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Cristais Etéricos Estelares I

EXTRATUS - Este cristal em forma piramidal trabalha com a luz do
raio prateado a e energia do cinturão de Orion junto com a conexão
dos pleidianos. Foi criado através da energia de explosões solares.
É extremamente condensado. Seu núcleo e sua forma tem uma
forte energia piramidal que estimula a intuição inteligência e cura os
malefícios da mente.
CISPLATINA – A energia deste cristal atua através da energia do
arcanjo Metraton e deve ser ativado por todo corpo físico e na
estrutura óssea. Ele fara que toda estrutura óssea se fixe como um
metal trazendo a sensação de aterramento, despertar universal,
fazendo com o cárdico e chama trina se expanda através de uma
forma luz universal. Este cristal deve ser ativado para selar a
utilização de outros cristais e depois de qualquer tratamento ligado
aos cristais etéricos estelares.

RAIO SOLAR - Atua com a vibração dos 12 raios da Grande
Fraternidade Branca Universal. É ligado a cura oriental. Atua na
expansão da consciência, harmonização dos 12 charaks e vórtices,
ligado a energia do sol centra. É um cristal extremamente
harmônico, luz e claro intenso que aquece a chama trina, o cristo
interno, o coração. Quando o cristal do raio solar é ativado forma
uma pirâmide do nariz aos dois joelhos, formando uma pirâmide
refletindo os 12 raios, trabalhando as glândulas e chakras, trazendo
conexão com a terra e a energia solar universal.
COMANDO SANTA ESMERALDA – Foi construído artificialmente
plasmando, usando nanotecnologias, as tecnologias estalares, e
quando é ativado no chakra do coração, flui os nano átomos por
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toda circulação sanguínea expandindo e aumentando a imunidade
do corpo físico. Até se espalhar por todo o corpo e pulsar
trabalhando no duplo etéricos, desbloqueando as manchas
energéticas com seus micros cristais de cor verde cintilante.
NUCLEO ATÔMICO SOLAR – É o núcleo que gera cada vez mais
novas explosões solares. O sistema solar, os sois, eles são
fundidos e construídos através deste cristal. É o cristal que trás uma
extrema energia, uma energia núcleo piramidal. É ativado no chakra
cárdico, esquentando o corpo, trazendo a energia de expansão,
renovação e luz a todo desiquilíbrio. Através deste cristal são
plasmados formas de energia do elemento agua aonde é limpo o
sistema nervoso central, os 7 chakras, levando os bloqueios para o
centro gravitacional no núcleo da terra.
QUATERNÁRIO VIOLETA – vibração ligada ao planeta do coração
violeta. Deve ser ativando no chakra coronário, estrela da terra,
duas palmas das mãos e no joelho. E Quando é ativado cria linhas
através de todo corpo físico, atuando no corpo astral, mental
inferior, duplo etérico, ativando a transmutação de toda e qualquer
forma de energia dialética. Os seus raios da chama violeta que ira
transmutar carmas, desiquilíbrios mentais e emocionais, doenças
físicas e quem o recebe poderá receber um calor por todo seu
corpo.
CRISTAL SEMENTE ESTELAR – a sua forma é como uma casa e
dele sai os raios com a energia do arco íris. Essa energia diferente
do primeiro cristal tem pingos de luz, branco, branco cintilante, no
qual é utilizado para aplicação em crianças índigos, cristais safira e
etc, trazendo a luz desta criança para pessoas que querem se
tornar índigos, cristais, rubis e etc, os ajudando na evolução
espiritual e trazendo a energia para seus corpo ativação do DNA.
Ao ativar esse cristal todo o DNA será ativado e começará a girar e
você poderia sentir pequenos pinicos por todo o corpo. Esse cristal
nos adultos índigos e cristal deve ser ativado na nuca para criar
sensação de aterramento e descobrir sua missão pessoal na terra.
ANTARES – em homenagem aos seres que vivem neste sistema
solar e estrela. Sua energia trabalha no chakra coronário, trazendo
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a luz e expansão interior no chacra frontal trazendo essa energia
para a terra. As energias solares, estelares, serão aterradas na
terra através da abertura do chakra coronário e dos pés. Esse
cristal trás elementos curativos solares, trás raios e frequências
desconhecidas na terra e chegam pela primeira vez no planeta
através da energia destes raios. Estes fortes raios solares que
estão chegando à terra a aqueles que plicarem este cristal a
fazerem a transição planetária. Antares uma grande estrela no
sistema solar abriga diversos guardiões e seres angelicais que
trabalham na estruturação e criação das moléculas de luz em
