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Muitos livros já foram escritos sobre cristais e pedras preciosas, 
descrevendo suas maravilhosas propriedades terapêuticas. Porém, 
toda essa informação está contida ainda na base do conhecimento, 
abrangendo somente o nosso nível intelectual/mental.

Alguns poucos autores, como Katrina Raphaell, uma das pionei-
ras nos trabalhos com cristais, iniciados por volta da década de 1980, 
consegue atingir o nível da alma/da inspiração. Por essa razão, seu 
trabalho é considerado um dos mais sérios e respeitados no ramo.

Porém, há muito mais a ser descoberto. A sabedoria que está la-
tente em cada cristal ainda está para ser descoberta. Qualquer pessoa 
(como eu ou você) pode ter acesso a essa descoberta, que vai além de 
todo conhecimento literário.

Todo o trabalho feito até então teve o seu mérito, pois, do con-
trário, não estaríamos aqui, podendo usar os cristais com alguma base 
de estudo.

Mas podemos dar um passo além de todo o conhecimento re-
cebido e almejar algo mais... Descobrir o que há de novo e aprender 
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diretamente com os cristais. Buscar ter essa curiosidade e, ao mesmo 
tempo, reverência, pois ainda estamos aprendendo. Imaginem o aces-
so a toda a tecnologia utilizada na Atlântida, cuja civilização era movi-
da pela energia dos cristais, ou conhecer as técnicas de cura utilizando 
os cristais que eram empregadas nos templos egípcios... Não sabemos 
muito, temos de admitir.

E toda essa sabedoria, ainda a ser revelada, é uma herança nos-
sa como povo da Terra. Está na hora de assumirmos o nosso papel 
e a nossa responsabilidade como Guardiões da Terra, aprendendo a 
trabalhar em conjunto com todos os reinos aqui existentes: angélico, 
dévico, mineral, vegetal, animal e humano.

Aprender a interagir com esses outros reinos é aprender mais so-
bre si mesmo e sobre quem somos. Na verdade, todo o nosso corpo é a 
Terra. Saber ouvir a alma e os segredos da Natureza é estar disposto a 
abrir mão de tudo que já se sabe ou já se ouviu. É estar aberto ao Novo, 
ao Vazio... Liberto de preconceitos, crenças e padrões limitantes de 
pensamentos. Rumo ao desconhecido dentro de nós mesmos...

Os cristais espelham uma luz e consciência que já são nossas, 
ajudando-nos a reconhecê-las e a entrar em contato com a Luz Maior.

Todo cristal contém uma determinada programação, que não foi 
feita por nenhum ser humano, mas pelas Mãos Invisíveis do Criador.

Está na hora de sabermos por que e para que estamos aqui. Che-
gou o momento de nos prepararmos para a nossa história começar...

Vamos lá?
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No antigo continente da Atlântida, lendária para alguns e bem 
real para outros, havia uma sociedade capaz de criar um intercâmbio 
direto com os cristais, que conseguia aproveitar e extrair todos os seus 
benefícios e potencialidades.

Eles sabiam como trabalhar com os cristais em várias áreas dis-
tintas, principalmente como fonte de energia natural, assim como 
hoje utilizamos a energia elétrica.

Toda a estrutura de suas cidades era abastecida pelo funciona-
mento adequado de certos cristais, que funcionavam como geradores 
de energia. Além disso, os cristais possuíam muitas outras funções, 
sendo utilizados também para a cura – como fazemos atualmente na 
Cristaloterapia.

Apesar de toda a harmonia gerada pela tecnologia empregada 
com os usos dos cristais, havia um grupo de seres voltados para fins 
egoístas que começou a querer manipular a força desses enormes cris-
tais em proveito próprio. 

Era uma
vez...
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Este mau uso do poder e da força ocasionou um desastre tão 
grande que favoreceu diversas catástrofes ambientais, como furacões, 
terremotos, maremotos etc., que contribuíram para o extermínio da 
civilização atlante e para que todo o continente explodisse e afundas-
se posteriormente. Muitos autores associam esses desastres ao dilúvio 
bíblico de Noé.

Essas catástrofes foram acontecendo gradualmente, com está-
gios de declínio, e a civilização foi extinguindo-se aos poucos.

Muitos atlantes, que estavam conectados espiritualmente e tra-
balhando com a Hierarquia Divina de Luz na Terra, sabiam desses 
fatos e, por isso, conseguiram preparar-se antecipadamente. Alguns 
fugiram para o Egito e Tibete, outros foram para a América Central 
(os maias) e, assim, conseguiram preservar muito do seu conhecimen-
to sobre os cristais.

Muitos mestres e sacerdotes da Luz programaram diversos cris-
tais com todo o seu conhecimento, pois acreditavam que essa seria 
uma forma segura de preservar sua sabedoria. Eles acreditavam que, 
no momento certo, esses cristais emergiriam à superfície da Terra e 
cairiam nas mãos de pessoas preparadas para usá-los. Esses cristais, 
atualmente, são conhecidos como arquivistas, pois contêm um triân-
gulo equilátero perfeito, que é o seu “arquivo”.

