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Estamos vivendo agora mais uma etapa 
do processo evolutivo humano e não há como negar as 
evidências de que um novo ser humano já se configurou e está nas-
cendo, em número cada vez maior, entre nós. Do ponto de vista da 
evolução planetária, a Terra e seus habitantes estão vivendo a transi-
ção da frequência vibracional Índigo para a Cristal. Estamos falando 
da mudança de um estado de consciência Índigo para o Cristal.

Se tentarmos comparar as crianças que nascem agora e as que já 
estão aqui com as crianças de 20 anos atrás, concluiremos que não é 
possível uma comparação. Desde os atributos físicos até os psicológi-
cos, emocionais e espirituais, são outros seres.

A esse respeito, o cirurgião-pediatra e destacado ufólogo Roger 
Leir comenta: “Qualquer mãe que veja o seu filho recém-nascido, 
em comparação com os bebês nascidos há 20 anos, dirá que há uma 
tremenda diferença. Algumas pessoas veem essas diferenças e as atri-
buem a um melhor cuidado no pré-natal, por exemplo. Em minha 
opinião, isso não faz sentido. Baseado em meus mais recentes estudos 
e observações, ao comparar as estatísticas astrais sobre as etapas do 
desenvolvimento das crianças há 40 anos (quando tais registros come-
çaram), descobri que o nível de funcionamento psicológico  superior, 
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em alguns casos, foi incrementado em até 80%”. E a pergunta que se 
coloca é: Como isso é possível? Leir propõe: “Sugiro que a resposta 
envolve manipulação extraterrestre da genética humana”. (Los Extra-
terrestres y el Escalpelo, p. 192)

O que o cirurgião-pediatra sugere como hipótese coincide com o 
que José Trigueirinho e Mary Rodwell também apresentam. Quando 
falam em “manipulação extraterrestre” da genética humana, descre-
vem o processo de ativação do DNA que eleva o número de hélices. 
O que também afirma o cientista Gregg Braden, conforme veremos 
a seguir.

Estamos diante de “novos humanos”, declara Mary Rodwell, 
metafísica australiana e diretora da Australian Close Encounter Re-
source Network (ACERN). Mesmo que, superficialmente, eles se-
jam distinguíveis, fazem parte de um novo grupo evolutivo que vem 
trazer luz e consciência e ajudar a humanidade a despertar. Os seres 
humanos estão despertando, graças à convivência e ao contato com 
essas crianças, para a sua conexão inata com o Universo. E essa é a 
principal missão dessas “novas crianças” que chegam ao planeta, diz 
a pesquisadora Tracey Taylor.

Existe um plano evolutivo maior ou superior que, embora não 
esteja sendo considerado pela humanidade, segue seu curso, pois 
obedece às Leis Universais, que estão acima do desejo e da vontade 
pessoal do ser humano. No livro Crianças Índigo, a evolução do ser 
humano, escrevemos um capítulo sobre os motivos e as razões para 
se ter ou não filhos. Tratamos, na verdade, de analisar e refletir livre-
mente sobre quanto o ser humano vem contrariando o plano evo-
lutivo superior e rejeitando a presença e a manifestação da vontade 
suprema do núcleo supraconsciente que habita em cada pessoa. Esse 
núcleo supraconsciente é, em outras palavras, nosso nível de consci-
ência superior, nosso contato e conexão com a Sabedoria Superior 
e, portanto, com as Leis Universais. Nesse sentido, o ser humano tem 
praticado a atividade sexual levado muito mais por impulsos primitivos 
e pela irracionalidade, dominado por sua dimensão biológica e animal, 
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 ignorando os significados mais profundos do ato sexual, da reprodu-
ção e da vida, do ser em si.

De acordo com José Trigueirinho, vivendo e procriando dessa 
forma, o homem se afastou do plano cósmico e provocou ao longo 
dos milênios a degeneração do seu código genético DNA (2004, p. 
11). Trigueirinho defende que o controle da natalidade e os métodos 
de inseminação artificial praticados sem levar em consideração os as-
pectos mais internos e profundos da vida, bem como os propósitos 
da “seleção” orquestrada pelo Universo, têm interferido de forma 
desastrosa e causado desordem no ritmo dos nascimentos. A nata-
lidade deveria respeitar o plano universal e não apenas os interesses 
das famílias terrestres. Estão em jogo necessidades maiores, grupais e 
planetárias, além do progresso de todos os seres.