diversas partes do continente universal. Abrigue o universo o
dividindo através de continentes e você poderá compreender um
pouco mais da estrutura moleculares das façanhas da criação. O
cristal antares ao ser ativado ativa uma estrela de 8 pontos que a
ponta voltado para baixo se destaca trazendo essa energia para
terra.
CRISTAL ATLANTIDA – se baseai nos antigos conhecimentos e
sabedoria do lendário povo que viveu na terra e concentra a energia
de todos os outros cristais da terra. Através deste cristal se se
concentra toda sabedoria deum povo e também do espírito e dos
povos da terra que aprenderam a manipular o elemento cristalino.
Ato ativá-lo que atua principalmente a nível físico e molecular se
retira toda e qualquer tipo de implante e micro chip, extraterrestre,
ou físico reequilibrando após ser removido.
CRISTAL GAIA – esse cristal é particularmente trás a energia do
espírito de gaia, dos quatro elementos, o 5 elementos primordial
que cria os outros elementos. Trás a energia das matas, rios,
cachoeiras, do mar, do vento. É um cristal que quando ativado no
ambiente você pode pedir a ele para determinar que determinado
elemento seja ativado e atue, tem uma energia reluzente da
natureza, e trás a energia da prosperidade, riqueza, e
principalmente do ouro, de aterramento, prosperidade e amor,
energia de gaia. Sua forma é piramidal em linhas com contorno em
volta prateado.
CRISTAL DA CURA PLEIDIANA - Neste cristal sua estrutura
molecular é formada por um ponto no meio formando várias ondas
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de energia como choques, formando uma onda espiral prateada
com seu núcleo branco reluzente. Quando este cristal é ativado trás
a energia de toda equipe pleidiana para fazer remoção de
implantes, micro chips e formas astrais, além de trabalhar na cura
do duplo etérico, ademais quando ativado ocorrem diversas
cirurgias psíquicas em torno do corpo plasmavel ativando moléculas
regenerativas e micro organizadores florais regenerativos que
podem durar em um efeito de 7 fitas. Este cristal deve ser ativado
no mínimo por 5 minutos para que todo seu processo se cumpra e
logo na sequência ele é removido.
CURA ASCENSIONAL – Quando esse cristal é ativado trás tudo
aquilo que esta obscuro e precisa ser removido e transmutada para
ascensão de cura para o terapêutica e o receptor. Este cristal
carrega as energias de renovação transformação com fim de
determinados ciclos karmicos não cumpridos. É excelente para
fazer um trabalho em conjunto o Cristal do Coração Violeta
acelerando a cura e renovação, eliminação, desbloqueios de
carmas, vidas passadas, paralelas e fatores que estariam ocorrendo
no futuro. Ele pode trazes memorias de vidas passadas, emoções,
pensamentos, obscuros, desconhecidos, quando isto ocorre deixa
apenas que flua, transmutando sua forma com a energia cisplatina,
removendo e dissolvendo todos as formas de energia intrusas,
criadas através do subconsciente, Se entregue e confie neste
processo.
CENTAURO - Trabalha com a energia amorosa da constelação de
centauro, reunidos quando ativados. São se cores rosas, roxas,
azuladas, trazendo sua forma como pétalas de rosas. Que segundo
eles foram plasmados para lembrar a pureza, simplicidade e a
beleza das rosas. Quando são ativados no chakra cardíaco, puxa
para o corpo físico toda energia amorosa universal. E no chakra
cárdico recebe um forte raio de luz dourado, prata e dourado
dissolvendo todo e qualquer tipo de imperfeição de magoas,
rejeição, tristezas, agonias, fobias. Este cristal trás a mensagem
que o amor é única e verdadeira energia de cura.
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ATIVAÇÕES CRISTAIS ETÉRICOS ESTELARES I
EXTRATUS
Fechar os olhos; conecte-se com as energias do cinturão de Orion,
com as energias piramidais, com os antigos conhecimentos da
Atlântida e com os pleidianos.
Vamos ativar sobre todos que estão aqui participando do curso,
Cristal Etérico Estelar, Extratus. Cada iniciação dura em média 3
minutos.
Durante o período dessa primeira iniciação, visualize-se dentro de
uma pirâmide. Agora visualize uma forte explosão solar. Imagine
um sol explodindo com toda força que há a um. Agora visualize um
sol ao longe. Sinta-se em frente a um sol. Visualize- se na frente de
um grande sol. Perceba quanta energia há. Quanta força, quanta
expansão, quanta força é preciso para trazer a iluminação, e
apenas sinta. Agora você vai dizer: ativando Extratus. Sinta como
esse cristal pulsa, como sua energia é fria e pulsa como um sol,
através de uma grande forma piramidal. Pode abrir os olhos.

