo apenas do livre

arbítrio de cada Ser.

A mente humana prega peças, engana,

camufla e duvida de toda luz e existência

real. Entretanto, no momento atual, caminha

para a abertura da total consciência para

voltar à sua origem, à sua luz, à sua própria

fonte de vida.

É mais leve e agradável caminhar nas

dimensões mais sutis, onde o tempo e o

espaço deixam de existir, e onde a luz, a

leveza, o prazer e a paz passam a reinar.

Que todos os humanos possam se abrir para

o novo mundo, que na realidade nada mais é

que o velho mundo, aquele que sempre

existiu e que permanece intacto.

Assim seja!



O  I N Í C IO

MENSAGEM  CANAL I ZADA  EM  29 - 1 0 -20 1 1 .

Quando um novo ciclo começa, significa que

o anterior foi fechado e concluído, portanto,

assimilado e integrado. Cada ciclo é uma

espiral que tem princípio, meio e fim. Antes

do início de um novo ciclo, é importante

verificar-se como se deu a conclusão do

anterior. Se o ponto central da espiral não foi

alcançado, existirão resquícios que

continuarão

interferindo no novo ciclo.

Esta é uma verdade válida tanto para um

novo relacionamento, quanto para um novo

emprego ou uma nova vida que se inicia com

novos parâmetros e uma nova visão.

Para adentrar-se uma nova experiência, um

novo espaço, é preciso, primeiro, criá-la.

Neste momento, faça você a seguinte prática:

Visualize uma pirâmide de cristal líquido com

a base logo abaixo de seus pés. Sinta o

contato do cristal líquido com a sola de seus

pés. As paredes desta pirâmide sobem a

partir dos lados da base e o ápice fica acima

de sua cabeça.

Observe como é a pirâmide que você acabou

de construir, qual é sua cor ou modalidade de

suas cores, a sua transparência, o seu t

amanho, e como se sente dentro dela. Saiba

que você pode aumentar ou diminuir o

tamanho de sua pirâmide com o objetivo de

permanecer confortável

dentro dela.

Como está sendo seu contato com o cristal

líquido?

Observe que ele pode ter preenchido todo o

interior de sua pirâmide.

Agora, perceba que cai uma gota deste

cristal dentro de seu coração e que uma

espiral surge aí e se expande e se movimenta

atingindo todo seu corpo, levando a

qualidade do amor e da união para cada

minúscula parte de seu ser.

Permaneça um tempo vivenciando esta

experiência.

Perceba que ao seu lado, dentro de sua

pirâmide, se manifesta um mestre ou um

anjo. Ele lhe diz que estará sempre ao seu

lado, o acompanhando e ajudando, e que o

atenderá quando for solicitado.

Veja o caminho que se abre à sua frente.

Tenha a intenção de abrir e trilhar este

caminho a partir do seu Centro de Criação e

com a ajuda dos Seres de Luz ao seu redor.

Assim seja!



A  RODA  DA  V IDA

MENSAGEM  CANAL I ZADA  EM  0 1 - 1 1  -20 1 1 .

Quando a vida se manifesta a partir do Centro

de Criação do Ser,

inicia-se uma nova espiral que pode gerar

várias outras numa sucessão de realidades,

vivências e dimensões. Quando um ciclo

começa, enquanto parte desta vida, ele

também se manifesta como uma espiral.

Várias espirais simultâneas e superpostas, na

verdade, demonstram as várias experiências

de um Ser, onde cada experiência pode ou

não ser ou ter sido compartilhada com outros

seres. Desta forma, abre-se uma longa

trajetória à frente, que entrelaçada com vários

outros caminhos, formam a grande rede da

vida, da existência. Cada Ser é completo em si

mesmo e parte integrante do todo, e assim é

formada a Roda da Vida.

O universo enquanto uma grande esfera com

um ponto de luz central, seu Centro de

Criação, movimenta toda essa roda e mantém

seu funcionamento. Os vários seres

apresentam-se como minúsculos pontos de

luz girando ao redor deste centro. Cada

minúsculo ponto é um Centre de Criação,

que ao emitir raios luminosos, irradiam-se e

atingem o centro do universo e os limites da 

grande esfera, tocando e se entrelaçando 

com os outros pontos de luz. Todos,

interconectados, formam a grande Rede de

Conexão ou União Universal que compõem

a Rode da Vida. 