Sob a máscara do amor humano, que está longe de alcançar o 
verdadeiro amor, que é incondicional, homens e mulheres seguem 
procriando de forma inconsciente e, por isso mesmo, desordenada, 
permitindo-se ser invadidos e envolvidos pela promiscuidade. Tanto 
é verdade que os seres humanos estão desconectados da ordem Uni-
versal. A Ciência investiga o tema da natalidade levando em conta 
somente fatores materiais, como a taxa de mortalidade, as mutações, 
as migrações, a urbanização e os índices demográficos, sem analisar 
nenhum aspecto sutil e interior, destaca Trigueirinho (2004, p. 13).

Nuestro poder está creciendo más rápido que nuestra sabiduría.
Fher Olvera

Em outras palavras: o ser humano vem vivendo e pautando suas 
ações pela inconsciência, pela falta total e absoluta de contato com 
seu Eu Superior ou com sua supraconsciência. Atualmente, vivemos 
o auge dos efeitos e consequências de uma vida inconsciente, o que 
equivale a uma vida inconsequente. Esse modus vivendi tem seus si-
nais correspondentes em toda a parte, inclusive na morfologia física, 
psíquica e mental. Sabemos, graças a pesquisas científicas, que, por 
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exemplo, a região da glândula pituitária ou pineal do cérebro hu-
mano, identificada como nossa “antena” para conexões perfeitas e 
comunicações claras com os planos mais sutis e outras dimensões, 
encontra-se intacta e sem expansões na maioria das pessoas. Essa re-
gião do cérebro se mostra ampliada significativamente somente nos 
indivíduos que se dedicaram, ao longo da sua vida, a desenvolver sua 
espiritualidade e a buscar a expansão da consciência, pautando sua 
vida pela conexão com os planos superiores e com as Leis do Uni-
verso.

É chegada a hora de despertarmos. Aliás, já estamos atrasados! A 
humanidade precisa sair da caverna e do mundo ilusório da realidade 
física e material de terceira dimensão. Se pararmos para pensar, a 
Terra é um ponto mínimo no espaço sideral, que desaparece a partir 
de certa distância, conforme atestam os cientistas. Não é possível que 
fechemos os olhos para outras realidades e dimensões. Habitamos 
a superfície deste planeta, mas, além de nós, há seres intraterrestres 
em seu interior, e o imenso espaço sideral, o Cosmos, é povoado por 
inúmeros e incontáveis seres extraterrestres. Tudo isso sempre existiu, 
mas foi mantido em “segredo” para nos proteger, já que precisávamos 
avançar em nosso processo evolutivo para podermos assimilar tais 
informações.

Esse tempo já chegou e precisamos nos dar conta de que não 
estamos sozinhos e de que boa parte dos conhecimentos e desco-
bertas científicas e avanços feitos pela humanidade nos últimos 50 
anos se devem a “parcerias” com formas de vida extrafísicas ou ex-
traterrestres. Ainda: “eles” continuam a se aproximar, mais e mais, 
para nos ajudar a dar o salto evolutivo de que precisamos. Um dos 
apoios que estamos recebendo é justamente no processo de ativação 
do DNA das novas gerações e em nosso próprio DNA, por meio de 
verdadeiras injeções de energia mais sutil e elevada e de “pacotes de 
informações”, passadas durante o sono e os sonhos e em meditações 
e canalizações. Estamos passando por etapas de implantação de um 
novo código genético, o GNA, mais evoluído e que proporcionará 
à humanidade a possibilidade de manifestar aspectos e dons mais 
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 luminosos e divinos. Nesse novo código, não haverá mais resquícios 
de emoções primitivas, como o medo e a raiva. Os padrões de con-
duta sofrerão mudanças profundas. Essas novas referências já podem 
ser percebidas pela presença das crianças chamadas, somente por en-
quanto, de Índigos e Cristais.

O código genético de um ser humano é muito mais do que uma 
composição físico-química: é uma soma de condições energéticas de-
terminada pelo arquétipo da humanidade em cada ciclo evolutivo. 
Não se resume à organização das substâncias de um organismo, nem 
ao seu funcionamento, mas inclui o seu estado de consciência. Ex-
cede, portanto, a esfera material, e é um recurso do plano evolutivo 
para a condução dos indivíduos ao padrão energético que estão des-
tinados a expressar.

