
Sabem aquela inquietação, com um misto de alegria ansiosa, em 
que a expectativa nos tira da nossa zona de conforto para irmos em 
busca de algo que, na verdade, não sabemos o que é, mas que sabemos 
que é possível? Temos que parar de buscar e partir para desvendar, 
realizar um sonho que vem sendo perdido durante muitas vidas mal 
aproveitadas.

É como um resgate de uma Jornada Alquímica, de toda uma tra
jetória transmutadora do que sempre esteve presente na vida do Pla
neta Terra, e consequentemente em nossas vidas, de todo um conheci
mento cabalístico, de ritos iniciáticos, sendo nos últimos  milênios 
relegado, encoberto e esquecido. Nossa proposta é trazer à luz, através 
das Terapias Integrativas, todos os processos fluídicos físicos, mentais 
e espirituais que vêm evoluindo a partir de uma postura e ação instin
tiva e intuitiva, para serem processados no mental. Deixamos perdido 
na história da Humanidade tudo aquilo que funcionava mas a raciona
lidade não compreendia, nem conseguia comprovar  cientificamente. 
Assim, o que não era explicado de forma lógica era logo relegado a 
terapias fluídicas alternativas.

Adotamos o termo Fluido para fazer parte da denominação des
ta coleção por uma série de fatores que explicarei nas próximas linhas.

INTRODUÇÃO
A vida por detrás dos cristais
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Antes de continuar a escrever, percebi uma joaninha verde, presa 
entre o vidro e a tela da janela, e uma onda gostosa cheia de amor me 
envolveu. Aproximei minha mão e ela confiante subiu. Carregueia 
até um vaso de dálias brancas, junto a uma estátua de Gandhi, com 
uma frase escrita: “Você tem que ser o espelho da mudança que está 
propondo. Se quiser mudar o mundo, tem que começar por você”.

Tentei ver o que ela estava a me sinalizar, na verdade, estava por 
iniciar uma definição para fluido. Se fluido é toda a radiação ou irra
diação de energia que flui, tudo que passa através de um meio físico ou 
vácuo é considerado uma onda fluídica. Ela é invisível, não pode ser 
captada pelos olhos físicos, mas existe. E foi o que ocorreu, uma fre
quência vibracional em forma de ondas fluídicas se estabeleceu entre 
a joaninha e eu. Deixei fluir e ela me levou até aquela mensagem, pela 
qual eu tanto já havia passado os olhos, mas ainda não tinha lido com 
os olhos do coração, sentindoa.

Eu necessitava daquele despertar, não poderia escrever esta cole
ção de livros sem estar intimamente comprometida com essa mudan
ça, que já começou comigo, como uma luz que se acende para dentro 
de mim. Agora tenho que seguir esta energia luminosa interna e me 
entregar.

Precisamos sentir essa onda de energia luminosa que, ao propa
garse dentro de um espaço e tempo, vai transmitindo as vibrações 
fluídicas de radiação da luz, que foi desencadeada por um estímulo ou 
excitação inicial, como um start, lá vamos nós.

Somos energia e, através da elevação de nossa frequência vibra
cional, interagimos junto a outros seres com diferentes oscilações e 
campos de frequência, gerando ligações fluídicas próprias a cada cam
po eletromagnético em que interferimos.

Para os mais leigos  no assunto, sem causar antecipadamente 
ansiedades, gostaria de pedir que guardem estes termos: frequência, 
vibrações, oscilações, amplitudes, partículas e ondas eletromagnéticas. 
Outros, aos poucos, virão, mas pela repetição e com explicações com
plementares, se tornarão facilmente compreensíveis.
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É importante, também, desde já entendermos como realmente 
se apresenta cada onda, com amplitudes e vibrações próprias. Cada 
onda tem uma amplitude, que é um comprimento de onda, que pode 
ser curta, média ou longa. Vibração é a forma de frequência em que 
se desenvolve a onda, podendo ser baixa e alta (alguns ainda adotam 
média ou moderada). Trazendo essas explicações para o campo das 
emoções, se estou com medo, vou vibrar em frequências baixas e 
com uma amplitude ou comprimento de onda longo. Se estou aman
do e muito feliz, vou vibrar em frequências altas e com comprimento 
de onda curto.