Os seres humanos possuem um cordão de

cristal líquido que parte de seu Centro de

Força, na região do umbigo, e se estende até

o centro do planeta Terra. Outro cordão de

cristal líquido, que se une ao anterior, passa

pelo centro de seu corpo, alinhando e unindo

os sete chacras principais, sai pelo alto da

cabeça e continua até o centro do universo,

formando os raios dessa grande roda. De

seus braços partem fios de cristal

líquido que saem pelas suas mãos e atingem

as mãos dos outros seres, formando

os círculos que completam a Roda da Vida.

Assim, o ser humano encontra-se totalmente

inserido nessa roda,

conectado com todos os seres do vasto

universo, sendo apenas um Centro de

Criação que emite luz e cria vida.

Esta é a Unidade que gera paz, alegria,

confiança e fé!

Assim seja!



O  CAM INHO  DE  CADA  SER  

MENSAGEM  CANAL I ZADA  EM  0 1 - 1 1  -20 1 1

A Roda da Vida movimenta-se

continuamente ao redor de seu ponto

central, que é o Centro de Criação do

universo. Cada minúsculo ponte luminoso,

além de participar deste movimento da

grande roda, movimenta-se sobre seu

próprio eixo, ao redor de si mesmo, traçando

assim seu próprio caminho. Este caminho é

único, de cada Ser, mas ao mesmo tempo

está conectado com o movimento de todos

os componentes desta grande roda.

O fato de girar sobre si mesmo intensifica a

própria luz, e estes raios luminosos criam

caminhos, que formam estradas iluminadas e

resistentes, prontas para receber os passos do

caminhante.

Muitos caminhos se abrem com facilidade e

podem ser escolhidos livremente.

Qualquer um que seja escolhido é

abençoado, pois é sempre protegido pelos

Seres de Luz que acompanham cada Ser, e

estão prontos para ajudar quando solicitados.

Ter consciência desta proteção gera conforto,

paz, tranqüilidade e confiança na vida.

O ser humano está inserido na Roda da Vida

e é dono de seu próprio caminho quando

tem consciência de como cria sua vida com o

seu próprio movimento. Quando senhor de si

mesmo, flui naturalmente no mesmo

ritmo e pulsação do Centro de Criação do

universo; sua criação brota de sua essência,

de seu ponto central de luz. Desta forma,

inserido no todo, faz parte

da Unidade. 

O ser humano para tornar-se senhor de si

mesmo precisa reconhecer que sua mente

racional é totalmente desconectada da Mãe

Terra e do centro do universo, não pertence à

unidade; e mais que isso, ela é que é

responsável pela separatividade e pelas

ilusões. Dúvidas, medos e desconfianças,

enquanto ilusões, com a abertura da “visão”,

deixam de existir.

E quando isto acontece, passa- se a viver a

Unidade, a vida real.

Hoje, é esta a mudança de dimensão que

está acontecendo com vocês e com todos os

seres humanos; o sair da separatividade e ir

para a Unidade,

ainda que habitando o corpo físico.

Que cada um de vocês possa abrir sua visão e

sentimento, permitindo que as ondas

emitidas pelo seu coração atinjam os outros

seres e formem o elo de união da Grande

Rede de Conexão Universal onde cada um é

reconhecido e reverenciado pelos caminhos

escolhidos.

Assim seja!



O  D IAMANTE  I N TER IOR  

MENSAGEM  CANAL I ZADA  EM  04 - 1 1 -20 1 1

A grande busca interior leva à descoberta do

tesouro que habita dentro do coração, um

diamante mui ti facetado que guarda toda a

memória de todas as experiências vividas no

reino da humanidade.

Este diamante gira ao redor do seu próprio

ponto central de luz, que é o Centro de

Criação do Ser. Isto significa que o caminho

escolhido pelo Ser atravessa as paredes deste

diamante, fazendo com que as memórias

nele contidas interfiram na escolha feita.

Quando este diamante está polido e

purificado, as escolhas do Ser não recebem

interferências, porque a luz central atravessa

a parede sem encontrar obstáculos, passa

livremente e manifesta o desejo puro do

Centro de Criação.