A situação caótica que vemos predominar por toda a Terra, que 
inclui a poluição, o estresse, a violência, as guerras, os preconceitos, 
a competição selvagem e a perda total da noção e do respeito aos 
valores éticos e superiores, está atingindo o seu ápice na atualidade. 
Porém, esse ambiente está prestes a ser transformado devido à mu-
dança dos padrões de conduta da humanidade.

O código genético é um agente de materialização de padrões 
arquetípicos, que são dinâmicos. O DNA pode ser modificado ou 
mesmo substituído pelos regentes da evolução, de acordo com a ne-
cessidade e visando sempre o cumprimento de um ciclo evolutivo e 
de um plano. Assim, quando os seres humanos se afastam do padrão 
arquetípico de um dado ciclo ou quando é chegada a hora de mudar 
de patamar, os ajustes necessários são feitos. Na história do homem, 
já ocorreram, ao menos, quatro trocas de código genético.

As crianças, especialmente aquelas de frequência vibratória de-
nominada Cristal, estão trazendo sua presença física com DNA ati-
vado, ou GNA, para acelerar esse processo de evolução e para que 
evitemos a hecatombe, ou seja, o extermínio do planeta e de todos os 
seus habitantes. Albert Einstein já afirmava: “Existe um plano, Deus 
não joga dados”. O físico, pai da teoria da relatividade, era um ser 
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diferenciado e iluminado, que captou essa verdade maior de que o 
acaso não existe e que a sincronia, aquilo que os humanos comumen-
te chamam de “coincidência”, é resultado dessa que é uma das Leis 
do Universo. Tanto é verdade, que existe um plano que as Sagradas 
Escrituras, os textos maias e outros escritos antigos já anunciavam: a 
vinda de seres humanos diferentes que promoveriam transformações 
profundas no perfil e no funcionamento da espécie humana.

O novo código genético está sendo implantado em cerca de 10% 
dos indivíduos, estejam eles encarnados ou não. No plano físico, os 
corpos se tornarão muito mais sutis, e, no plano espiritual, isso ocor-
rerá conforme leis que lhe são próprias. Características hereditárias, 
como altura, cor da pele, fisionomia, presença ou não de defeitos físi-
cos, traços psicológicos, que até então eram transmitidas de pais para 
filhos pelos cromossomos, não obedecerão mais a essa ordem. Em 
todos os seres que estão recebendo o GNA, desestrutura-se a cadeia 
da hereditariedade e do carma. Sendo de origem estelar e imaterial, o 
GNA não condiciona um ser ao passado de sua espécie.

É importante oferecer aqui um testemunho forte e impactante 
que, certamente, demonstrará de forma real e muito viva o que esta-
mos apresentando sobre o novo código genético e sobre as transfor-
mações para os seres humanos.

Em 3 de dezembro de 2009, recebemos um pedido de ajuda de 
uma avó aflita e, pode-se dizer, desesperada em ajudar a “salvar” a 
vida de seu amado neto, que chamaremos de Miguel. A criança, com 
quatro dias de vida, estava na CTI de um hospital particular. Vejam 
a mensagem que essa avó nos enviou:

Ingrid, 
estou te escrevendo, pois meu neto Miguel nasceu dia 29/11/2009, 

às 21h04min, e foi diagnosticado com sofrimento fetal. Foi considera-
do prematuro, pois nasceu de 36 semanas. Já estava bastante roxinho 
e não chorou ao vir ao mundo. O parto foi de cesariana e antes do 
tempo. As ecografias mostravam que, nas duas últimas semanas, ele 
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já não estava mais crescendo e se alimentando. Quando a pediatra o 
atendeu, ele havia engolido 100 ml de mecônio e outros líquidos da 
placenta. A médica foi embora, deixando-o no berçário até a meia-
-noite. Meu filho, vendo que Miguel continuava colocando aqueles 
líquidos pelo nariz, pediu que o levassem para o CTI (Centro de 
Tratamento Intensivo). Desde então, meu neto está sendo assistido 
pela equipe neonatal do hospital. Coletaram sangue para fazer exa-
me de DNA, cujo resultado não está pronto.

Ainda não deram um diagnóstico final, mas suspeitam de algu-
ma síndrome. Ele está com uma sonda para se alimentar, pois tem o 
queixo para dentro, o palato alto e a língua grande, que o impedem 
de sugar. Minha irmã, que trabalha num centro espírita em nossa 
cidade, fez uma consulta e o médium disse que Miguel é uma crian-
ça que já nasceu com o DNA modificado, o qual chamou de GNA, 
e que os médicos não descobrirão nada sobre ele.