CISPLATINA
Fechar os olhos. Vamos nos conectar com o Arcanjo Metatron.
Esse cristal tem forma de ondas que giram como se fossem
redemoinhos. Esses cristais prateados começam a girar a sua volta
numa forte energia prata, platina.
Agora vamos ativar para todos a Iniciação do Cristal Cisplatina.
Enquanto é ativada a iniciação desse cristal, talvez você sinta o
corpo um pouco pesado no começo, vai mexer na estrutura óssea,
principalmente no duplo etérico deixando o seu corpo físico mais
forte.
Pedimos ao Arcanjo Metatron que traga a sua luz, o seu raio, que
fixe essa energia sobre a estrutura óssea de cada um. Sinta a luz
entrar, vindo em todas as direções, e agora você vai dizer: ativando
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Cisplatina. Perceba como ficará o seu cardíaco, frontal, coronário, a
coluna, sistema nervoso e os seus ossos. Pode abrir os olhos.
Talvez você sinta o gosto desse cristal e até mesmo o cheiro. É
como se fosse metal, uma energia mais pesada.

RAIO SOLAR
Fechar os olhos. Neste momento você está num lugar que vamos
chamar de vazio, um lugar escuro, um vazio muito escuro. Nesse
vazio não temos cheiro, não temos voz, não temos sons, não temos
movimento, existe apenas o vazio. Perceba, o vazio apesar de ser
preenchível ele tem a sua forma.
Agora você olha para baixo com os olhos fechados, apenas
visualizando, e vê o planeta Terra. E você cresce, cresce até ficar
do tamanho do planeta Terra. Fique agora em posição de flor de
lótus e fique sobre a Terra, em cima dela, porem sem encostar.
Fique sobre a Terra, você é muito grande.
Vamos ativar agora o Cristal Etérico Estelar, Raio Solar. Nesse
momento sobre a sua cabeça descem várias energias, como um
raio de diversas cores, de várias partes do universo. Você é capaz
de ver uma estrela com centenas de pontas, estrelas sobre estrelas,
essa é a formação desse cristal. Muitas estrelas sobre estrelas,
muitas pontas, cada ponta de uma estrela significa um raio, significa
um brilho, uma luz.
E agora você vai dizer: ativando Cristal Raio Solar, e ai então vai se
formar uma pirâmide do seu nariz, aos dois joelhos e uma forte
energia começará a fluir e vai alinhar o seu sistema de chacras.
Enquanto alinha o seu sistema de chacra, se solte, respire e apenas
perceba qual chacra está necessitando de mais energia.
Perceba para você analisar o sutil e perceber o sutil é preciso calar,
é preciso esse vazio, porque no vazio você consegue identificar
qualquer forma, por mais sutil que seja. No vazio as formas não são
sutis, elas são sim... deixando fluir e perceber que esse vazio.
Podem abrir os olhos.
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COMANDO SANTA ESMERALDA
Fechar os olhos. Vamos nos conectar ao Comando Santa
Esmeralda e aos nossos irmãos estelares. Imagine um grande leão,
e ao olhar para esse leão você percebe que o vê no céu. De
repente essa imagem de leão some e você vê a grande constelação
de leão. E ai então seres na forma de felinos, os nossos amigos
cientistas começam a conversar com você telepaticamente e ao
conectar-se telepaticamente, você sente que uma forte energia
invade através do seu frontal e vai expandindo por todo o seu
corpo, e assim então, micro cristais começam a fluir por toda a sua
circulação sanguínea. Você está sendo ativado e iniciado nesses
cristais.
Toque no seu coração e vamos desbravar o seu universo íntimo.
Você então passa a viajar por todo o seu corpo, você está na sua
corrente sanguínea, passa pelo cérebro, pela garganta, volta pelo
coração, o coração pulsa e bombeia, você vai para os seus braços,
mãos. Olhe a sua volta e perceba que existem outros seres dentro
de você mesmo, os quais estão trabalhando para a manutenção e
atuação do seu corpo físico numa luta permanente para manter o
equilíbrio físico.
E agora você vai dizer: Ativando o Cristal Comando Santa
Esmeralda, que irá atuar no seu cardíaco. Esse cristal tem forma de
estrela, no meio há uma estrela de quatro pontas que se subdivide
em doze pontas, e de cada orifício sai um grande vapor em forma
de mandala. Esses vapores começam a trabalhar toda a sua
circulação sanguínea. Abra os olhos, mantenha-se concentrado no
corpo físico. O que está sentido nesse momento? Foi bom viajar
para dentro de si? Você conhecia essa parte do universo, ou não?
Isso se chama expansão de consciência, fomos para o sol, para a
terra...
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NUCLEO ATÔMICO SOLAR
Feche os olhos. Agora visualize que você está sobre um labirinto,
um grande labirinto, com muitas paredes, entretanto você olha para
o céu e vê uma pequena bola de energia, pequeno átomo de
energia, como uma semente. E essa semente que é uma pequena
bola, vai começar a crescer, crescer, a crescer cada vez mais, até
ficar do tamanho de uma bola de futebol. E essa bola ao invés de vc
ter medo, receio dela, você vai convidá-la para te guiar para sair
desse labirinto.
Nós vamos ativar aqui agora diversas partes do seu cérebro, uma
nova forma de expandir a consciência e essa bola de energia
começa a andar sobre esse labirinto e você começa a seguir. Vá
caminhando, , e existe uma porta na sua frente e essa bola de
energia para e você vai ser programado para abrir essa porta. Você
vai abrir em um, dois, três e ao abrir essa porta, vê o sistema solar,
muitas estrelas, muitos sóis e você dá um grande salto, pula para o
infinito.
Você está caindo, caindo, entretanto, não sabe mais se está
caiando ou subindo, ou se está indo para o lado direito ou
esquerdo, porque você está no infinito, você está indo para todas as
dimensões, você passa por inúmeras dimensões, você se expande
cada vez mais e essa bola de energia entra em você, na sua boca e
vai até o seu chacra cardíaco.
Você começa a se expandir cada vez mais, acaba se tornando
apenas um, apenas uma forma. E você é o uno, o grande sol. Sinta
todo o calor pelo seu corpo de forma muito vívida, pulsante, se
espalhando, iluminando diversos planetas, diversos astros.
Os planetas para você são como bolas de gude e você é do
tamanho de uma grande roda. Você vê que existem varias bolinhas
de gude espalhadas girando a sua volta. Você gera novas vidas,
novas formas, veja quão importante você é nesse processo, basta
apenas brilhar, basta apenas você se expandir. Respire
profundamente, foque no seu terceiro olho e abra os olhos físicos.
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QUATERNÁRIO VIOLETA
Neste momento você visualiza uma estrela de cinco pontas. E você
vai fixar essa estrela no céu com uma forte Chama Violeta. Imaginese traçando essa estrela no céu através da Chama do Fogo Violeta.
Agora você vai entrar por dentro dessa estrela e essa estrela vai
brilhar através da sua forte espessura. Você vai conhecer cada
ponta dessa estrela, cada elemental, terra, água, fogo, ar e éter, e
através dessa estrela, você vai receber a iniciação Quaternária
Violeta que vai sendo ativada sobre você. Essa estrela significa o
plano físico, elemento terra, elemento água, corpo emocional, o
elemento ar, elemento espiritual, corpo mental e o quinto elemento
primordial éter.
Você vai dizer agora: Ativando o Quaternário Violeta. Quando você
faz isso você pode sentir que o seu chacra coronário começa a
pulsar, nas palmas das mãos, sua estrela da terra, também os
chacras dos joelhos, formando assim a árvore da cabala, uma
árvore cabalística. As energias começaram a circular sobre essa
árvore, sobre sua fronte, começará a transmutar diversos setores
da sua vida.
Mentalize a sua casa, mentalize o planeta, mentalize o seu
trabalho,o seu corpo físico, os corpos sutis e quanto mais você
mentaliza, maior fica a Chama Violeta. Essa chama se expande na
proporção do que você quer trabalhar, que você quer ativar, quer
transmutar.
Pedimos então ao criador, para que nos fortaleça neste momento,
para que possamos trilhar os nossos caminhos, transmutando,
transmutando, queimando, consumindo. Queima e consuma,
queima e consuma, queima e consuma.
Perceba como a Chama Violeta e o Quaternário Violeta atuam.
Poderão surgir imagens, lembranças do passado, situações. Vai
queimando e consumindo, queimando e consumindo todas as
formas.
Agora você irá para a ponta da estrela na parte de cima. Sobre essa
ponta fluem vários fios de energias cristalinas violeta que
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começarão a se espalhar sobre todo o seu corpo como um forte raio
de luz de cura. Abra os seus olhos.