Esta é a importância da tarefa de purificação

do Ser e o cristal líquido é a ferramenta

oferecida para esta finalidade.

Agora neste momento, faça você a seguinte

prática:

Construa sua pirâmide de cristal líquido ao

seu redor. Primeiro a base, logo abaixo de

seus pés. Procure sentir o contato do cristal

líquido com a sola de seus pés. Visualize as

paredes da  pirâmide subindo a partir dos 

lados da base; o ápice é formado acima de

sua cabeça. Perceba que espirais de cristal

líquido partem do ápice, das paredes e da

base de sua pirâmide e atravessam seu corpo

em várias partes e direções ao mesmo

tempo; sinta o efeito gerado em você.

Estas espirais continuam atravessando seu

corpo e quando elas passam pelo seu

coração, você percebe como está o seu

diamante. Ele pode estar envolvido por uma

espessa camada escura, endurecida, mas que

lentamente vai clareando, sendo polido pelas

espirais, e aos poucos seu coração se

manifesta como o próprio diamante.

Agora você pode visualizar sua luz interior

atravessando com mais facilidade as paredes

do diamante,

alterando a forma de influenciar suas

escolhas.

Mantenha esta visualização o tempo que for

necessário. Respeite seu ritmo e vá voltando

aos poucos para o aqui e agora, até poder

abrir os olhos.

Repita este exercício quantas

vezes desejar ou sentir necessidade. Observe

o efeito em seu cotidiano.

Assim seja!



A  ESP IRAL  I NVERT IDA
MENSAGEM  CANAL I ZADA  EM  09 - 1 2 -20 1 1

Ao viver uma espiral, dependendo da posição

onde o Ser se encontra no momento, é como

se tudo estivesse de cabeça para baixo, tudo

se apresenta ao contrário, como num

movimento de queda; esta é considerada a

espiral invertida. A criação da matéria

aconteceu num movimento semelhante, em

que um ponto da grande e única espiral da

Vida inverteu seu movimento e gerou a

grande descida conhecida como “A Queda

dos Anjos”, vivida por toda humanidade.

Quando um ser humano encontra-se numa

descida da espiral de sua vida, ele está de

novo criando mais formas na terceira e quarta

dimensões, que é para onde a espiral está

direcionada, onde está seu foco. Isto explica a

dificuldade de consciência, clareza e

percepção nestes momentos. A visão se torna

mais turva, os chacras sofrem uma contração

e o corpo emocional escurece. Estes são os

momentos de escuridão, afastamento da

fonte, onde tudo o que já é conhecido e foi

conquistado, parece não mais existir.

Tudo isto acontece de forma semelhante na

natureza, com as modificações do clima

antes das tempestades. Quando cai a chuva

lavando a terra, o tempo limpa e a vida volta

a brilhar novamente. No ser humano, a chuva

interna provocada pela fonte de cristal

líquido é quem purifica e regenera os corpos,

limpando a visão, ampliando a percepção e a

consciência.

Tudo o que acontece com o ser humano é

exatamente igual à natureza, seguindo

sempre as leis imutáveis da vida e da criação.

A espiral invertida tem seu fim quando o ser

atinge a criação máxima daquele momento, e

então, volta girando no sentido

contrário, atinge o ponto central que deu

início àquela espiral e faz jorrar   cristal

líquido que tudo lava e purifica. Dentro 

da espiral maior do projeto de vida daquele

ser, este passa a ser um ponto de luz.  Essas

pequenas espirais invertidas apenas deixam

de existir quando o ser humano ou os seres

que já viveram em um corpo humano passam

a pertencer à unidade. Este é o momento em

que se passa a viver apenas em um mundo e

não em dois mundos distintos e opostos, na

dualidade.

Quanto maior o nível de consciência do Ser,

seu trabalho de autoconhecimento e

desenvolvimento pessoal, menor a queda ou

espiral invertida, e, mais rápida sua

recuperação.

Nos momentos de afastamento e

inconsciência é importante lembrar-se que os

Seres de Luz continuam ao seu redor,

disponíveis a ajudar quando solicitados.

A morte física pode acontecer num

movimento de descida da espiral

invertida, como também pode ser a conclusão

da grande espiral da vida deste Ser na terceira

dimensão. 