A amiga que me indicou seu nome falou sobre o seu trabalho 
com essas crianças e que a senhora poderia se comunicar com meu 
neto. Gostaria, se fosse possível, que a senhora pudesse me dar algu-
ma orientação a respeito e, talvez, comunicar-se com ele. Estamos 
todos muito desinformados, tanto os pais como o resto da família.

Com muita gratidão, lhe aguardo.

Recebemos essa mensagem e, na manhã seguinte, bem cedo, 
conseguimos nos comunicar por meio de uma “conexão telepática” 
com Miguel, que enviou a mensagem a seguir:

Eu sou um ser estelar, venho de Amintalite, uma estrela lon-
gínqua e próxima de Júpiter. Sou um ser amigo e pacificador que 
veio com a missão de liberar meus familiares de um jugo milenar 
de sofrimento e dor devido a guerras entre eles, num passado muito 
distante. Agora, é uma chance de se reunirem e de se amarem de 
um modo especial e único, eliminando qualquer dúvida, temor ou 
desesperança.
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Venho nesta forma física meio “assustadora”, meio diferente, 
pois me foi pedido e concedido que eu seja um “desafio vivo” a todos 
os meus entes queridos, aos médicos e à comunidade próxima, para 
que comecem a se acostumar com novas formas humanas que estão 
chegando cada vez em maior número.

Sou um ser de luz e de paz. Diga a eles que não temam pela 
minha vida, pois estou aqui em missão e sou consciente de que esta 
tem que ser assim e que tem um começo, meio e fim. Não importa 
quanto tempo eu fique aqui. Só preciso ser amado e aceito por todos 
com muito amor, que é a força natural que vai me salvar e permitir 
respirar mais e melhor. Meu estado é agora crítico devido às circuns-
tâncias em que cheguei e à dúvida que pairou, e ainda paira, em 
meus pais sobre o sentido da minha vinda. Eles não estão conscientes 
o suficiente, mas posso lhes sentir, ouvir e perceber cada pensamento 
antes mesmo de o formularem. Posso captar tudo o que sentem e 
tudo o que levam na mente e no coração. Saibam que logo que me 
aceitem e me amem sem condições, sem dúvidas e sem restrições, sem 
medo ou sem receio, vou respirar em paz e normalmente. Fiquem 
calmos, mantenham a fé, o coração aberto e puro e me olhem como 
um ser semelhante. Vejam-me como um ser de luz que veio ajudar 
na evolução de todos da minha família e de toda a família humana. 
Lembrem-se disso, pois assim poderão me ajudar a estar aqui, agora 
e por mais tempo.

Sim, é verdade que eu sou diferente no meu físico e tenho carac-
terísticas de código genético muito distintas. Sou um ser de maior, 
digamos, evolução, na qual a aceleração das partículas e corpúsculos 
de meu DNA se encontram ativadas e transformadas em átomos 
de duas ou mais células vitalícias. Com isso, significa que sou mais 
resistente às doenças da Terra e sou mais resistente às perturbações 
emocionais, aos sintomas que poderiam matar rapidamente um ser 
humano. No entanto, a mim, eles não atingirão. O que pode me 
atingir mais e mortalmente é só a falta de amor e as vibrações nega-
tivas que existem na Terra e as perturbações de almas impuras e ne-
gativas. Mesmo neste hospital há pessoas assim, por isso me  cuidem 
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com amor, me vejam como uma alma, uma luz que precisa ser man-
tida acesa e que necessita somente do olhar amoroso e da proteção 
da energia amorosa que vocês emanam. Saibam que eu recebo, sinto 
e me alimento dessa energia do amor. Vou precisar muito de todos 
vocês para sair logo daqui.

Vejo as cores de vocês, os campos vibracionais e as emoções de 
cada cor. Se quiserem me ajudar, por favor, emanem luz de amor, 
que é o melhor alimento para mim. Unam-se numa corrente de 
amor e o enviem dia e noite, olhem nos meus olhos e enviem essa 
energia de amor. Comuniquem-me seu amor e me envolvam com 
ele, dia e noite, fazendo um círculo de luz azul e dourada, e tam-
bém rosa, sobre mim. Falem comigo e me ouçam, pois posso falar 
com vocês com o meu coração. Por isso, prestem atenção e me escu-
tem do âmago de vocês, pois os escuto agora mesmo.