CRISTAL SEMENTE ESTELAR
Fechar os olhos. Você vai começar a canalizar a energia do Cristal
Semente Estelar. Essa energia vai começar afluir pelas suas mãos,
pelos seus pés, pela sua cabeça. Imagine vários pingos de luz e
você então começará a contornar esses pingos de luz, veja-os de
forma tridimensional. Você começará a andar em volta deles,
começará a observá-los de perto, de longe, agora você é um pingo
de luz. Sinta como é ser um pingo de luz expanda essa sensação
de ser um pingo de luz por todo o seu corpo e perceba q ue
por
menor que seja a luz, ela é luz, ela é expansão, o que importa e ser
luz. Essa luz começará a pulsar, pulsar e começará então a juntar
pingo de luz com pingos de luz. E vamos trazendo aqui agora a
energia dos índigos, cristais. Pense em todas essas crianças que
são como pingos de luz e agora olhe para o planeta, quantas
crianças índigos, cristais, safiras, rubis, quantos pingos de luz há no
planeta terra e perceba quando nós juntamos todos esses pingos
de luz todo o planeta se ilumina, todo o planeta se transforma, todo
um conjunto trabalhando no mesmo objetivo, e você faz parte dessa
transformação, dessa mudança. O seu papel é muito importante, a
força da sua palavra, mas principalmente dos seus atos, são
primordiais nesse momento da criação, é o chamado dos Mestre
Espirituais, é o chamado dos nossos amigos estelares. Abram seus
olhos, pingos de luz.
ANTARES
Fechar os olhos e com os olhos fechados você vê nesse momento
quatro linhas, uma ao lado da outra, brancas, viajando por todo por
universo, como se fossem tubos que vão lhe conectar com a
energia de Antares. Estamos chegando a Antares. Você pode ver
diversos rostos, rostos passando, seres vindo, seres entrando,
seres planejando, eles estão olhando pra você nesse momento e
você faz parte da criação, faz parte de todo o processo que está
ocorrendo em todo o universo.
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Vamos ativar agora a energia de Antares. Vamos ativar Antares.
Conectando ao cristal Antares. Você chega até esse sol, vai voando
em volta dele. Você para na sua frente e percebe como a energia
pulsa, como a energia produz a todo o instante, a cada instante. É
uma energia que não tem fim, é uma energia que gera a vida, e
você faz parte dessa energia. É uma energia extremamente
curativa, é uma energia que talvez antes você desconhecesse e
agora você vai voando em direção a esse sol e começa a ver
cidades num plano dessa dimensão superior. Você se ajoelha
perante aquela cidade, se joga no chão, se deita, e ao se deitar
você se funde com essa grande estrela. Você e ela são apenas um.
Sinta essa conexão tão vívida aonde você não é você e você é a
estrela, você é Antares. Você é capaz de sentir todos os seres
dessa dimensão, é capaz de sentir seres de diversas constelações,
e agora se mantendo em Antares, seu corpo físico está na terra
conectado através desses tubos brancos.
Você vai dizer: ativando Antares. Uma forte energia começará a fluir
pelo seu chacra coronário. Você poderá sentir um peso no seu
corpo físico, uma energia intensa começa a fluir para a terra e sua
cabeça pode começar a tremer um pouco. Você está em Antares e
está em seu corpo físico, você está em dois lugares ao mesmo
tempo. Você é capaz de estar em dois lugares ao mesmo tempo,
em diferentes níveis, em diferentes estados de consciência. Abra
os seus olhos, deixe a energia de Antares fluir sobre você.

CRISTAL ATLÂNTIDA E GAIA
Fechar os olhos. Respire profundamente, coloque os seus pés na
Terra, você será capaz de sentir nesse momento, nesse ponto onde
você está, todo o planeta Terra, você é capaz de sentir a Terra.
Visualize-se fazendo carinho na Terra, enviando amor para a Terra,
enche de carinho a terra.
Ativando o Espírito da Terra, Cristal Espírito da Terra e ativamos
também a conexão Espírito dos Velhos Continentes e conectando
com o Cristal Atlântida.
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Agora vamos analisar toda a estrutura da terra, você é capaz de
sentir toda a superfície de Terra, e agora indo mais profundamente,
uma superfície de cobre, de carvão, indo mais profundamente, uma
superfície com vários cristais, e indo mais profundamente no
magma, indo mais profundamente se conecta ao símbolo do Infinito
que está no centro da Terra com um grande cristal de quartzo prata,
prateado, e ao se conectar a esse cristal você será capaz de
trabalhar com todo e qualquer cristal da Terra, fazendo a conexão
com o Cristal Atlântida.
Agradeça ao Espírito da Terra e agora se mantendo conectado a
essas diversas camadas, vamos voltar para uma época distante e
vamos voltar também para o presente.
Você começará a sentir uma energia sobre o seu chacra cardíaco, é
uma energia familiar, é a energia da Atlântida, a energia desse
velho continente que abrigou uma antiga civilização, e saindo sobre
diversas brumas, neblinas, você vai caminhando à frente. Vários
mestres com capuz branco vão lhe dando diversos cristais, e ao
pegar cada cristal na mão, esses cristais em forma de energia se
dissolvem para dentro de você e você se sente cada vez mais
potencializado, se sente cada vez mais firme, se sente cada vez
mais alegre, conectado plenamente a sua essência, a sua essência
de luz. Agora abra os seus olhos.

CRISTAL DA CURA PLEIDIANA E CURA ASCENCIONAL
Fechar os olhos. Vamos ativando os Cristais Pleidianos da Cura
Pleidiana e também o Cristal Ascensional.
Você está caminhando nesse momento numa rua escura, à noite.
Se você estiver com medo, deixe o medo fluir, não se curve perante
o medo. Deixe que o medo flua. Pronto, agora que você deixou o
medo fluir, você ainda tem medo? Mas mesmo assim, se você tiver,
deixe que flua, continue caminhando nessa rua escura, com pouca
iluminação. Você vê algumas pessoas na rua, alguns seres na rua.
Será que você está com receio dessas pessoas, esses seres que
apenas estão na noite, ou você vai continuar caminhando
Portal Holus