No último caso, a morte acontece como uma

morte natural e sem doenças numa pessoa

idosa.

Agora, procure visualizar diante de você uma

tela que representa sua vida atual. Nesta tela,

veja uma grande espiral, que começa na base

e se estende até chegar ao topo. Em vários

pontos desta grande espiral existem

pequenas espirais em sentidos diversos.

Algumas têm a mesma posição da original

e outras estão invertidas. Perceba que existem

alguns pontos luminosos, que vão

multiplicando-se aos poucos. Estes pontos são

espirais que surgiram de ponto 

da espiral maior e voltaram ao centro, fazendo

jorrar a fonte de cristal líquido e assim vão

deixando sua contribuição, a memória da

experiência vivida.



A  ESP IRAL  I NVERT IDA
MENSAGEM  CANAL I ZADA  EM  09 - 1 2 -20 1 1

O ponto luminoso que permanece significa

que esta experiência foi assimilada,

integrada e faz parte de sua vida, ajudando a

determinar novas escolhas,

mudando atitudes, formas de pensar e viver.

E importante também se visualizar a grande

espiral dessa tela imaginária como toda a

humanidade, em que cada ponto luminoso

significa a conquista de um ser humano ou

grupos de seres humanos, que aos poucos

vão completando a grande experiência da

humanidade.

Com esta visão é possível enxergar-se a 

humanidade como uma unidade. A unidade

que ao viver a unidade de seu reino, vive a

totalidade única de todos os reinos, de todos

os seres e do Universo.

Cada ser humano tem a missão de ajudar na

conclusão dessa grande experiência que um

dia escolheu viver, a de fazer parte

de um grupo de seres totalmente conectados

um ao outro, mas experimentando a

sensação de total separatividade.

Continue você sua caminhada com fé,

perseverança e amor.

Assim seja!



A  D INÂM ICA  DA  V IDA
MENSAGEM  CANAL I ZADA  EM  1 2 - 1 2 -20 1 1

A vida é dinâmica, está sempre em

movimento. Este movimento é determinado

pela grande espiral da vida e pelas várias

outras espirais que dela

brotam.

As diversas direções das espirais menores ou

acessórias indicam um sentido principal para

o alto ou para baixo. Algumas são

verticalizadas e outras inclinadas. O grau de

inclinação determina a direção, já o sentido

pode ser totalmente para baixo ou para o alto

nas verticalizadas; enquanto as inclinadas

mostram mais uma tendência para o alto ou

para baixo.

A natureza da criação depende da posição

em que se encontra a espiral e é isto o que

define se a criação está a favor ou contra a Lei

da Vida.

A Lei da Vida é o cordão de cristal líquido que

brota no Centro de Criação de cada Ser,

gerando sempre mais vida e infinitas criações.

Porém no  ser humano, esta espiral ao

atravessar o diamante ainda bruto, altera sua

inclinação, seu direcionamento e pode mudar

totalmente seu sentido e direção.

A fonte de cristal líquido no interior do Centro

de Criação jorra contínua e abundantemente,

e as criações se sucedem e se diferenciam

dependendo da parte da parede do diamante

que as espirais atravessam, se esta parede é

mais ou menos purificada. O ser humano

pode ser visualizado, assim como qualquer

outro Ser,

como um conjunto de espirais contidas na

espiral maior de sua vida única. Se o conjunto

de espirais tende para uma mesma direção e

sentido, conforme a Lei da Vida, o ser

humano fica seguro da decisão a tomar, do

caminho a seguir e é naturalmente levado,

seguindo o fluxo de sua vida com leveza, fé, 

confiança e paz. Enquanto o diamante interior

ainda encontra-se bruto, as espirais que

surgem do centro e o atravessam tomam

direções e sentidos diversos, causando

confusão e falta de clareza, o que gera

sensação de insegurança, ansiedade, medo e

tantos outros sentimentos muito conhecidos

dos seres humanos.

A humanidade é uma criação de seres que

desejaram algo distinto e novo. Por sua

própria vontade modificaram o

direcionamento e os sentidos das espirais,

numa experiência onde não se conheciam os

resultados.