Acreditem, tudo vai ficar bem. A morte não existe, embora 
vocês acreditem nela aí na Terra. Não se concentrem nas energias 
do medo e fortaleçam a fé e a esperança, tenham calma e me vejam 
como um ser perfeito que sou e como um agente da luz e do amor, 
da paz. Sou também uma pergunta a vocês e a todos os médicos e 
à Ciência da Terra, que ainda terá de avançar muito para poder 
me entender e me “explicar”. Não se preocupem, estou ficando bem. 
Apenas necessito de muito, muito amor, carinho, aceitação e respeito 
à minha forma de ser e de estar aqui.

Eu vos amo do fundo do meu coração e lhes envio meu amor e 
minha gratidão por me receberem neste momento de nossas vidas.

Miguel (04/12/2009)

O cientista Gregg Braden, autor dos livros O despertar do Ponto 
Zero e O código de Deus, entre outros, anuncia que “nosso corpo fí-
sico vem mudando à medida que nos aproximamos do Ponto Zero. 
Nosso DNA estaria sendo ampliado para 12 fitas em sua hélice, ao 
mesmo tempo em que um novo corpo de luz começaria a ser criado 
para os que realizassem um Trabalho Interno adequado”. Como con-
sequência, tornar-nos-íamos mais intuitivos e com mais habilidades 
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curativas. Braden afirma ainda que todas as doenças dos anos 1990, 
incluindo a aids, que são cármicas, desaparecerão. Nossos olhos se 
tornariam como os dos gatos, para se ajustarem à nova atmosfera e 
ao nível de luz. Todas as crianças nascidas depois de 1998, provavel-
mente, já teriam capacidades telepáticas. De acordo com o cientista, 
o calendário maia prognosticou todas essas mudanças em curso. “A 
época em que vivemos nos aproxima do Ponto Zero, que, em outras 
palavras, significa a mudança das eras e que foi previsto pelos ances-
trais”. O Ponto Zero implica a alteração dos polos magnéticos e está 
próximo de acontecer, segundo Braden. Estaremos entrando em uma 
nova era de luz, na qual a humanidade viverá muito além do tempo 
e do dinheiro, baseada em valores elevados e no amor incondicional, 
na cooperação e na fraternidade. Conceitos baseados no medo e no 
egoísmo estarão totalmente dissolvidos, enfatiza Gregg Braden (polí-
grafo recebido pela internet: Ciência se dobra às profecias).

Estamos adentrando na quarta dimensão e já convivendo com 
esses novos humanos, com as crianças e jovens denominados Cristal. 
Sabemos que não têm sido fáceis esse convívio e relacionamento. 
Tudo o que é novo e diferente nos desafia a mudar também! E mu-
dar, embora traduza a essência da vida e de tudo que existe, é muito 
difícil e sofrido para grande parte dos seres humanos. Você concorda, 
leitor?

É de nossa natureza humana repetir padrões que aprendemos 
de nossos ancestrais, os quais enfrentaram duras batalhas e riscos tre-
mendos. Certos hábitos e comportamentos são bons para nossa saú-
de e nos preservam a vida. Esses ensinamentos ficaram gravados em 
nosso inconsciente coletivo. No entanto, muitos séculos se passaram. 
É hora de nos desvencilharmos de tantas informações, crenças e ba-
gagens que já não fazem mais sentido. Agora é hora de dar um salto 
evolutivo!

Em nossa experiência profissional, temos contato direto com 
inúmeros exemplos desse encontro entre diferentes. O estresse e o 
desgaste energético são tremendos, e a principal causa nos parece ser 
o desconhecimento, seguido da tendência a repetir o  comportamento 
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dos pais e ancestrais na formação dos filhos. É a prática de repetir e 
impor os antigos moldes e padrões educacionais. Tanto pais como 
educadores demonstram essa atitude.

Imagine, por exemplo, uma mãe que se preocupa porque seu 
filho deixa que outras crianças batam nele sem reagir. Essa mulher 
procura ajuda profissional, se queixa do “problema” que seu filho 
apresenta e se mostra preocupada por achar que ele não é “normal”. 
Ao ser perguntada sobre como seu filho deveria reagir, ela responde 
que ele deveria bater também e se defender! Isso seria o normal para 
essa mãe.