Cristais Etéricos Estelares I

normalmente? Continue caminhando em direção a esses seres. E
agora, quando você se aproxima você percebe que são crianças
jogando bola, correndo, brincando. Essas crianças não estão
preocupadas com a noite, elas querem apenas brincar, se divertir.
Você se junta a essas crianças com um único objetivo, brincar e se
divertir. Brinque e se divirta nesse momento.
Perceba que a noite, a escuridão vai se tornando dia, a rua vai se
tornando grama, a lua vai se transformando num sol, as crianças
vão se tornando cada vez mais com cores vívidas e você nesse
momento está em plena e profunda alegria, sorrindo, brincando,
cantando. Aproxima-se de você outro ser, um pouco violento, um
pouco agressivo, e as cores vão ficando fracas e a noite volta. Esse
ser que está brigando com você está te chamando a
responsabilidade, tem que tomar cuidado, tem que fazer aquilo, tem
que fazer não mais sei o que.
Você vai pegar na mão desse ser, vai olhar no olho dele e dizer:
você não precisa se preocupar, vem se divertir um pouco e ele vai
dizer, eu não quero. Venha, olhe ele com profundo amor e ele
aceita. Vocês começam a brincar. Ele mantém ainda a sua
aparência séria e nessa brincadeira nós vamos ativando o Cristal
Cura Ascensional e a Cura Pleidiana. Ative aí também.
Novamente as cores vão tomando forma, o dia vai clareando e você
sente cada vez mais uma profunda alegria, um
descomprometimento com diversas coisas da vida. Você está
mergulhado totalmente, mas totalmente, profundamente, nesse
momento. Você está comprometido a se divertir. Você está
comprometido a ser feliz. E agora então, esse ser que parecia antes
uma sombra está sorrindo para você. E tanto ele como uma criança
pegam em suas mãos e entram em você, se fundem. São apenas
formas e imagens do que você carrega dentro de si. Então você
está comprometido a ser feliz. Você está comprometido a carregar a
alegria, carregar o amor, mas perceba, até para ser alegre, até para
brincar, até para se divertir, você tem que se comprometer, você
tem que ser no aqui no agora. Esse ser que antes parecia uma
sombra é ele que é o compromisso, a advertência, ele que te quer
bem.
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Agora então mantendo os olhos fechados, vamos fazer uma
viagem. Você olha para o céu e vê um forte céu rosa, muito rosa e
se sente tão leve que é capaz de voar, que é capaz de subir.
Vamos entrando na dimensão, na energia dos nossos irmãos de
Alfa Centauro. Esses seres com aparência muito delicada são
magros, altos. Cada um que está aqui na sala está acompanhado
por dois irmãos deles que pegam na sua mão e vocês começam a
voar até chegar num lindo plano que mais parece um paraíso. Eles
então lhe abraçam e o seu chacra cardíaco começa a pulsar e
ganha um brilho vívido dum cristal muito pequenino, porem
refinado, numa forma de pétala rosa, simbolizando o amor,
simbolizando a delicadeza, a pureza, a simplicidade. Você sente um
amor tão grande, mas tão grande que não cabe no seu peito. Esse
amor vai tomando cada vez mais forma, profundamente. Você está
agora numa dimensão aonde tudo é branco com uns tons rosa,
macio, profundamente gostoso, harmônico.
Vamos conhecer um pouco mais sobre esses nossos irmãos. Pense
em alguma pessoa nesse momento, perceba como você vê essa
pessoa como um irmão, como um irmão que você quer bem, quer
abraçar, e quer ver essa pessoa no fundo do seu coração, no fundo
da sua alma. Pense em outra pessoa que você perceberá que é a
mesma frequência, a mesma frequência de São Francisco de Assis,
do nosso mestre amado Jesus, dos mestres ascencionados,
independente de quem você pensa, independente de quem seja o
seu desafeto hoje. Se você não tiver um desafeto, mas alguma
pessoa não te quer bem, pense na pessoa que você vai perceber o
quanto você a ama, o quanto você quer vê-la bem.
Ative nesse momento o Cristal Centauro no seu chacra cardíaco.
Deixe que flua esse amor, perceba como o seu campo áurico se
expande, quando você está em paz consigo mesmo. Como é bom
amar, como é bom estar vivo e presenciar todo este processo. Você
poderá ver formas de energias. Pode abrir os seus olhos.

Portal Holus

Cristais Etéricos Estelares I

CRISTAL OM
Om é a sílaba primordial para o desenvolvimento da criação. É a
sílaba na qual o Universo se expande, é a sílaba na qual o seu
corpo vibra.
Toda a vibração que é preenchida no Universo, todo o movimento,
toda ação carrega consigo essa sílaba gerando a materialização,
seja materialização na forma física, seja materialização na forma
astral, mental ou do campo espiritual.
Todos os planos que chamaremos agora de materiais, porque a
matéria em si carrega consigo elementos que vão deixá-la mais
densa, mais condensada ou com aceleração dos elétrons, e todos
os seus componentes vão fazer com que essa matéria se torne
cada vez mais numa ótica sutil.
Então, quando falamos plano material, estamos falando de várias
dimensões. Essas dimensões tem matéria, porem matéria num
campo mais condensado, ou menos condensado e mais sutil.
Essa é primeira concepção que fazemos do Cristal OM. Vamos
então fazer uma meditação e ativação desse Cristal.
Esse Cristal tem uma forma parecida com o sol e com a lua, com
um risco embaixo, fluindo nos quatro cantos. É importante dizer
também que o número quatro significa os quatro elementos, e que
representa os quatro elementos que conhecemos na Terra, porem
esses quatro elementos também contém outros graus de
dimensões em forma de energia.
Vamos então fechar os olhos. Coloque as suas mãos com as
palmas voltadas para cima na altura dos ombros. Ao fazer esse
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movimento visualizamos e nos conectamos à nossa galáxia.
Imagine a Via Láctea, de longe, como um grande caracol cheio de
energia, cheio de vida, cheio de forma. Muitas vidas, muitas formas
se abrigam nessa galáxia, e dessa galáxia, bem no meio do seu
núcleo, existe um cristal que deu origem, construiu e sustenta toda
a Via Láctea. Esse cristal está no centro de todas as galáxias.
Enquanto ele continuar vibrando, essas galáxias crescerão e se
expandirão. Vamos chamar esse cristal de OM. Ele mantém unidas
as galáxias e mantém o equilíbrio universal.
Mantendo as suas mãos nessa posição, você receberá agora do
Universo, do centro da galáxia, o Cristal OM. Visualize-se no centro
da Via Láctea. Perceba como ecoa uma forte energia do seu centro,
e essa forte energia que ecoa se propaga infinitamente em ondas,
porem ondas constantes. Essas ondas não perdem a força
enquanto estiverem dentro da luz.
Você agora está bem no centro dessa galáxia, você é uma onda, e
essa onda ecoa AUM. Você é o AUM. Você está se expandido, o
seu corpo inteiro começa a vibrar AUM. As suas células vibram
AUM. Perceba como você se expande, como você cresce, como
você é capaz neste momento de viajar para muito longe, viajar para
qualquer parte do Universo.
Todos nós carregamos esse AUM vibrando em nossos corações na
forma de um círculo, e a vida aqui é cíclica graças a esse AUM. É
ele que mantém o equilíbrio do Universo, que mantém a ordem dos
períodos cíclicos. Deixe essa chama do cristal percorrer todo o seu
corpo. Então, abra os olhos.