Estas interferências nas espirais foram criando

um novo mundo, o das quarta e terceira

dimensões. Este novo mundo foi sendo

concretizado aos poucos, e foi afastando-se da

fonte que lançava espirais sempre no mesmo

sentido e direção da Lei da Vida. Como a fonte

permaneceu intacta, a mudança somente

ocorreu na direção e sentido das espirais

acessórias, as geradoras das novas formas de

apresentação da vida.

No momento atual, o ser humano, fruto desta

criação, ainda vive as conseqüências dessas

escolhas, mas começa a despertar

para a volta à fonte para solucionar os males e

os sofrimentos vividos nas terceira e quarta

dimensões. Esta experimentação e

conhecimento foram necessários, uma vez

que foram desejados e buscados, mas agora, a

consciência da fonte inesgotável de vida o

leva à busca de sua própria essência, o leva a

busca da experimentação da existência no

mesmo sentido da Lei da Vida, com

total liberdade, verdade e amor. A conexão e a

unidade voltam a ser sentidas, pois as leis

imutáveis garantem a total segurança da

criação infinita.



A  D INÂM ICA  DA  V IDA
MENSAGEM  CANAL I ZADA  EM  1 2 - 1 2 -20 1 1

O diamante interior purificado promove esta

visão e conhecimento, e a vida volta ao seu

fluxo natural.

Que cada ser humano possa ter este

conhecimento e fazer sua opção livremente,

escolhendo o caminho que deseja seguir. 

O cristal líquido é o elemento oferecido para

facilitar, intensificar e tornar mais rápido o

processo de purificação da 

humanidade, que precisa lembrar que este

cristal brota constantemente e com

abundância de dentro do coração de cada ser,

de cada célula ou átomo de todo o universo.

Que a fonte de cristal líquido jorre

abundantemente dentro de você, trazendo

luz e clareza às suas novas escolhas.

Assim seja!



A  PLENA  MAN I FESTAÇÃO  DA  V IDA
MENSAGEM  CANAL I ZADA  EML3 - 1 2 -20 1 1

Ao projetar-se a vida em uma tela

imaginária é possível vê-la como um plano

de fiando negro, com uma grande espiral

dourada que nasce na base deste plano e se

expande para o alto. Esta espiral apresenta

vários pontos coloridos: criações que já se

manifestaram ou que ainda podem se

manifestar, infinitamente. Existem também,

vários pontos escuros que ainda não se

manifestaram e podem vir a se manifestar

infinitamente como novas criações,

dando um novo colorido a esta tela.

Esta é apenas a visão bidimensional deste

plano, uma vez que ao se visualizar o

mesmo tridimensional mente, no espaço, é

possível perceber-se uma grande esfera que

possui um ponto de luz central que

emite continuamente várias espirais,

gerando as infinitas criações.

Como foi descrito anteriormente, essas

espirais atravessam o diamante interior dos

seres humanos e sofrem desvios

dependendo do grau de purificação da

parte da parede do diamante que a espiral

atinge.

Uma espiral que concluiu sua criação passa

a ser um ponto colorido que circula

livremente dentro da estrutura do Ser,

respeitando sua órbita,

direcionamento e sentido, de acordo com a

lei da vida. Cada novo ponto colorido

começa a contribuir para as novas criações,

clareando, iluminando e favorecendo

novos direcionamentos e escolhas, e passam

a fazer parte da parede do diamante

que fica ao redor do centro de criação., 

De dentro do coração do planeta terra

também

partem infinitas espirais que criam toda a

vida terrestre, todos os reinos,

minerais, vegetais, animais, as diferentes

espécies e tudo que é visto, conhecido e

admirado nesse lindo planeta habitado pelos

humanos. O mesmo acontece no universo

com todas as maravilhas originadas de seu

centro de criação, que jorra abundante e

constantemente o cristal líquido gerando as

infinitas espirais que formam as galáxias,

estrelas, planetas e tudo o mais que

já foi criado.

O ser humano pode usar plenamente seu

livre arbítrio quando tem conhecimento e

consciência de como acontece a criação,

como surgem as espirais, como elas se

movimentam, sua direção e sentido e como

sofrem influência pela falta de purificação de

seu diamante interior. A inconsciência, o

desconhecimento faz os seres humanos

criarem às cegas, através de tentativas

direcionadas pelo ego que não possui a

sabedoria inata.