Atendemos diversos casos com essa mesma queixa. Procuramos 
esclarecer que essas crianças são diferentes mesmo! São essencialmen-
te pacíficas e pacificadoras, e por onde passam disseminam a paz. Sua 
índole é de paz e sua presença, nesse sentido, é transformadora.

Elas vêm com “chips” diferentes. Estão programadas para amar 
e, portanto, para perdoar os outros, sem revidar. Não fazem a mesma 
leitura dos fatos e comportamentos alheios que seus pais ou outros 
adultos fazem.

Vejamos o exemplo que me foi relatado de um menino de seis 
anos que, ao chegar machucado e com marcas roxas no corpo por 
ter apanhado de seus coleguinhas, foi direto a um lugar de sua casa 
onde costuma rezar. Lá se ajoelhou bem quietinho e fez sua oração 
baixinho, mas de forma que sua mãe pudesse escutar: ele pediu a 
Deus que perdoasse seus amiguinhos pelo que lhe fizeram, pois ele 
também os perdoava.

A primeira coisa que os pais podem fazer para ajudar essas crian-
ças é reconhecer essa característica distinta e honrá-las por isso. O 
próximo passo é ajudá-las a compreender (o que não vai ser difícil!) 
que algumas crianças são mais ativas e diferentes, que podem estar 
estressadas, vêm de ambientes turbulentos, de pais estressados e dese-
quilibrados, e que podem, inclusive, sentir-se incomodadas pela sua 
calma e por sua luz, literalmente. Assim, os pais devem ensiná-las a 
se proteger fisicamente, seja buscando um lugar seguro próximo de 
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outras crianças ou da professora, com a qual podem conversar, ou se 
apoiando em seus pais. Os familiares, por sua vez, devem conversar 
com os mestres na escola, com a direção do estabelecimento, e pro-
mover o diálogo com outros pais para que uma rede de consciência 
e de proteção seja criada. As crianças também devem ser orientadas a 
se proteger energética e espiritualmente. Ensinar a criança a mostrar 
limites por meio do olhar e da postura/atitude também é válido, mas 
jamais estimular que revide e agrida seus colegas.

Essa é uma situação típica de como as Crianças Cristal causam 
impacto por serem uma presença distinta nos ambientes. Muitos pais 
se incomodam pelo fato de seu filho não reagir como a maioria, com 
agressividade. Reflitamos: essa atitude dos pais não é justamente um 
comportamento que demonstra inconsciência e imaturidade? Afinal, 
se quisermos transformar a humanidade e a vida para melhor, como 
vamos fazer isso estimulando a repetição de um modelo falido que 
nos conduziu a esse caos em que o planeta está mergulhado? Diga 
como, caro leitor, como?

As crianças representam o futuro, serão os novos líderes e gover-
nantes de nosso mundo. Imaginem que elas são como vasos cheios 
de terra fértil. O que semearmos nessa terra irá vingar! Elas aprendem 
pelo exemplo e seguem exatamente o que os adultos fazem, não o 
que dizem. Os Cristal que estão chegando também geram estresse 
porque não aceitam ouvir “não” sem bons e verdadeiros argumentos, 
e não se dobram facilmente. Eles não conhecem o medo, e, por isso, 
tentar assustá-los por meio de bruxas e bichos-papões não funciona 
mais. Essas estratégias só têm um efeito: ferir sua autoestima e alta 
sensibilidade e fazer com que se mantenham firmes em sua posição, 
encarada pelos adultos como “teimosia”. Não se trata de birra, mas 
da reação de um ser de luz pacífico, que, diante de atitudes desequi-
libradas, falsas e carregadas de energia de baixa frequência, como in-
segurança, raiva e medo, só pode responder desse jeito: ficam firmes 
até que os mais velhos encontrem o próprio equilíbrio e demonstrem 
mais sabedoria do que isso! O que, muitas vezes, não acontece!
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Reflitamos: essas crianças são a nova espécie humana mais evo-
luída, trazem consigo uma bagagem de conhecimentos e experiên-
cias incomensuráveis para compartilhar conosco e só precisam que 
estejamos dispostos a aprender com elas. Em troca, necessitam e pe-
dem nossa ajuda para que aprendam a estar aqui na existência física, 
na tridimensionalidade, nesta vida baseada em energia mais densa 
e contaminada por emoções e elementos químicos e sonoros que as 
afetam e confundem.

