




Falar sobre os Adultos Índigo me pa-
rece muito simples e também muito complexo. 
Sou um deles, sou psicóloga, e, como tal, lembro-me bem de 
todas as vezes que entrevistei adultos, nas quais eles tinham de se 
enfrentar com as perguntas derradeiras:

Quem é você?
Como você se define como pessoa?
Quase todos começaram, invariavelmente, dizendo que é muito 

difícil responder a tais perguntas. Hoje, mais do que nunca, estou 
totalmente de acordo com eles. Sendo ou não um Índigo, é difícil e 
inquietante para o ser humano falar de si mesmo, definir-se e, acima 
de tudo, é duro expor-se diante de pessoas desconhecidas.

Se você é um Índigo, isso pode se transformar em uma dor insu-
portável, sendo necessário que se transponha certas barreiras impossí-
veis de se transpor, ou seja, nossos medos, acumulados por anos, a fim 
de que tentemos ser quem somos para, então, cumprir nossa missão.

Imagine, leitor, o quão inquietante e perturbador é responder às 
perguntas que mencionei quando a própria história foi marcada por 
uma espécie de insight que se dá, pouco a pouco, desde a  primeira 
infância, época em que percebemos que nossos comportamentos, 
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 expressões, sonhos e atitudes são tão diferentes dos outros, que estes 
nos olhavam esquisito, nos tratando como seres estranhos, diferentes 
dos outros, meio “loucos” e incômodos para a convivência.

Nessas situações, o olhar dos outros seres humanos, tão impor-
tante e básico, na infância, para a formação de nossa personalidade, 
identidade e autoestima, se transformava em um espelho de uma ver-
dade que dói muito. O que tanto nos doía, e que muitas vezes soou 
como algo terrível e fatal aos olhos receptores de uma criança, fez 
que tal espelho humano passasse a ser evitado, por razões de autopre-
servação e de sobrevivência, é claro!

É evidente que, para os Índigos, evitar o olhar é algo muito difí-
cil, uma vez que eles são seres movidos pela verdade, naturalmente 
conduzidos a buscá-la em sua principal fonte, o olhar. É difícil tam-
bém, pois, mesmo que os Índigos evitem o olhar das pessoas para se 
proteger dos “espelhos reprovadores”, eles captam a verdade instan-
taneamente de outras maneiras, isto é, eles sentem e leem o campo 
energético das outras pessoas. E não é que eles façam qualquer esfor-
ço consciente para isso, não! Eles são naturalmente assim, leitores de 
nossas manifestações energéticas.

Em psicologia, muito já foi estudado sobre o jogo dos espelhos 
e sabemos hoje que nós somos todos espelhos uns para os outros na 
interminável trama ou rede das relações humanas. Se uma mãe, por 
exemplo, quase não olhar nos olhos do filho desde cedo, na infância, 
para falar e comunicar-se com ele, as sequelas, os traumas e os efeitos 
costumam ser muito graves e até irreversíveis na conduta do futuro 
adulto.

Em filmes como Sociedade Feroz, assim como na vida real, em 
nosso dia a dia, nas manchetes de jornal e nos telejornais, podemos 
assistir aos efeitos desastrosos de pequenos e de grandes monstros cria-
dos pelos pais e avós que assombram e assolam nossa pretendida paz.

Se o que acabo de expor é verdadeiro para as crianças em  geral, 
parece-nos que tenderemos a pensar, a analisar e a estudar ainda 
 muito a respeito do que pode suceder com as crianças devido às suas 
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diferentes características, especialmente à sua elevada sensibilidade. 
Sem dúvida, as características de personalidade do Adulto Índigo, 
assim como sua conduta, são, pelo menos em parte, consequências e 
efeitos daquilo que viveu em sua infância da mesma forma que ocor-
re com os seres humanos não Índigo.

Pretendo apresentar aqui algumas reflexões e ilustrá-las com de-
poimentos de Adultos Índigo que entraram em contato comigo a 
partir da leitura do livro Crianças Índigo – a evolução do ser humano, 
editado em 2005, no Brasil.

Minha intenção é ser uma ponte que facilite seu encontro consi-
go mesmo, com seu Eu Superior, aquele Eu que você não pôde com-
preender quando era criança e que insistia em se manifestar fazendo-
lhe parecer tão estranho, tão diferente ao olhar dos outros seres hu-
manos. Sua conduta não era bem vista nem entendida pelos demais e 
você sentia que era como estar em terra desconhecida, que não era a 
sua, não é mesmo?

Bem, espero que você encontre uma ponte nestas linhas, uma 
conexão mais facilitada entre você e seu Eu Superior, aquele que até 
parecia estar sepultado depois de tantos anos, pelas pressões, críticas 
e julgamentos das pessoas e do meio ambiente.