Essas emoções vão se desenvolver dentro de um espaço e tempo. 
Para compreender como se comporta um fato dentro de um espaço 
e tempo, devemos considerar sua oscilação em ciclos dentro de uma 
determinada velocidade (calma, não desistam). Acompanhem, é sim
ples: a luz se propaga no vácuo a 300 mil quilômetros por segundo e o 
som a 340 metros por segundo. Imagine, por exemplo, uma tempesta
de, com ventos, raios e trovões. Os raios surgem lindos e imponentes, 
cortando os céus, e somente depois de aproximadamente três segun
dos, entre a descarga elétrica e o trovão, ouvimos o som da trovoada. 
Resumindo, as ondas fluídicas se deslocam em um espaço e tempo, 
com ciclos diferenciados, dependendo da intensidade da frequência 
vibracional que as compõe.

Muitas ondas fluídicas utilizam um condutor físico para deslo
camento de suas partículas, podendo ser através de fios de uma cor
rente elétrica ou do deslocamento de ondas eletromagnéticas que vão 
fluindo pelos campos vibratórios.

O mesmo ocorre em nossa vida. Através dos sentimentos, emo
ções e pensamentos, dependendo da forma e intensidade de como se 
apresentam essas vibrações, vamos reagir com raiva, medo, angústia 
ou imensa alegria, paz. Tudo isso são vibrações deslocandose, fluindo 
em frequências baixas ou altas, com ondas curtas, médias ou longas.

Entenderam? Espero que sim, pois para complicar um pouqui
nho mais, diria ainda que é possível, nesta trajetória, atrair ou repe
lir outras ondas e corpos vibracionais, naquilo que se denomina 
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 magnetismo. Essas ondas eletromagnéticas, como as de rádio, ocor
rem na velocidade da luz.

As ondas de um celular, de uma TV ou de um computador atra
vessam os espaços físicos, perpassando tudo. Podem perceber que es
tamos continuamente expostos a essas ondas e vibrações de radiações, 
que passam por nosso corpo? Como ficam nossa Energia Vital, saúde 
e sentimentos, com tantas vibrações eletromagnéticas interferindo 
em nossas células? Decorrem também desse magnetismo as impreg
nações de fluidos energéticos, que podem contaminar um ambiente, 
deixandoo denso e pesado, ou carregálo com ondas magnéticas al
tas, transformando tudo ao redor em sensação de alegria e leveza. É o 
que muitas vezes nos ocorre quando chegamos a um local e sentimos 
vontade de ir embora. São ambientes que estão impregnados de mag
netismo denso, muitas vezes criado por situações que ocorreram antes, 
podendo ser de pessoas negativas, de brigas e discussões ou excesso de 
aparelhos com radiação eletromagnética ligados no ambiente.

Felizmente, sabendo de tudo isso, podemos nos preparar fluidi
camente com magnetismos leves, positivos, cheios de energias boas e 
agradáveis, além de preparar nossos ambientes da mesma maneira. É 
preciso estarmos sempre atentos e vigilantes, para que as energias que 
fluem no ambiente sejam benéficas. Nossas amadas pedras e cristais 
são especialistas neste trabalho de reequilíbrio e transmutação.

Se vocês ainda estão com alguma dificuldade na fluidez e com
preensão dessas questões, eu asseguro que, no decorrer do livro, elas já 
serão do domínio de todos.

Temos que ter consciência de que existem algumas forças em nos
so interior que nos auxiliam a liberar as energias corretas,  saudáveis, 
que nos conectam com a alegria e a abundância. Na verdade, temos 
tudo dentro de nós, só não aprendemos a acessar ainda.

Na medida do possível, temos que aprender a remover todas as 
energias estagnantes e tóxicas que contatamos em nosso  cotidiano. Nos
sa mente, ao final do dia, está muito poluída e cheia de informações. 
Proponho que, ao invés de chegar em casa e ligar a TV ou voltar ao 
computador, após um dia estafante de trabalho, nos permitamos 
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 remover esses blocos energéticos de eletromagnetismo. Essa remoção 
pode se dar ficando descalços, relaxando, silenciando nossa mente, es
vaziandoa, tendo alguns minutos de paz e meditação, apenas deixan
dose ficar e ser. Passados alguns minutos, após esvaziarmos a mente, 
abrindo novos espaços, aos poucos vamos acessando esferas mais pro
fundas do subconsciente e toda a sabedoria interna vai aflorando com 
ideias criativas, insights incríveis, muita alegria e  serenidade.