CRISTAL GALÁCTICO
Fechar os olhos. Vamos canalizar neste momento um cristal que
chamaremos de Galáctico, Cristal Galáctico. Vamos então nos
concentrar, neste momento, em nossa galáxia.
Esse Cristal Galáctico será colocado no seu cérebro, nos
hemisférios direito e esquerdo. Esse cristal tem uma forma
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transparente. Ele equilibrará os seus hemisférios cerebrais e
também atuará dentro da água do seu corpo.
O cérebro é um local que tem muita água. Essa água tem o papel
de manter a vida. O campo eletromagnético influencia por meio do
contato com a água de todo o ser vivo, porque todo ser vivo tem
água. Através do pensamento podemos moldar as moléculas e
partículas da água. Esse cristal fará com que a água do seu corpo
se mantenha numa vibração elevada, numa sintonia conectada com
as correntes de luz e com a corrente de luz galáctica.
Ao ativar esse cristal em outras pessoas, você deverá ativá-lo no
seu cérebro, fazendo com que a água e a circulação sanguínea de
todo o corpo possa receber a luz e a energia desse cristal. Ele fará
com que o corpo fique mais refrescante, mais limpo, mais tranquilo,
vai limpar o sangue e remover as toxinas. Você poderá eliminar
através do suor ou evacuar tais substâncias.
Vamos ativando esse cristal em todos que estão na sala. Agora,
vamos expandir a consciência um pouco mais. Olhe bem para a
galáxia, para a Via Láctea e você poderá perceber que por trás
dessa grande galáxia existe um anjo, um grande anjo de luz. É uma
forma, é uma grande energia. Esse anjo invade todas as energias e
todas as células, o átomo. Veja as formas maiores deste planeta.
Chamaremos essa energia de Arcanjo Miguel.
Esse Arcanjo tem essa forma energética. A forma como nós o
vemos aqui na Terra é uma forma plasmada pelo homem, é uma
forma que o ser humano criou para identificá-lo, porem esse mesmo
Anjo, essa vasta energia que contem o criador em cada elétron é a
energia que mantém a Lei, que mantém a circulação, que mantém a
vida. É uma emanação do criador. Assim também são os demais
anjos e arcanjos. Alguns com uma consciência menor e outras com
tal consciência, mas, perceba se tal consciência tem apenas o
objetivo de servir ao criador. E por trabalhar dessa forma, apenas
servindo, a fonte envia recursos ilimitados para que ocorra a
expansão em cada ser vivo, em cada célula. Quanto maior for o
desprendimento do ser, quanto maior for a doação para o criador,
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mais a fonte desprenderá luzes, forças, energias para que se faça a
sua obra. Podem então abrir os olhos.

CRISTAL ARCANJO RAFAEL
Esse cristal tem forma de capsula arredondada na parte de cima
formando um xis, porem são como asas. Esse cristal será chamado
de Cristal do Arcanjo Rafael. Tal cristal mantém a ordem
regenerativa universal. Todos os seres vivos recebem essa mesma
energia no seu organismo para autorregeneração.
Se o seu corpo hoje se autorregenera é graças a essa energia de
transformação, de cura, de renovação, é uma energia que se
mantém constantemente, gerando a regeneração. Trabalhando
através de organismos vivos, células, dentro da sua circulação
sanguínea, dentro também de todos os seres vivos,como por
exemplo, uma árvore que cortamos e ela cresce, como uma planta
que por mais que se pode, ela cresce novamente, um ser vivo que
se machuca e se autorregenera.
Esse cristal tem uma energia extremamente regenerativa. A palavra
chave desse cristal é regeneração. É uma energia extremamente
verde com uns fios brancos, e um verde claro com uns fios de tom
verde escuro.
Ativamos então, sobre todos que estão na sala, esse cristal que
chamaremos de Arcanjo Rafael.
Imagine neste momento, uma forte cascata de luz com um branco e
um verde bem clarinho, jorrando no topo de sua cabeça. Do topo de
sua cabeça flui uma energia na forma de uma capsula oval e um
xis, intensificando a cascata de luz. Esse cristal atuará dessa forma.
Quando você ativá-lo, uma forte cascata de luz como um banho,
como um jato, começará a fluir sobre a sua cabeça se espalhando
por todo o corpo, criando novamente, modificando as células
regenerativas.
Esse cristal é excelente em pessoas que estão em estado
degenerativo, principalmente o câncer, que é uma emoção
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extremamente destrutiva. Ele cria alívio emocional, faz uma limpeza
mental e traz conforto, tranquilidade, como um abraço divino, aonde
você não precisa se preocupar, mas apenas se entregar a essa
energia reconfortante. Essa cascata de luz vai se ampliando e você
nesse momento entra em uma grande bolha de sabão, e dentro
dessa bolha de sabão, que não se explode, você vai começar a
voar, voando para bem longe. Há um caminho que você irá
percorrer parecido com um tabuleiro de xadrez, com muitas curvas,
muitas formas. Você vê uma planta que parece uma tulipa amarela,
apenas aparenta, e vai observar que essa planta está se
desenvolvendo constantemente.

CRISTAL TEMPO GALÁCTICO
Vamos ativar agora o cristal do tempo, Tempo Galáctico. Esse
cristal atuará em você para canalizar a energia do
autoconhecimento, mas principalmente auto-observação.
Os seus sentimentos ficarão mais claros, os seus pensamentos
ficarão mais claros, porque esse cristal é um cristal que atua na
parte cinética. É um cristal cinético, que ao ser ativado, o tempo
começará a fluir de forma vagarosa, em câmera lenta. Perceba
como os seus pensamentos estão em câmera lenta nesse
momento, como as suas emoções estão em câmera lenta. Olhe
para a mesma flor que parece uma tulipa. Em câmera lenta você
começará a observar que essa planta está crescendo, está se
movimentando o tempo todo.
Apesar de não perceber na dimensão em que vivemos, a todo
instante, a cada segundo, essa planta, as suas folhas, estão se
mexendo, mudando as cores, mudando as formas. Ela está se
curvando, a sua flor está desabrochando. Perceba como tudo isso
ocorre em câmera lenta.
Agora, perceba como tudo isso ocorre de forma acelerada. Esse
cristal também poderá ser utilizado para acelerar o tempo, para
acelerar o seu aprendizado, porem perceba, mesmo em câmera
lenta, você está acelerando o seu aprendizado e em câmera rápida,
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você também está acelerando o seu aprendizado. Não existe
diminuir o aprendizado. Diminuir o aprendizado é apenas ficar
inerte, se fechar. Toda a vez que você se fecha você cria a inércia.
A inércia não é ficar parado, a inércia é se fechar, fechar a entrada
de luz. Fechar a entrada de luz é fechar a entrada para novos
conhecimentos. Vamos então abrir os olhos.