AgorA veremos se você sente Até hoje que:

● Segue buscando algo que lhe permita sentir-se inteiro como 
pessoa, como homem ou como mulher.

● Segue buscando ser e estar por inteiro onde está.
● Sente que ainda está buscando sua verdadeira vocação, sua 

missão de vida.
● Se sente “desencaixado”, esteja onde estiver, especialmente no 

trabalho.
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● Percebe que é muito inteligente, com grande energia,  muitas 
habilidades, visão, intuição e sensibilidade especiais, porém, não 
consegue se encaixar em nenhuma ocupação do tipo convencional 
ou em nenhuma carreira dita tradicional, nem consegue correspon-
der por muito tempo a nenhum dos padrões e papéis previamente 
estabelecidos.

● Não consegue se conformar nem corresponder às expectativas 
do meio, especialmente do meio profissional.

Se você se sente assim e se identifica com a descrição acima, é 
muito provável que seja um Adulto Índigo, sabia? Além disso, se sen-
te que está em busca de algo que não consegue definir bem, porém, 
está muito seguro e convicto de que deve seguir em frente; se segue 
vagando entre dois ou mais mundos e ocupações, mas tem a intuição 
de que seu papel nesta vida é traduzir, transmitir tudo, informações, 
conhecimentos, abrir caminhos e,romper fronteiras, é muito mais 
provável ainda que seja um Adulto Índigo!

Foi enriquecedor constatar nos testemunhos a seguir característi-
cas comuns entre Adultos Índigo, assim como alguns sentimentos e 
descobertas interessantes. Apresentarei, agora, passagens da vida de 
alguns Adultos Índigo, para ver se você encontra identificação e reco-
nhecimento no espelho desses seres humanos. Mais adiante, há um 
capítulo dedicado somente aos depoimentos e comentários a respeito 
deles; aqui, pretendo apenas ilustrar o tema brevemente.

testemunhos:

Recebi uma mensagem que ilustra bem os motivos que me fize-
ram escrever este livro. Vejamos o que nos diz Marisa, um Adulto 
Índigo de 40 anos:
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Bom dia, Ingrid!
Comecei a ler o teu livro. Devorei os primeiros capítulos e, 

depois de ler o Crianças Índigo, fechei o livro. O que eu faço? Sou 
eu que estou ali! Tenho a sensação de que novamente sei de algo 
que não vai servir para nada. Se eu quero ser melhor, se eu quero 
ter mais paz, se eu quero entender melhor minhas filhas, qual o 
próximo passo?

Me ajuda?
Beijo,
Marisa

 
Mari, um Adulto Índigo de 48 anos e seu dinamismo:

Prezada Ingrid,
É um prazer ter teu livro em minhas mãos, lê-lo e reconhecer-

me nele. Meu perfil é mesmo muito complexo e se olhares em meu 
site o perceberás. Sou interdisciplinar, porém, vou me encontrando, 
aos poucos... reconhecendo meus filhos, os diagnósticos de hiperati-
vos, a energia e a dor corporal, as mãos, a rapidez, a solidariedade, 
a empatia, o sentir que vê muito mais longe do que o olhar e o sen-
tir-se estranho, esquisito, o ver-se de fora do corpo quando criança, 
como no filme Quem somos nós?

Descobrir que sou Adulto Índigo: saber disso faz a gente se 
sentir menos sozinha, achamos nossos pares, mas isso não elimina o 
sentimento de solidão. Reforça a vontade de seguir fazendo coisas... 
Permite que nos vejamos diferentes do geral – o que já sentimos – e 
percebemos o distanciamento com tantas pessoas... Não sei se isso é 
bom... Pelo menos não insistiremos muito em forçar relações que 
não condizem com o que somos, pois será impossível entrar na mes-
ma energia. Tenho muitos amigos assim. Permite reconhecermos no 
próximo características incômodas e “ditas patológicas”, mas que 
conseguimos ver como coisas normais, pois são características Í ndigo. 
Permite que entendamos melhor o nosso processo, sem deixar de lado 
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o que já absorvemos do social e da coletividade. No meu caso, espe-
cialmente, permite que eu tenha mais luz para me iluminar e para 
poder iluminar mais os outros.

Parabéns pela tua coragem. Oxalá, nos encontremos por este 
mundo afora!

Um grande abraço, 
Mari, arquiteta e arteterapeuta

 
Ana Teresa, um Adulto Índigo, torna-se consciente de sua mis-

são:

Cara Ingrid,
Obrigada por ter escrito este livro! Graças a ele descobri que 

não sou um "E.T." (no sentido pejorativo). Estou muito feliz com 
a descoberta, embora saiba o tamanho da responsabilidade, prin-
cipalmente por também ser mãe de dois autênticos Índigos (de 14 
e 16 anos) e, pelo que tudo indica, também sou casada com um 
Índigo. Agora nós quatro poderemos aprender juntos a desenvolver 
nossa missão.