Se você tem dúvidas sobre essa realidade e a profundidade do 
que estamos falando, conheça a seguir um dos inúmeros depoimen-
tos a que tivemos acesso sobre essas crianças. Mike Oram, que reside 
no Reino Unido, é citado por Mary Rodwell: ele tinha quatro anos 
quando disse à sua mãe que a morte não existia. A mãe não concor-
dou, e Mike, então, lhe disse: “O Universo segue pela eternidade, 
e não é verdade que já não temos um papel neste ambiente. Nós 
regressamos. Vocês não são meus pais reais, eles estão no espaço, e 
algo de incrível importância acontecerá no planeta e afetará todos os 
níveis de consciência. Não acontecerá em seu tempo de vida e sim no 
meu”. Mike e outros como ele são chamados também de Crianças 
das Estrelas, pois muitas relatam suas vidas e experiências em outras 
estrelas e planetas distantes, caso do menino Marcus, relatado no li-
vro El niño de las estrellas, de Phoebe Lauren. Marcus, um menino de 
nove anos, certa vez descreveu seu planeta-estrela à sua mãe: “A gente 
de meu planeta vive sob uma cúpula de cristal. Esta mantém o ar e 
a pressão em um nível correto à nossa sobrevivência. Meu planeta 
é muito bonito, porém distinto da Terra. Não há árvores, natureza, 
oceanos ou animais. Só gente. Porém, encanta-me porque a energia 
é perfeita. Nunca estamos cansados ou tristes. Passamos muito tem-
po trocando energia positiva. Não sentimos saudades, pois só temos 
de imaginar uma cena para a imagem aparecer diante da gente. Por 
exemplo, posso sentar-me em uma sala especial e imaginar um lago 
para, de repente, estar ali pescando. Isso pode sugerir magia para ti, 
porém, para nós, é muito normal” (2000, p. 54).
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Temos também o impressionante livro Vengo del sol, de Flavio 
Cabobianco, o menino argentino que, aos seis anos, além de escre-
ver o livro, incluiu ilustrações belíssimas, revelando como é a alma 
e como grupos delas encarnam na Terra, também descrita em sua 
condição astral. Flavio explica, por exemplo, que o planeta é uma 
escola para os humanos e é muito denso e físico, e que o sol é físico e 
espiritual. Explica detalhadamente o sistema do corpo humano, sua 
composição, e que o organismo é uma maneira de existir na Terra. 
Já o ego, por sua vez, faz a conexão entre a alma e o corpo. O garoto 
explica que o sol é uma estrela de energia superior e que representa 
Deus, e escreve em um de seus desenhos: “Venho do centro do Sol 
para fazer minha missão. Primeiro, fui a Saturno, que se parece com 
a Terra. Depois vim à Terra, que é um planeta muito difícil, porque 
é muito físico, tem muita matéria e pouco espírito”.

Mary Rodwell propõe a questão: “As Crianças das Estrelas ou 
Estelares, os Novos Humanos e os Índigos e Cristais são o mesmo 
fenômeno? Se eles são, então, faz muito sentido a hipótese de extra-
terrestres”. Afinal, se estamos avançando a passos acelerados que não 
podem ser explicados em termos evolutivos normais, como e por que 
isso está acontecendo? As Crianças Estelares podem muito bem ser 
parte integral desse chamado ao despertar. Pode ser que por meio 
delas estejamos sendo guiados a um entendimento dessa profunda 
conexão, finaliza Mary Rodwell.

Nesse momento histórico da nossa evolução como espécie e 
como planeta, cabe perfeitamente a pergunta no título da música 
da banda mexicana Maná, que abre este capítulo. É uma questão 
aparentemente simples e banal. Mas, na verdade, trata-se de uma 
indagação grave e profunda, um grito desesperado, um pedido de 
socorro em meio à escuridão que nos envolve e ameaça nos engolir a 
qualquer momento: Donde jugarán los niños? (Onde as crianças irão 
brincar?). Essa música escancara de forma poética o que os gover-
nantes e as autoridades oficiais não têm tido coragem de denunciar. 
A letra trata, na verdade, de anunciar a iminente chegada do fim 
de uma época marcada por fenômenos geológicos e físicos, como o 
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Ponto Zero. Quando chegarmos a essa condição ou ela nos alcançar, 
a Terra irá parar por três dias e três noites. Quando voltar a girar, será 
no sentido inverso, com inversão dos polos magnéticos. Durante a 
duração do Ponto Zero, nada funcionará: não teremos eletricidade, 
nem água e combustível. Literalmente, o planeta ficará imóvel. Esse 
é um fenômeno cíclico, que está em movimento e muito próximo. 
São mudanças profundas nas condições de vida e sobrevivência e que 
nos estão atingindo já há alguns anos, gradualmente e de forma cada 
vez mais intensa. Grande parte dessas transformações diz respeito 
ao campo eletromagnético da Terra. Este, por sua vez, atinge nosso 
campo eletromagnético e, portanto, nossa saúde e equilíbrio físico, 
mental e espiritual.