CRISTAL RELÂMPAGO AZUL
Esse cristal estelar está ligado aos trovões que ocorrem no
Universo. Não é apenas na Terra que tem raios e trovões, mas
também em outros continentes do Universo. Os raios e os trovões
são responsáveis pelo dispersar das energias. Assim, toda vez que
ativar o Cristal Relâmpago Azul, você trará a energia das poeiras
cósmicas das grandes constelações, onde você canalizará uma
forte energia dourada que irá dispersar as trevas da ignorância, a
não luz.
O trovão tem como foco levar a luz para todos os seres vivos na
Terra. Quando um trovão cai na Terra, ele está armazenando
conhecimento e informações concentradas na Terra.
Vamos ativar a iniciação desse Cristal para todos que estão na sala.
Esse Cristal tem uma forma no núcleo aonde há um círculo e uma
linha. Essa linha vai ficando cada vez mais fina, de cima para baixo.
Esse é o Cristal Relâmpago Azul. Relâmpago Azul porque esse
Cristal tem um tom azul, porem, dentro da camada interna tem
muito dourado. Esse dourado se dispersa na velocidade da luz.
Ao ativar esse cristal você poderá sentir uma forte energia no seu
coração, no seu chacra cardíaco que se espalhará por todo o corpo,
por todas as células, aumentando a sua capacidade para
armazenar conhecimentos, dispersar trevas internas e levar a luz ao
seu universo interno.
O ser humano está na Terra para o crescer. O seu crescimento é o
crescimento do Universo, é o crescimento divino. Cada experiência
na Terra está sendo armazenada no Universo. É como se existisse
um grande disco rígido no Universo armazenando informação. Esse
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disco rígido é o infinito, ele cria o infinito, ele cria a história do
Universo.
Neste momento, foque a sua atenção na glândula pineal e você
perceberá que neste momento do aqui, do agora estão ocorrendo
diversas situações no ambiente onde você está, e a sua glândula
pineal se expande um pouco mais. Estão ocorrendo diversas
situações na sua cidade, no seu estado, no seu país, no planeta.
Concentre-se no planeta, e perceba quanta movimentação está
ocorrendo neste exato momento em diversas partes do planeta.
Tome consciência disso, saia da inércia mental, expanda como
ondas, como um raio, a toda galáxia e perceba que em cada
planeta, cada sol, está ocorrendo diversos atritos, diversas uniões,
diversas repulsões, diversas movimentações.
Expanda isso para o Universo, e perceba que no Universo inteiro
está ocorrendo a expansão, a movimentação, a todo instante, todo
momento. Cada célula viva está se movimentando, e este local
onde estamos vivendo é um local que está armazenando
conhecimento, armazenando informações, para que futuras e novas
gerações não cometam as mesmas gafes.
O Universo está em constante evolução. Se a nossa civilização hoje
está nesse patamar, a futura geração de outros universos estará em
outros patamares quando se iniciarem. É assim que é feito de uma
geração para outra geração. Essa é a evolução. Esse é o
conhecimento do Cristal Relâmpago Azul. Podem abrir os olhos.

CRISTAL ONDAS ARCO-ÍRIS
Esse cristal está associado a conexão divina.
Respire profundamente. Vamos ativar sobre todos, o cristal que
chamaremos de Ondas Arco-íris. Esse cristal é responsável pela
comunicação divina. A comunicação divina é um meio no qual o
Universo criou símbolos e formas, especificamente as cores, por
isso é que esse cristal tem a forma de Arco-íris, para demonstrar
através das mesmas um grau de conhecimento. Todas as cores do
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Universo são formas estabelecidas em um mecanismo de igualdade
para todas as civilizações.
Entretanto, existem civilizações que conhecem mais cores do que a
nossa, e outras civilizações que enxergam apenas duas ou mais
cores. As cores são um meio universal de comunicação. Por meio
desse mecanismo, ativamos o Cristal Onda Arco-íris sobre todos
que estão na sala. Esse cristal ao receber ativação ampliará o seu
chacra laríngeo. O chacra laríngeo é o responsável pela
comunicação dos seres vivos na Terra. Nessa comunicação através
do som, existem também cores dentro dela, e essas cores são
formas aonde toda e qualquer civilização consegue compreender
como está cada civilização, cada galáxia, cada sol, cada planeta.
Pelas suas cores demonstra o seu povo. Nos seus sois
demonstrado através das cores, constatamos também os vários
meios e veículos de comunicação através de rajadas de luz.
Uma civilização pode se comunicar com outra, ou até mesmo criar
um código no qual existe um código divino em cada cor por causa
do seu simbolismo e significado para trocar informações, e para
perceber o grau de adiantamento da consciência de cada
civilização. Quanto mais cores o ser vivo tem, maior pode ser o seu
grau de instrução para se trabalhar com um número limitado de
frequência de energia. Cada cor simboliza um raio. Cada raio tem
inúmeras informações, registros, história, frequência e sensações.
Vamos então abrir os olhos.

CRISTAL DOS CAMPOS MORFOGÊNICOS
É outro cristal ligado à comunicação e armazenamento das
informações divinas. Esse cristal que tem fundamentalmente os
elementos receptivos, nos ensina que é preciso estar receptivos
para enviar e receber informações.
Ele é ativo no sentido da determinação de enviar. Tudo que
fazemos na vida, seja neste plano ou em outros, carregará a
energia da vontade, porem para que haja ação dessa energia é
necessária outra energia, que é como um fósforo que você risca e
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se acende. Chamaremos essa energia de energia da persistência.
É uma energia que vai trazer a persistência para que a energia da
vontade flua.
Esse cristal que acabamos de nomear faz essa conexão com a
energia da vontade, gerando a materialização, lembrando que a
materialização neste sentido é a materialização dos vários planos
divinos.
Esse cristal nos ensina a dar o primeiro passo. Sem o primeiro
passo não existe vida, não existe o porquê, não existiríamos se não
houvesse esse primeiro passo, essa energia da persistência com a
energia da vontade.
Na Terra algumas pessoas acreditam que persistência é reunir toda
a energia da vontade e lançar sobre um determinado objetivo.
Quando é lançada uma grande quantidade de energia num
determinado objetivo, você pode se sentir esgotado
energeticamente e acabar desistindo desse processo. Entretanto,
quando você encontra a medida certa, a frequência certa, você
consegue encontrar um equilíbrio muito grande dentro de si, e
quando estiver agindo num determinado objetivo, construindo esse
determinado objetivo, você será capaz de emanar energia para a
construção desse objetivo numa frequência certa. Porem, você
perde energia e ao mesmo tempo repõe a essa energia porque
esse é o seu bio ritmo, esse é o seu mecanismo de trabalho.
Você doa uma quantidade xis de energia e repõe uma quantidade
xis, ao mesmo tempo. Nessa forma não há esgotamento mental,
não há esgotamento emocional, muito menos esgotamento físico,
apesar de atualmente precisarmos do sono e da alimentação para
repor um número xis de energia.
Este cristal vem nos ensinar a manter esse equilíbrio de repor
porem, às vezes é preciso nos esvaziar completamente de nossa
energia, para então repormos uma quantidade maior de energia.
Chamaremos esse esvaziamento de expansão. Expandimos cada
vez mais quando vamos nos testando, nos limitando. Esse é o
conhecimento universal desse cristal. Ele também é responsável
pela movimentação do sistema solar, no qual os planetas fazem um
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movimento devido a essa faísca. Graças a essa faísca, ao elemento
fogo contido nesse cristal, os demais elementos criam liga, criam a
movimentação.
Ativem esse cristal em si mesmos para criar a mesma liga, criar a
mesma conexão com o elemento fogo, dando vivacidade e gerando
conhecimento. Podem então abrir os olhos.