Tudo isso está ao nosso dispor, basta mudarmos algumas formas 
de ser e interagir, pois o fluido é a energia que existe em todo ser ani
mado e inanimado; nós também somos parte dessa energia fluídica, 
que pode ser gerada por starts como luz, cores, pensamento, silêncio, 
aromas e outras fontes de vibrações. Se considerarmos tais explicações 
dentro de conceitos quânticos mais sutis, diríamos que tudo no uni
verso está atuando através dessas energias vibracionais,  partículas e 
ondas. E todas essas vibrações de frequências, dependendo da forma 
de suas ondas e partículas, que podem ainda ser atômicas ou suba
tômicas, desencadearão a formação de fluidos, interferindo com suas 
ações específicas sobre tudo e todos.

Meu despertar aconteceu em um Congresso de Saúde  Quântica. 
Até hoje sorrio ao relembrar da sábia afirmação de muitos físicos quân
ticos naquele dia: Tudo no mundo existente é vibração, e quanto mais 
ou maior a intensidade da vibração em altas frequências, maior é o seu 
poder de ação no espaço e tempo. A partir daquele dia, me senti poderosa, 
passei a entender até as pregações que ouvia nos púlpitos de algumas 
igrejas, de que todo o poder está dentro de nós, se temos um Deus inte
rior em ação, basta acionálo com muita força, fé e intensidade.

Então, se tudo é vibração fluídica e o poder de realização em 
conexão com as energias cósmicas coerentes está em vibrar com inten
sidade em altas frequências, temos apenas que aprender a nos desen
volver cada vez mais, vibrando positivamente, atuando sempre com 
muita fé, alegria, leveza, força e intensidade.

Uau! Agora ninguém mais nos segura... Será?
Sim e não. Durante uma frequência de onda, na emissão de um 

pensamento, a pessoa faz vibrar sua mente, propagandose pelo  espaço 
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e matéria circundantes em todas as direções, atingindo distâncias in
comensuráveis. Dependendo da qualidade da vibração, vai influenciar 
positiva ou negativamente em outros campos e faixas vibratórias. Por
tanto, muito cuidado com a qualidade do que pensamos e as ondas 
fluídicas que iremos transmitir! Quanto mais intensas forem essas 
vibrações, maior poder elas terão sobre o que se desencadeará  através 
das frequências do pensamento. O poder está em sintonizar altas 
frequências, positivas e amorosas, pois assim toda vibração negativa, 
mesmo que forte, vibrará em baixa frequência e seu poder de ação irá 
se reduzir, até desaparecer.

Chegamos ao óbvio em conhecimento sobre fluidos: o Bem 
sempre vence. Já ouvimos isso mil e uma vezes em nossas vidas, mas 
agora, por favor, vamos entender de fato essa afirmativa, e colocála de 
uma vez por todas dentro desses conceitos quânticos e dentro de nós.

Assim, vamos voltar ao início e justificar o porquê de  adotarmos 
a palavra “Fluido” nesta Coleção Alquimia de uma Jornada, pois as 
vibrações fluídicas emitidas fazem com que as partículas e ondas 
atuem e reajam de várias formas, recebendo, influenciando, emitindo 
e transmutando frequências de vibrações que se cruzam, misturam e 
influenciam fluidicamente inúmeras vibrações similares ou não.

Dessa forma, a adoção do termo Fluido pela Cristalterapia e pelas 
demais terapias que farão parte desta coleção justificase pelos padrões 
e informações que desenvolveremos nesta Jornada  Alquímica,  na 
qual aprenderemos a trabalhar com o fluido desses elementos.

As Fluidoterapias nos falam e trazem experiências de  metodolo gias 
de cura, limpeza, poder e transmutação. Cada dia com mais clareza, 
observamos e sentimos as mudanças, transformações e curas compro
vadas.

