
Futuro e Consciência

Em algumas transimagens que recebo de crianças percebe-se uma espécie de luz forte e muitas
vezes até em formato triangular em cima de suas cabeças ou então na formação da testa. Tudo bem,
que faço um efeito de iluminação nas captações de imagens, mas a “casualidade” encontra-se que é
justamente em suas cabeças na região frontal após a imagem formada a iluminação permanece
nessa localização.

Outra coisa interessante é que em meus áudios procuro sempre questionar uma ou outra imagem
que recebo. No caso de algumas e na grande maioria as respostas aparecem com a palavra
“Cristal”. Esse nome me foi dado como identificação de três imagens que captei. Duas de crianças e
a outra de uma face adulta masculina com cabelos longos, bigode e barba. Com essa fonte de
informação que obtenho na transcomunicação instrumental acabo sendo levada para as pesquisas
em seu significado. Quando descobri as Crianças Índigo e Cristal.
"Índigo" e "Cristal" são os termos dados a estas gerações porque descrevem com perfeição as suas
cores de aura e de padrões de força. As Crianças Índigos têm bastante azul-índigo nas suas auras.
Esta é a cor do "chakra do terceiro olho", que é o centro de energia localizado na cabeça entre as
sobrancelhas. Este chakra regula clarividência ou a habilidade de se ver energia, visões e espíritos.
Muitas das Crianças Índigos são clarividentes.
A geração das Crianças Cristal, evidencia uma atração por cristais e pedras elas tem auras com
tonalidade lindas de pastel em cores múltiplas.
As Crianças Cristais começaram a aparecer no planeta a partir de 2000 embora alguns digam que
começaram aparecer um pouco mais cedo. Estas crianças são muito poderosas e a finalidade
principal delas é levar-nos ao próximo grau de evolução para revelar-nos o nosso poder interior e
alma. Elas trabalham como uma consciência de grupo em vez de individuais e vivem pela "Lei da
Unidade" ou Consciência de Unidade. São crianças poderosas em forças de amor e de paz no
planeta.
Os Adultos Índigos e Cristais são compostos por dois grupos. O primeiro grupo são aqueles que
nasceram como Índigos e que estão agora a fazer a transição para Cristais. Isto quer dizer que eles
passarão por uma transformação espiritual e física que desperta a sua consciência "Cristal" que os
ligará às Crianças Cristais como parte da onda evolutiva de mudança. O segundo grupo são aqueles
que nasceram sem estas qualidades, mas que as adquiriram trabalhando duramente e seguindo um
caminho espiritual. Isto significa que todos nós, temos o potencial de ser parte destes "anjos
humanos".
Existem algumas características bastante definidas que as Crianças Cristal têm quando encarnam:
São geralmente bebês grandes e freqüentemente têm cabeças que são proporcionalmente grandes
para os seus corpos. Tem olhos grandes e penetrantes e fitam as pessoas nos olhos por longos
períodos. O que esses bebês estão fazendo é acessar os registros de alma do adulto e ler quem é
ele. Esse é um comportamento perfeitamente normal para essas crianças e elas ficarão muito
contentes se o adulto fizer o mesmo de volta. É a maneira cristal de se comunicar, olhar para a alma
de outro ser e sentir quem é ele. Uma coisa que todos nós aprenderemos a fazer no futuro.
As Crianças Cristal são primariamente reconhecidas pelas suas auras que são geralmente claras
como cristal, mas também podem ter tons de dourado, azul-índigo ou púrpura, dependendo de sua
afiliação de Raio. As Crianças Cristal nascem com acesso ao seu Eu Multidimensional e estão
geralmente ancoradas na Sexta Dimensão com a habilidade de se abrirem para a Nona Dimensão, a
completa Consciência do Cristo! Isso quando o planeta estiver pronto, provavelmente em torno do
ano de 2012, assim como a primeira geração de Crianças Cristal atingir os 12 anos de idade.
Exemplos de imagens de faces de crianças que obtive em TCI confirmadas em áudio dizendo-se ser
Cristal. A ultima imagem da face adulta masculina disse em áudio que seu nome é Cristal e é o
Reino do Amor.



Face abaixo masculina com barba e bigode.
O nome que me foi dado em áudio

" Cristal"
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