Um abraço carinhoso,
Ana Teresa

Elena, um ĺndigo adulto de 40 anos vivendo a quinta dimensão:

Ingrid,
Estou aqui, faz 40 anos, nasci em 11/02/1967, e conto um 

pouco do que me vem acontecendo desde que conheci a Terra.
A quinta dimensão é o agora, meus sentimentos desde pequena 

já eram de sair andando durante a noite e, dormindo, eu brincava 
no nosso jardim, falava com as árvores. Minha mãe dizia que era 
sonambulismo e me conduzia para a cama calmamente, nunca me 
lembrava de nada. Tenho epilepsia e dizem que sou Adulto Índigo, 
pois nasci em 1967. Sempre contei para as pessoas à minha volta o 
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que lhes ocorreria, nunca acreditaram muito em mim, mas, às ve-
zes, algumas pessoas têm fé no que eu falo e me assusta. Isso sempre 
me foi natural, lembro-me do acidente com um Gol amarelo com 
o qual sonhei e evidenciei. Quando meu pai morreu, vi a ilha toda 
alagada aqui em minha cidade, a ponte caindo, e mais: estou pre-
parando minha família e eu para o momento certo. Comprei uma 
casa na serra do tabuleiro, fico às vezes mergulhada nas termas e 
carrego uma ametista para a banheira; fico dentro da água olhando 
sua cor violeta. A forte luz que tenho, às vezes, me faz querer fechar 
os olhos e apenas sentir a vibração. Sobre meu ego tive de aprender 
a reconhecê-lo para não deixar me pisotearem, pois sempre perdoo 
a tudo e a todos, mas tal é meu desligamento que faço terapia para 
não me tratarem mal. Não uso relógio porque meu trabalho é numa 
loja de presentes, assim eu só preciso saber a hora para tomar meu 
remédio e daí pergunto a alguém. Aprendi a não comer carne há 
22 anos, pois meu pai com câncer só comia peixe. Hoje compenso 
com geleia real e outras fibras naturais, que é meu segredo da felici-
dade. Gostaria que meu depoimento ajudasse as pessoas a saberem 
o verdadeiro motivo pelo qual estamos aqui na Terra. Eu pensei 
que estava a passeio, no entanto, estou para mostrar o caminho do 
perdão, do amor incondicional e da gratidão. Paz e luz!!!

Elena

A terapeuta e escritora portuguesa Tereza Guerra, autora dos li-
vros Crianças Índigo e O Poder Índigo, apresenta alguns depoimentos 
também muito ricos. A seguir vamos transcrever parte de um deles, 
que pertence a uma mulher, Adulto Índigo, com 34 anos de idade:

Meu nome é Laura e, após ler seu livro sobre Índigos, sem dúvi-
da alguma me considero uma adulta (às vezes mais criança do que 
adulta) Índigo; a única coisa que sei é que tenho de desenvolver o 
lado espiritual. É como se houvesse alguma coisa “presa” em algum 
lugar, cuja prisão não me deixa ir para frente, mas que eu sei que 
está lá, à espera de que essa barreira seja rompida (seja lá o que for). 
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Eu fui criada na religião, acho que é uma questão mais interior, 
mas que me faz sentir “perdida”, mais ou menos sem saber para 
onde me virar para procurar respostas... A descrição que faz dos 
Adultos ĺndigo sou eu, sem tirar nem pôr!! Depois de ter lido pensei: 
“até que enfim encontro alguém que realmente me entende, porque 
ao longo dos anos, sempre me senti incompreendida por todos, sem-
pre me fizeram sentir que a ‘errada’ era eu”. Achei muito interes-
sante a descrição, sobretudo quando fala na “profunda intolerância 
pela estupidez”! Sempre tive consciência em mim mesma de todos os 
pontos que refere, mas não fazia ideia de que todas essas “diferenças” 
tinham um nome...

Tais testemunhos representam com clareza e força vital o que 
aconteceu e segue acontecendo com muitos Adultos Índigo.  Quanta 
dor, quanto sofrimento e acima de tudo: quanto desperdício de dons, 
de talentos e de energia maravilhosa!

Repare, leitor, como em todos os relatos se encontra a  experiência 
de ser visto como estranho, esquisito, e até de sentir-se como um E.T. 
(extraterrestre), devido à alta pressão do meio em que vivemos.

Podemos perceber também como todos esses Adultos Índigo pas-
saram a vida buscando incessantemente por uma direção mais corre-
ta, buscando um sentido para a vida. Fica evidente pelos testemu-
nhos uma ansiedade diante da dificuldade de estabelecer o foco em 
algo específico que lhes faça sentir realizando sua missão aqui, algo 
que lhes faça sentir feliz, importante no sentido de estar cooperando 
com o mundo.