É uma tradição de sabedoria e poder que passa de geração a gera
ção. A vibração das formas de pensamento da dúvida, da negação e do 
descrédito só influencia de forma negativa e bloqueadora o fluir das 
frequências vibracionais dessas terapias.
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Acreditamos que a vida é feita de uma série de fatos e mudanças 
naturais e espontâneas. Portanto, não neguem, nem resistam a elas, 
pois esta atitude só gerará atrasos no desenvolvimento perceptivo e 
intuitivo de vocês. Não julguem, entreguemse. Deixem a realidade 
ser a própria realidade. Deixem as coisas fluírem naturalmente, da 
maneira como tiverem que fluir. Se não se permitirem entregarse, 
nunca saberão a real verdade por detrás das coisas existentes. Muitos 
nesta vida perderam tanto tempo e energia na busca de comprovações, 
que perderam o melhor da festa, suas luzes e cores, pois estavam ocu
pados demais, cegos e descrentes.

É como negar a tudo que não se pode ver. Muitas coisas  invisíveis 
apresentamse no mundo por meio de outros sentidos percepções 
muito reais e verdadeiras. Não podemos ver o vento, mas o sentimos 
e o aceitamos; não podemos ver a eletricidade, mas a usamos ao  ligar 
uma lâmpada. Não podemos ver as frequências vibracionais das pe
dras e cristais, mas elas existem e vibram; independentemente de nos
sa crença ou não, elas continuam fazendo a sua parte neste universo de 
energias pulsantes.

Neste livro, abordaremos a vida por detrás dos cristais. Vamos en
trar em um mundo fantástico de conexões. Tudo que é novo e carece 
de bibliografias atualizadas e comprovações científicas tem seu tempo 
de rejeição, crítica e descrédito. O novo passa primeiramente pela 
aceitação com ressalvas, depois caminha para a adoção sem restrições.

Concordamos com a médica psiquiatra e analista junguiana Jean 
Shinoda Bolen, que afirma: “Quando um número crítico de pessoas 
transforma sua maneira de pensar e agir, a cultura também se transfor
ma e uma Nova Era se inicia”. 





C onta a história que existia uma bruxa que tinha um filho. Temero
sa de que ele lhe roubasse sua bola de cristal, seu principal objeto 
de poder, pois através dela podia prever o futuro e ver cenas do 

passado, resolveu encapsulálo dentro do cristal.
Seu corvo de estimação, que havia crescido junto com o menino, 

percebendo a intenção da bruxa, na ânsia de salválo, voou por entre 
as mãos dela e sua varinha mágica, sendo instantaneamente transpor
tado para dentro do cristal, salvando, assim, o menino da maldição. 

Para continuar com seu trabalho de magias e adivinhações, a bru
xa ficou à mercê do seu corvo auxiliar, que agora habitava o  interior do 
cristal e detinha o foco do poder de visualização.

Percebendo seus novos poderes, o corvo aproveitouse da situa
ção e de imediato exigiu que ela passasse ao seu filho o poder e o co
nhecimento da Alquimia e da Transmutação, sob pena de não mais 
auxiliála em suas magias e bruxarias. Assim, o menino foi iniciado 
muito cedo em todos os domínios e conhecimentos de magias e 

Capítulo 1
Contos, parábolas e mitos 

sobre cristais
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 poções. Ele ainda foi além dos ensinamentos de sua mãe, desenvolven
dose na telepatia e na clarividência. 

Na sua adolescência, era o mais procurado em consultas e tra
balhos, pois possuía um coração amoroso e só realizava serviços que 
sabia que seriam plenos de amor e ajuda ao próximo.

A velha bruxa, enfurecida e magoada com a situação, preparou 
uma poção fervente mágica e, à noite, enquanto o jovem dormia, 
aproximouse de seu leito e jogoua sobre seu rosto, deixandoo defor
mado com as queimaduras.

Passado o susto e a tristeza de ter seu rosto desfigurado, o jovem 
buscou a ajuda de seu amigo corvo, que o auxiliou a resolver mais este 
impasse. Assim, o jovem continuou seu trabalho, usando agora uma 
máscara de ouro, que ele mesmo havia confeccionado a partir dos seus 
conhecimentos com alquimia e transmutação de areia em ouro. Isso 
aumentou o mistério sobre sua pessoa, tornandose conhecido como 
o Jovem da Máscara de Ouro e atraindo cada dia mais e mais clientes 
para atender.

Próximo dali havia um rei que tinha uma filha na idade de casar 
e, como todo pai zeloso, não sabia como bem escolher o pretendente 
para sua princesa. Sabendo da existência de um jovem que era muito 
sábio e poderoso, foi até a casa do Jovem da Máscara de Ouro, junto 
com sua filha, para pedir um conselho. 