Esses são cristais raros de se encontrar e fazem parte dos chama-
dos “cristais mestres” – elevaram-se a esse título devido à sabedoria 
que contêm, à sua geometria perfeita e ao seu uso específico.

Os atlantes que migraram para o Egito utilizaram muito o co-
nhecimento dos cristais para a construção das pirâmides. Inclusive, 
diz-se que, originalmente, a pirâmide de Quéops (a maior de todas 
elas) possuía um grande cristal flutuando em seu ápice e que, dessa 
forma, ajudava a ancorar a energia espiritual das esferas superiores na 
Terra. 

Grande parte da sabedoria atlante proveio da estrela Sirius, 
com a qual eles estavam intimamente ligados. Em um nível superior 
de consciência, Sirius é a fonte dessa sabedoria na Terra. Se o nosso 
 planeta simbolizasse a nossa escola, essa estrela seria a universidade 
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para onde vão as almas que já completaram a sua evolução terrestre, 
isto é, concluíram os sete níveis de iniciação planetários.

Ao lidarmos com os cristais, esses seres brilhantes de luz, temos 
uma sensação que nos remete a esses tempos longínquos de consciên-
cia. Não é à toa que muitas pessoas que se sentem inexplicavelmente 
atraídas pelos cristais já foram almas que trabalharam como agentes 
de cura na Atlântida, no Egito ou em quaisquer outros povos que já 
utilizaram essa ferramenta para a cura e o autoconhecimento.

Uma reflexão importante a ser feita acerca dos cristais é que, em-
bora eles contenham toda essa luz, não são os responsáveis diretos por 
determinada cura. A verdadeira cura não está no meio externo, como, 
por exemplo, em um remédio, no uso de ervas e minerais, enfim, não 
está em todo esse instrumentário que foi construído e utilizado ao 
longo do tempo pela Medicina, tanto oriental quanto ocidental. 

Partindo do princípio de que geramos nossas próprias desarmo-
nias, problemas ou doenças, nossa cura só pode estar dentro de nós, 
ao reconhecermos que acreditamos em algo que não é real e que, por 
isso, criamos todo um esquema de pensamentos ilusórios, separativos 
e baseados no medo, tais como pensamentos de raiva, inveja, insegu-
rança, preocupação, ansiedade... 

A realidade da cura está no alinhamento com o nosso Eu Su-
perior (ou alma), que é a parte do nosso ser que está em constante 
comunhão divina. Usando sabiamente nosso poder de cocriação, po-
demos gerar pensamentos de harmonia, paz e perfeição. Depende de 
nós escolher quais tipos de pensamentos e sentimentos iremos nutrir 
em nossas mentes.

Para obtermos o auxílio de nosso Eu Superior, basta apenas pe-
dir por sua ajuda, para que nos ilumine e nos dê orientação. Essa ajuda 
vem de forma espontânea, em insights, sonhos ou flashes intuitivos. 

O objetivo é que deixemos de nos identificar cada vez mais com 
o ego negativo – a mente que acredita estar separada da divindade – e 
integremos cada vez mais a mente divina do Eu Superior em nossa 
vida diária. Assim, iremos experimentar cada vez mais a felicidade em 
nossas vidas. Aceitando a Verdade em nossas consciências, poderemos 
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curar qualquer tipo de doença ou desarmonia. Após essa aceitação, 
poderemos, então, manifestá-la. Aos poucos, todo esse aprendizado 
vai sendo alcançado e realizado em níveis cada vez mais profundos 
do nosso ser, até que consigamos realmente ascender à Luz. É o que 
chamamos de processo de iluminação ou ascensão.

Estamos em um mundo onde as pessoas esqueceram-se do obje-
tivo primordial de sua existência: reconhecer quem são em essência, 
para que possam desenvolver-se ao máximo e atingir o seu próximo 
estágio de evolução. Nesse sentido, os cristais podem ajudar-nos a 
descobrir nossa verdadeira identidade, pois eles iluminam nossos as-
pectos sombrios e mostram-nos onde ainda não estamos realizando a 
Verdade em nosso ser e em nossas vidas.

A Verdade, em última instância, é a Cura Maior, como diz o en-
sinamento do Mestre Jesus: Conhece a Verdade e ela vos libertará. 
Só há uma Verdade; um único Deus, com muitos nomes e formas. 
Não existe uma religião que detém a única verdade, em detrimento 
das outras. Reconhecer este Um que habita em muitos é perceber que 
todo ser é uma faceta e fração de Deus. Ou seja, nesta lei da Unidade, 
Deus está em tudo que é vivo: nas plantas, nos animais e em nós, seres 
humanos.

Nosso aprendizado diário é, portanto, aprender a manifestar 
essa divindade em nossa conduta, em nossos atos, sentimentos e pen-
samentos. Atuar com dignidade, sendo um ser nobre, de bom caráter. 
Lembrarmo-nos disso, a cada dia e a cada hora, é a chave-mestra para 
o nosso bem viver!

Chegará um dia, então, em que não haverá mais cristais “para 
curar” nem remédios para tratar, médicos ou pacientes. Seremos ape-
nas a consciência pura e santa, como Deus nos criou. Veremos que 
todos os seres, enfim, conseguiram alcançar o seu objetivo na Terra e 
manifestar a sua realização plena. Amém!