Estamos mergulhados nesse banho de energia fotônica e, queren-
do ou não, sofrendo as consequências dessa transformação. Quanto 
mais preparados internamente, quanto mais conscientes estivermos 
nesse momento, mais possibilidades teremos de compreender e de 
lidar com tais mudanças sem perder, de vez, o equilíbrio e a luci-
dez. Entretanto, aqueles que não se prepararam internamente e que 
não buscaram a evolução espiritual e a expansão de sua consciência 
devem estar, agora mesmo, vendo-se em apuros, em desespero e des-
controlados. É por isso que estamos assistindo a tantos acontecimen-
tos bizarros de uma humanidade ensandecida.

Não é à toa que estamos vendo surgir “doenças”, as mais es-
tranhas possíveis, que os médicos não conseguem diagnosticar, nem 
compreender. Também estamos atônitos, observando atitudes e 
comportamentos absurdos protagonizados por pessoas. Como o en-
volvendo a menina Isabella Nardoni, que morreu em 2008 após ser 
arremessada da janela do apartamento da família na cidade de São 
Paulo (conhecido como caso Nardoni e que resultou na condenação 
do pai e da madrasta). Também são cada vez mais comuns episódios de 
esquecimento por parte dos pais de bebês em carros fechados, levando-
os à morte; suicídios de jovens pela internet; um pai esfaqueando um 
bebê de três meses (seu próprio filho!) para se vingar da mãe da criança 
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(sua esposa!), entre tantos outros atos que ultrapassam todos os nossos 
recursos imaginativos.

O que os adultos precisam saber de uma vez por todas é que a 
frequência cristalina está à disposição de todos eles. Saber conviver 
com essas crianças, aprender a conhecê-las e a se relacionar com elas 
é a maior benção que um ser humano pode desejar. Aprender com 
esses seres especiais representa a nossa salvação; sem exageros!

Tome consciência deste momento histórico ímpar do qual você 
é parte, aqui e agora, e assuma seu poder máximo, ou seja, abra sua 
mente e seu coração, deseje aprender com as crianças e resgate a sua 
própria criança interior. E, assim, manifeste seu amor e sua luz para 
todos sem receio e sinta vibrar a energia cristalina em você e em todos 
à sua volta. Bem, falaremos mais sobre quem são as crianças cristal e 
suas características nos próximos capítulos.

Por hora, fiquemos com a pergunta: Donde jugarán los niños? 
(Onde as crianças irão brincar?). Analisemos o mais profundo sen-
tido e a tradução da palavra evolução e o movimento vivo que ela 
representa. Convido-os a refletir, agora, soltando-se das lentes da li-
nearidade e abrindo-se para olhar e perceber desde a não linearida-
de, que é a condição intrínseca das mais elevadas dimensões. Para 
inspirá-los nessa reflexão, compartilho a mensagem enviada por uma 
querida amiga e ex-aluna (Angela), via internet:

O índio não acredita no sobrenatural porque não conhece a divi-
são entre natural e sobrenatural. É tudo uma coisa só: matéria física e 
espírito. O mundo espiritual deles, algo misterioso e  milenar, simples-
mente os rodeia. É tangível. Não dá para explicar mais do que isso... 
A vida do índio é, de certo modo, uma ininterrupta ceri mônia espiri-
tual. São um povo para o qual o idoso é o dono da história, o homem 
adulto é o dono da aldeia, a mulher é dona da prática, das tradições 
no dia a dia e da casa. E a criança... a criança, a dona do mundo. 
Uma criança de uma aldeia indígena goza da mais plena liberdade 
que já pude testemunhar. E isso está no seu rosto o tempo todo.

Orlando Villas-Bôas, sertanista brasileiro (1914-2002)