CRISTAL PIRAMIDAL / ÓRION
Em Órion existem determinados campos de energia repletos de
centenas ou talvez milhares de pirâmides. Todo o seu solo é
construído através de micro pirâmides. Imagine várias pirâmides,
muito pequenas, e com muitas construções piramidais. Essas
pirâmides são formas de comunicação e captação de energia.
Dentro dessas pirâmides existe uma forma de organismo que está
associado a determinadas tecnologias onde se consegue
armazenar e codificar esses conhecimentos.
Esse cristal piramidal Órion será responsável, principalmente, para
elevar a sua vibração e a sua energia. Vamos ativar em todos que
estão na sala. Você vai perceber que a sua energia e o seu ki
pessoal vão aumentar. A sua energia começará a fluir para cima,
vai aumentar para cima, não é para o lado, não é para trás, não é
para frente, mas sua energia começará a subir, subir muito alto.
Imagine que no meio da sua testa sai uma forte luz reluzente que
começa a subir pela atmosfera da Terra. Essa mesma luz quando
chega ao alto da atmosfera ela irá se dividir em oito partes, em oito
direções diferentes, e essa mesma luz irá percorrer todo o Universo.
Deixe essa luz que vem de dentro de você percorrer todo o
Universo. Essa luz está associada ao Cristal Piramidal Órion.
Ative o cristal. Essa luz tem várias formas piramidais. Então, após
ter percorrido diversas partes do Universo ela vai se reunir no
mesmo ponto, e começará então a descer para o seu chacra frontal.
Quando ela volta pelo seu chacra frontal, você poderá ver inúmeras
imagens, ter inúmeras sensações, ver cores totalmente diferentes
de lugares do universo por onde a sua luz armazenou inúmeros
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conhecimentos. Agora então, respire profundamente, deixe essa luz
ficar armazenada dentro de você. Agradecemos a Órion e aos
nossos Irmãos Estelares. Podem abrir os olhos.

CRISTAL SABEDORIA UNIVERSAL
Vamos então fechar os olhos e nos conectar a um local do Universo
atrás de brumas e brumas e brumas, aonde há uma forte luz
dourado-prateada.
Essa luz é tão poderosa, que você sente um forte magnetismo
quando tenta se aproximar dela, mas não consegue. Você não
consegue se aproximar dessa luz, tamanha é a força gravitacional
de repulsão e concentração de energia. Você pode voar, pode
forçar, mas não vai conseguir.
Essa e a luz do Cristal Sabedoria Universal. Ali estão armazenados
muito conhecimento, muita sabedoria universal, inúmeros fatos e
acontecimentos que ocorreram no Universo. É o cristal para
acessar a sabedoria universal, a ancestralidade universal.
Você é um ser vivo espiritual, tem uma grande herança universal.
Você está além do seu pai, sua mãe, desta vida, dos avós, bisavós,
tataravós, e mais alem você teve pais, avós, irmãos em outros
continentes do Universo.
Muitos deles estão consigo até hoje, ao seu lado, através de uma
equipe de evolução. Outros estão permeando a sua volta, porem
não encarnam mais neste plano, mas todos estão trabalhando para
a evolução e harmonia universal.
Esse cristal, em particular, fará com que você acesse através do
seu DNA, todo e qualquer conhecimento armazenado dentro da
sabedoria familiar.
Esse cristal tem a forma de um pentágono muito brilhante, e agora
você acaba de recebê-lo através da ativação. Para ativá-lo entre em
conexão com essa sabedoria. Esse cristal deverá ser ativado no
Portal Holus

Cristais Etéricos Estelares I

seu chacra frontal, pedindo licença e permissão para acessar até os
limites conscienciais, os conhecimentos antigos esotéricos, físicos,
emocionais e mentais. Ao trazer essa sabedoria, você poderá
vivenciar e sentir as informações gravadas nos seus antepassados,
outras vidas que você vivenciou em inúmeros processos
encarnatórios, seja neste planeta, ou em outro. Podem então abrir
os olhos.

CANALIZAÇÃO DE UM SER DE ÓRION
Para abrir portais basta apenas visualizar uma luz muito forte,
reluzente, visualizando flores, cascatas, rios, cachoeiras, as
estrelas, o universo, um buquê de flores rosa com tons claros. Usar
tons caros para tranquilizar, acalmar.
Os tons fortes deixam marcas profundas. Sentimentos nítidos têm
muitas cores fortes. Quanto mais forte é a cor, mais nítido é o
pensamento. Quanto mais clara, mais opaca for a cor, maior é o
pensamento destorcido, sem foco, sem determinação. Essa é uma
das linguagens das cores, e ao visualizar essas cores opacas eles
se dispersam e se dividem. Elas deixam a pessoa meio boba,
perceber o que está acontecendo.
Quando as cores são vívidas é uma coisa muito clara, muito
objetiva e as vezes tem pessoas que não precisam dessa
objetividade porque senão elas perceberão o que está
acontecendo.
Então através das cores meio opacas, meio maquiadas dá para se
trabalhar com a energia sem despertar muito atenção do outro lado,
das forças da não luz.
E assim com essas cores, com essas visualizações podemos fazer
um bem para o ambiente, um bem para outras pessoas, um bem
maior a cada instante, a cada momento.
Existem muitas pessoas que mudam os seus pensamentos e nem
percebem que mudaram, e até riem, por causa da alta energia. Tem
gente que recebe energia a todo instante, e de repente muda a sua
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forma de agir, o seu pensamento, a sua fala, o tom da voz. Isso é
uma invigilância muito grande dos seres aqui na Terra. Essa
invigilância dá prejuízo, faz com que algumas pessoas acabem
sendo joguetes da não luz, e a luz fica observando para não entrar
no mesmo jogo nesse processo.
Quando a pessoa eleva o pensamento, seja através de uma oração,
ou de um ato de benevolência para outras pessoas, porque uma
oração não é feita apenas com palavras e pensamentos. A oração é
ação, é ação de bem ao próximo. A oração é você fazer algo bom
para si e para outra pessoa. Isso é orar é colocar em prática a
bondade. Quando você está desejando, pedindo, querendo, é só
por em prática, e ao mesmo tempo orando, pedindo e fazendo. Isso
fará com que as coisas aconteçam. E assim é.
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Reiki Reido
Reiki Shingon
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Reiki Kamyo Kai
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Om Nyorai Reiki Ho
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