Outro aspecto que nos chama atenção é que eles buscaram  muitas 
formas de terapias e muitos caminhos de ajuda para si mesmos, uma 
vez que sendo muito, muito inteligentes e sensíveis, logo se percebe-
ram diferentes e até se enquadraram como “doentes”, aceitando me-
dicação que anunciasse uma suposta “cura”. No entanto, os  relatos 
deixam claro que nada lhes acalmou a alma, nada lhes tranquilizou 
as inquietações trazidas há muito dentro do peito.
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Depois de tantas lutas internas e externas, ainda estão tentando 
encontrar-se consigo, com a própria coragem e clareza para enfrentar 
as críticas e as barreiras, e, por fim, para se transformar em quem 
realmente são!

Assim mesmo, depois que se descobrem Adultos Índigos, res-
ta-lhes outra pergunta muito forte e inquietante: SOU ÍNDIGO, 
TUDO BEM, MAS E AGORA?

É importante salientar que os Índigos vieram a este planeta com 
uma missão muito clara: serem pontes entre a velha e a nova energia, 
entre os antigos e os novos paradigmas. Eles chegaram para realmente 
incomodar, questionar e promover uma revisão dos valores em nossa 
sociedade. Foram e estão sendo os agentes facilitadores do processo 
de transição para uma sociedade mais evoluída e avançada.

O psicólogo e terapeuta floral Elzear Kustner conta-nos que  essas 
pessoas não querem falar sobre o que acontece com elas, diferen-
temente do que ocorre com as Crianças Índigo, que ainda não  sabem 
expressar muito bem o que sentem. Esses adultos viveram muito 
tempo buscando o sentido e o propósito de suas vidas, e com fre-
quência sem encontrar seu nicho social. Sem um ambiente que os 
entenda, aceite e acolha, usam grande número de mecanismos de 
defesa para ocultar sua condição, sua realidade, afirma o terapeuta 
(Cañete, 2005, p. 61).

Atrás dessa máscara se encontraram características e potenciais 
muito distintos dos que manifestam externamente.

Além disso, conforme Kutsner, temos percebido que esses adultos 
encontram grande dificuldade em ganhar dinheiro por meio de sua 
profissão, de seu trabalho. Enquanto isso, outras pessoas, com menos 
talento ou que nem se esforçam tanto, que não têm sua forma ção e 
qualificação, ou ainda, que não são tão corretas e éticas, ganham mais 
e muitas vezes bem mais dinheiro e conquistam mais destaque no 
meio profissional e social. Esse é um comentário que temos escutado 
frequentemente dos Adultos Índigo, como uma espé cie de queixa-
confidência, já que esse tema é sempre tratado como tabu, como algo 
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que não deve ser abordado. A sensação é que os Índigos até se sentem 
culpados por perceber essa dificuldade e por querer ganhar dinheiro, 
se destacar, como se isso não fosse para eles e como se estivessem 
lutando contra uma força interna que tentam reprimir. Essa consta-
tação, na realidade, parece ter o efeito fulminante de rebaixar mais 
ainda a autoestima dos Adultos Índigo, até mesmo porque muitos 
passaram e passam por situações financeiras bem difíceis, tendo de 
contar com a ajuda de familiares e de amigos para se manter e para 
manter seus filhos.

Ouço com frequência desses adultos mais próximos de mim: “O 
que acontece comigo, que sei tanto, que tenho tantos dons, tantas ca-
pacidades, ajudo tanta gente, sou honesto, ético, íntegro e  solidário, 
e não consigo ganhar nem o sustento do pão de cada dia? O que 
acontece comigo?”

Esses adultos se perguntam, na verdade, sobre quem são e o que 
estão fazendo aqui e agora neste planeta. Perguntam-se com um sen-
timento de urgência o que é que eles necessitam descobrir para que 
possam cumprir sua missão, seguir sendo Índigos, responsáveis, éti-
cos, guerreiros da luz e, ao mesmo tempo, conseguir manter os pés 
na Terra e conviver com as regras e os padrões do momento, com a 
existência física em equilíbrio com a existência espiritual.

Eles querem mais do que tudo aprender a equilibrar sua energia, 
assumir sua missão e dons, aprender a como se desenvolver e evoluir, 
ajudando aos que seguem nascendo, as crianças e jovens.

 Parece-nos de extrema importância e de caráter urgente  fazermos 
essas reflexões sobre como podemos ajudar os Adultos Índigo em seu 
processo de cura interior e no resgate da criança interna. Só assim 
eles serão capazes de conquistar seu perfeito equilíbrio, assumindo e 
cumprindo seu propósito e sua missão de vida aqui! 

E você, leitor, o que pensa a esse respeito?