O jovem imediatamente apaixonouse pela princesa, indo buscar 
conselhos e ajuda junto ao seu amigo corvo encapsulado no cristal. 
Ouviu com atenção o que lhe era orientado, e o que passou ao rei foi: 
“Sua filha é uma joia rara e deve ser tratada como tal. Sugiro que agora, 
na sua volta ao palácio, escolham uma pedra, a maior que puder ser 
transportada pelas mãozinhas da própria princesa, a coloquem em seu 
salão de audiências e comuniquem a todo o seu reino que o jovem que 
trouxer um Diamante do tamanho da pedra que se encontra nas mãos 
da princesa poderá se casar com ela.

O tempo foi passando e vários pretendentes vieram ao palácio 
trazendo lindos cristais, Ametistas, Quartzos imensos, Ágatas, enfim, 
na tentativa de conseguir chegar o mais próximo possível da exigência 
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do rei. Muitos trouxeram lindas e raras pedras preciosas. Alguns con
seguiram pequenos Diamantes de alguns quilates, mas nenhum, nem 
de longe, se aproximava do tamanho da pedra.

Enquanto tudo isso ocorria, o jovem apaixonado, auxiliado pelo 
corvo ainda recluso na bola de cristal, buscou, por meio da vidência e 
da Alquimia, uma forma de reverter a sua triste imagem deformada, 
recebendo a seguinte orientação: Que ele se apresentasse sem máscara 
no palácio, deixando a princesa ver sua face; se assim mesmo ela o 
aceitasse, no mesmo instante, a rocha se transformaria no maior Dia
mante existente no planeta e sua face retornaria às suas antigas feições. 

Como o jovem possuía o dom da clarividência, que desenvolveu 
com sua bruxamãe, pôde visualizar o seu desfecho. Muito  confiante 
e usando do poder da telepatia, comunicouse mentalmente com 
a princesa, relatando em detalhes tudo o que iria acontecer: iria se 
apresentar com um rosto deformado, e se ela assim mesmo o aceitasse, 
imediatamente retornaria às feições do passado e o Diamante seria 
formado, cumprindo, assim, tudo o que estava predestinado... 

O final desta história segue o mesmo rumo dos contos de fadas. 
O jovem e a princesa se casaram e viveram felizes para sempre...

São muitas as histórias e parábolas sobre pedras, joias, energias 
e seres encapsulados dentro de pedras, sem falar no poder dos cristais 
que os habitantes do nosso planeta acreditavam e relatavam como mi
tos e contos.

Muito do que era mito, considerado como “crença”, hoje é utili
zado em Terapias Complementares. Inclusive no mundo acadêmico, 
é visto como um fato aceito e para a maioria já inquestionável, com 
comprovações científicas.

Hoje é comum trabalhar com cristais a partir do conhecimento 
de suas energias, que podem ser medidas pelo comprimento de on
das, de diferentes frequências vibracionais, ou ainda a partir de sua 
composição química, dureza e ação eletromagnética, que emitem e 
interagem com o meio externo.
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Considerando tudo isso e tendo bem presente que a ação vibra
cional das pedras sobre os seres, e viceversa, é uma realidade inques
tionável, hoje com comprovações e experimentos, os relatos de muitas 
histórias e mitos, passados ao longo de gerações, vêm sendo ouvidos e 
vistos com maior interesse e credibilidade.

São muitos os livros sobre cristais que relatam histórias da anti
guidade a respeito do uso e adoção de pedras em rituais, magias e ou
tros processos de poder vibracional, com referências e dados coletados 
desde a Era do continente da Lemúria, passando por misteriosos fatos 
e relatos ocorridos na região conhecida como “Mum”, segundo alguns, 
localizada onde hoje se encontra uma parte do leito do Oceano Pací
fico, berço de muitas jazidas de cristal. Muitos materiais e peças exó
ticas feitas com cristais e metais nobres foram realmente encontrados 
em ilhas e grutas nessa região, assim como em outras partes do plane
ta, com semelhança de lapidação e confecção das peças ritualísticas. 
Como explicar que povos de diferentes continentes confeccionassem 
peças lapidadas em pedras e cristais com a mesma ou semelhante tec
nologia?