A fonte da vida, o cristal líquido do centro de

criação segue a

lei da vida, espontaneamente, naturalmente

e não sofre desvios quando não

encontra densidade que precise atravessar.

Que cada ser humano possa ter consciência

de sua vida e trajetória, da responsabilidade

pela sua própria criação e tenha liberdade de

criar infinitamente com alegria, paz e

satisfação.

Assim seja!
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Metaforicamente é possível dizer que existe

um plano de vida, ele nasce da fonte de

cristal líquido e gera todos os diferentes

reinos de todos os mundos conhecidos.

Estes mundos são conhecidos dos seres

humanos, que o exploram, procuram

entender e copiar.

A humanidade se espelha na grande

criação, porque sua sabedoria interior e

inata reconhece a perfeição, mesmo quando

ela está bloqueada.

No mundo atual, os humanos ainda

procuram respostas às suas numerosas

indagações, mas tudo o que necessitam e

desejam conhecer está dentro de si, na

própria fonte de cristal líquido, geradora de

sua vida e do todo existente. Portanto, este é

o motivo da busca interior.

O mundo da terceira e quarta dimensões

criam ilusões e afastam o ser humano da

realidade. Sua consciência inata vai sendo

readquirida aos poucos, através das várias

buscas e experiências vividas nas inúmeras

espirais que brotam da grande espiral da

vida.

A criação é livre, tudo pode ser criado e

vivido, porque a lei da vida garante a volta

ao centro de criação, à perfeição e harmonia

As ilusões, vividas como pecado ou desvio

são momentos onde é possível perceber, de

uma forma distorcida, a mudança de

direção e sentido da lei da vida. Esta

percepção não é clara devido à densidade

criada pelo próprio ser humano que o

mantém na ilusão e cria, por sua vez, mais

afastamento de sua fonte de criação.

No momento atual, todos são chamados a

reconhecer o direcionamento que deram às

suas próprias vidas e a perceber com clareza

seu real desejo. 

Ao tomar posse de seu livre arbítrio, toda

criação é possível; pode-se escolher a espiral

acessória desejada, independente de sua

direção e sentido e depois simplesmente,

admirar sua criação. Grande parte da

humanidade encontra-se atualmente

em um processo de purificação, na busca de

sua verdade interior, porque já viveram,

integraram e assimilaram várias espirais

distintas. Isto dá a sensação de conhecer

profundamente o mundo da terceira e

quarta dimensões, e começar a sentir

saudades de casa, da vida plena e consciente

do jorrar constante da fonte da vida, que leva

à paz interior e ao encontro do templo

sagrado dentro de si.

O templo sagrado é o diamante interior

purificado, onde cada ponto luminoso, que

nasceu da conclusão de uma espiral

acessória forma a parede deste diamante. Por

isto ele é mui ti colori do, a luz que vem

de dentro, do centro de criação, atravessa

estes pontos ou bolas coloridas e dá

esse novo matiz, puro, límpido, cristalino e ao

mesmo tempo com um suave colorido, matiz

das experiências vividas formando as

múltiplas facetas da parede do diamante

interior.

A volta à origem, à fonte e a busca de si

mesmo é este caminho, centrífugo, que faz a

luz interna brilhar plenamente, atravessando

livremente as paredes do diamante

purificado. A luz que parte deste centro,

atinge todo o universo, toca todos os seres

despertos e os une na Grande Rede

de Conexão Universal. Esta é a unidade, a

união de todos no nível do coração e

do amor, na perfeita paz e harmonia.

O sofrimento, a inquietude e a dor

aproximam o ser humano desse novo, 
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caminho, onde ele inverte o sentido de sua

vida e encontra sua paz interior.

Que todos vocês estejam abertos para este

conhecimento, da fonte da vida dentro de si.

para galgar este caminho e encontrar a

sabedoria e verdade, existente apenas no

seu interior.

Percebam e confiem nos Seres de Luz que

acompanham cada um de vocês, trazendo

luz, esperança, vitalidade e fé e vejam seus

caminhos se abrirem para a magnitude da

Vida e da Criação.

Assim seja!
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