Por todo esse material encontrado, acreditase que os cristais 
e pedras semipreciosas já eram usados na antiguidade em rituais de 
magia e encantamento, onde seus poderes intrínsecos eram desenvol
vidos e potencializados com a força eletromagnética das mentes dos 
magos e mestres. 

Existem muitos relatos de que, em Atlântida, a energia dos  cristais 
já era usada na geração de frequências vibracionais para transporte 
de objetos, e até mesmo para outras atividades, como abrir portas, 
transformar, limpar, energizar alimentos; além de também ser muito 
adotada em processos de cura, sendo uma energia muito eficiente para 
tal fim. 

Os cristais também eram aplicados nos rituais de  desenvolvimento 
espiritual, potencializando a meditação e a comunicação transcenden
tal entre muitas dimensões, pois eles são verdadeiros objetos de poder, 
com ativação e aumento das frequências vibracionais. 
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Livros e romances escritos sobre o assunto já falavam de conexões 
“mente versus coração”, em que as frequências vibracionais acionadas 
diretamente dos batimentos cardíacos acelerados pela intensidade 
das vibrações eram geradoras de energia pura, como capacitadoras 
de tudo que queriam manifestar. Quanto mais fortes e focadas, mais 
possibilitavam os deslocamentos no tempo e espaço em viagens inter
planetárias, como teletransporte de consciências e, muitas vezes, de 
corpo e mente. 

Tudo isso era usado e desenvolvido de uma forma que ainda não 
é compreensível para a maioria de nossa atual civilização. Temos co
nhecimento da existência dessas práticas através de relatos e possíveis 
aplicações dos objetos encontrados por antropólogos e arqueólogos, 
mas ainda não sabemos explicar ou mesmo como utilizar e desencade
ar por completo esse poder que ficou perdido no passado.

Sabese, também, que os cristais eram usados na telepatia, quan
do a comunicação de mente para mente era rapidamente transmitida 
com a aplicação na fronte de alguns tipos de bastões de cristal, de 
formatos e lapidações diferenciados. Através de lâminas e espelhos de 
cristal com grande poder de refração da luz, era desenvolvida e poten
cializada a clarividência, onde passado, presente e futuro eram facil
mente acessados e conhecidos por Mestres e iniciados detentores des
te poder. Muitos orientam que para potencializar a ação dos cristais, 
seja para telepatia ou clarividência, o cristal selecionado seja colocado 
sobre a fronte, entre as sobrancelhas, no local denominado terceiro 
olho. Desenhos encontrados em grutas e em alguns objetos de adorno 
apresentavam imagens com o uso do cristal no meio da fronte, entre as 
sobrancelhas, como que para potencializar os poderes de visualização. 

Hoje, cientistas, estudiosos e Mestres iniciados estão se  voltando 
para experimentos, estudos e adoção de aspectos da clarividência. 
Muitos sensitivos têm participado desses trabalhos, muitas vezes utili
zando cristais como ferramenta para potencializar o processo.

Grande parte desse trabalho ainda permanece sob domínio de 
poucos que assumem publicamente tal conhecimento, que  apresentam 
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e compartilham os resultados de suas pesquisas ou experiências pes
soais com essas capacidades extrassensoriais. Isso porque, ainda hoje, 
ser diferente, ter ideias geniais e novas, e as terapias com cristais in
cluemse neste rol, ainda significa exporse, num primeiro momento, 
a críticas e descrédito.

Essas Terapias Integrativas são passíveis de acesso a qualquer pes
soa que se dedique seriamente a estudar, meditar e entrar em conexão 
com as energias circundantes, com a sabedoria cósmica, e a acessar 
diretamente essas informações, pela vibração em contato com as fre
quências de um cristal. 

Atlântida

Sabese que os atlantes eram iniciados dominando muitas  formas 
de controlar e usufruir dos benefícios dos cristais. Contam os historia
dores que essa foi uma das razões que levaram Atlântida ao seu apogeu 
e também à sua trágica queda. 

Alguns dizem que foi o uso equivocado do poder dos cristais, 
através de suas frequências vibracionais, que, sendo mal direcionado, 
causou destruições mais potentes que as da bomba atômica, por ser 
uma energia quântica muito poderosa e forte, levando, assim, uma na
ção inteira, depois de atingir o seu apogeu de domínio dessas forças, 
ao caos e à destruição. 

Temos que considerar que essas vibrações eram utilizadas por 
mestres iniciados, cuja energia propulsora era gerada a partir do poder 
da bomba eletromagnética do coração, onde a sintonia com as fre
quências elevadas do amor, da ética e do respeito a tudo e a todos os 
seres era a sua vibração energética correta e amorosa, em conexão com 
a Luz.

Muitos estudiosos deste continente perdido afirmam que em um 
determinado momento não ocorreu a conexão entre as vibrações  altas 
da bomba do coração em sintonia com as frequências dos cristais, 
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acionando, assim, as vibrações da ganância, da inveja e do poder, cujas 
frequências não encontram ressonância com a vibração dos cristais. 
Os cristais ficaram fora dessa energia densa, pois não vibravam na 
mesma sintonia; portanto, não havia mais ressonância. O problema 
ocasionado foi por ações vibracionais dos humanos, e não dos cristais.

Esta foi a causa da destruição completa de Atlântida, bem como 
de muitas porções de terra e oceanos que mudaram suas formas terri
toriais a partir de explosões ainda hoje inexplicáveis pela maioria. 

Outros estudiosos relatam ainda que alguns atlantes iniciados, 
antes das explosões, intuíram o que iria ocorrer e se refugiaram nas 
Américas, trazendo com eles todo esse conhecimento e passando uma 
parte de sua tradição iniciática aos povos précolombianos. Alguns 
afirmam que esse conhecimento foi quase todo perdido, contudo 
ainda existem muitos sinais e elementos dos atlantes, como nas pirâ
mides, nas florestas, nas grutas e nas cidades desaparecidas nos Andes, 
sob a neve, esperando ser desvendados. Certas lendas antigas, desde o 
Egito, Índia, Grécia, Caldeia, China, Babilônia, Peru, dentre outros, 
relatam que muitos dos conhecimentos de magia, de esoterismo ou 
mesmo herméticos foram armazenados nas pedras e nos cristais.

A maior parte do conhecimento alquímico e de todas essas filo
sofias herméticas encontrase ainda velada no interior de símbolos, 
arcanos, pedras, deuses, esculturas, contos, mitos, parábolas etc., espe
rando o momento certo para serem decifrados, tudo muito misterioso 
e enigmático. Será que não está na hora de retomarmos tal conheci
mento e seu uso?

Esse conhecimento foi desencadeado principalmente no  Oriente, 
no Egito, e desde então vem sendo disseminado silenciosamente, pas
sando de pai para filho, como conhecimento hermético, diluindose 
por várias partes do mundo, tanto no Oriente (China, Índia, Tibet e 
Himalaia) como no Ocidente (Andes, Américas Central e do Sul), 
desenvolvendose muito na costa dos oceanos Pacífico e Atlântico. 

Os sábios xamãs aborígenes e algumas tribos indígenas america
nas relacionamse com os povos de pedra como seres dotados de alma 
e vida, recebendo mensagens intuídas e interagindo com esses seres 
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de forma fluida e harmônica, permanecendo ainda um enigma para 
mentes racionais.

Compartilharei o relato de uma aluna que viajou pelo interior da 
Índia por três anos, tendo tomado conhecimento de um mosteiro, no 
Himalaia, construído sobre um imenso bloco de pedra de Granito e 
uma espécie de Mármore, com veios de Jade e cristais de rocha. Lá são 
desenvolvidos trabalhos de sutilização do corpo físico. Os monges já 
iniciados têm a capacidade de entrar em ressonância e conectarse com 
as mesmas frequências vibracionais das pedras, apenas aumentan do as 
frequências do chakra coronário e batendo com punho fechado no 
timo, cantando mantras de elevação da consciência através das vibra
ções de Amor. 

Segundo constatações, nessas experiências com os monges, dois 
fenômenos ocorriam: um de invisibilidade após longo tempo em levi
tação, outro de teletransporte. 

Algumas universidades já estão fazendo pesquisas e utilizando 
aparelhos de eletroencefalografia para compreender o que acontece 
nos momentos em que as pessoas atingem um estado chamado transe, 
que, na verdade, é a elevação das frequências mentais vibrando em on
das curtas de elevadíssima potência. As células trepidam numa troca 
eletromagnética de correntes de uma energia ainda desconhecida para 
nossa mente racional, dentro da terceira dimensão, fazendo até o cor
po balançar.

Presença dos cristais na nossa vida

Hoje, o conhecimento e o estudo da magia e dos poderes dos 
cristais reaparecem, agora com nova formatação. Eles surgem como 
elemento fundamental e imprescindível para o desenvolvimento tec
nológico desde a eletrônica, com os relógios de Quartzo, até os chips 
de computadores. Sabese que os sistemas e configurações eletromag
néticas e formas geométricas especiais dos cristais possibilitam o ar
mazenamento de memórias. 
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Profissionais da área da saúde e terapeutas têm se voltado ao 
estudo e uso de cristais, juntamente com a cromo, aromo, fito, arte 
e outras terapias bioenergéticas, abrindose um novo portal para as 
Terapias Integrativas. Psiquiatras e psicólogos também vêm se abrindo 
para equilibrar a energia circundante dos ambientes internos e exter
nos do ser humano face ao estresse da vida em grandes centros, com 
cristais e florais, terapias de alinhamento com os fluidos da Energia 
Cósmica do Universo, com vistas à saúde integral.

É um novo momento, de muita abertura e mudança de paradig
mas. A cada dia mais pessoas buscam profissionais, locais e lojas que 
trabalhem com pedras e cristais, realizam viagens para locais sagrados, 
na busca de conhecer mais sobre um tema que está crescendo em inte
resse e especulação na atualidade.

É comum mães buscarem pedras de poder e proteção para seus 
bebês, pedras de energia, amor, saúde, coragem e assim por diante. 
Está se tornando uma espécie de moda essa aproximação e convívio 
com pedras e cristais em ambientes de trabalho, em residências e mes
mo junto ao corpo.

Chamamos atenção para o cuidado com o poder das vibrações e 
frequências eletromagnéticas da mente de quem as usa. Esse poder é 
capaz de atuar como uma forma de start para ativar energias poderosas 
que, se bem direcionadas e com ajuda dos cristais, levam à cura, prote
gem, potencializam as vibrações de amor, equilíbrio e paz. Contudo, 
se as mentalizações forem com cunho negativo, pautadas em medo, 
raiva, ganância e outras vibrações mais densas, as frequências altas dos 
cristais apenas atuarão de forma a neutralizar ou reduzir essas energias. 
Um cristal nunca irá potencializar energias frequenciais negativas. 

Se adotarmos as pedras e os cristais para potencializarem essas 
mentalizações e visualizações positivas e plenas de vibrações  amorosas, 
o poder mental de criatividade e realização tornase imenso, pois, a 
partir da sintonia vibratória dos pensamentos em conexão com as 
frequências altas das pedras, um mundo de possibilidades se abre, in
clusive portais de acesso a várias dimensões.
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A frequência dos cristais só possui vibração alta e nela se mantém. 
É uma característica intrínseca de todas as pedras e cristais. Quem bai
xa e oscila as vibrações alimentando pensamentos e sentimentos de 
raiva, inveja e ódio são as mentes humanas. Os cristais mantêm sua 
frequência em ondas eletromagnéticas altas, por isso é que eles são 
nossos queridos, amorosos e sábios amigos. 

As vibrações de Amor só são possíveis de ser acionadas se as pesso
as começarem por um caminho de trabalho interior, com  integridade, 
ética, humildade, sem ego, com corações puros e a ingenuidade de 
mentes despoluídas de socialização.

Na verdade, o caminho é: o EU é nós. Despersonalizar o proces
so é a chave do início de uma longa caminhada rumo à sutilização dos 
corpos físicos e de poder livremente transitar para outras dimensões, 
sem mais estar preso ao plano dimensional de espaços físicos e tempo 
linear.

A grande metamissão de muitos mestres ascencionados que es
tão retornando ao planeta, nesta Era, é preparar a humanidade para 
uma nova etapa, que vai evoluir em grupo, abandonando os apegos, 
as consciências ligadas às tradições de fronteiras, de raças, de ganhos e 
de bens materiais. 

Convidamos a todos para que comecemos a desvendar os véus 
desta técnica milenar, sobre o uso e a aplicação dos fluidos benéficos e 
poderosos no cotidiano. Vamos todos juntos nesta Jornada Alquímica 
da Vida por detrás dos cristais! 


