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Estrelas
Ingrid Cañete

Crianças são como estrelas 
Na beira do mar.
Crianças são lindos contornos deste belo mar,
O mar que nos banha e nos brinda com o seu cantar.
Crianças são belezas soltas 
Depois de uma explosão sincera 
Da energia vital.
Crianças, ah, crianças!
O céu espera por elas enquanto nós não queremos vê-las sofrer. 
O céu anseia por recebê-las, e nós mal temos tempo de tê-las
E já queremos vê-las crescidas, amadurecidas e velhas. 
Prontas para um voo solo, rumo ao eterno.
Sem sabê-las,
Sem conhecê-las e amá-las como
Estrelas.

As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. 
Para uns, que viajam, as estrelas são guias.
Para outros, elas não passam de pequenas luzes. 
Para outros, os sábios, são problemas.
Para o meu negociante, eram ouro. 
Mas todas essas estrelas se calam.

Tu, porém, terás estrelas como ninguém (...)
Quando olhares o céu de noite,
Porque habitarei uma delas, 
Porque numa delas estarei rindo,
Então será como se todas as estrelas te rissem!
E tu terás estrelas que sabem rir!
(Antoine de Saint-Exupéry)
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Quem são 
as Crianças Índigo?1CA
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Antes de elucidar a pergunta título 
deste capítulo, sinto que é oportuno e, mais 
do que isso, fundamental enfatizar a necessidade de o 
leitor realizar uma reflexão cada vez mais urgente sobre a natu-
reza essencial do ser humano. Tenho insistido em abordar esta 
questão em minhas aulas e palestras, pois acredito que, em nome 
do espírito científico que vem impondo seu poder na sociedade 
moderna, não podemos pretender abordar a existência e o com-
portamento humanos, seja no âmbito da educação, da gestão ou 
do governo, a não ser a partir da verdadeira e mais completa con-
cepção do ser humano. Para a construção sólida e consistente do 
conhecimento, é imprescindível partir de uma concepção verda-
deira, completa e profunda.

Recordo aqui uma máxima filosófica aprendida ainda na 
faculdade e da qual nunca esqueci: a verdade preexiste, cabe a 
cada um de nós descobri-la. Entretanto, o fato de que alguns ou 
muitos ainda não a tenham desvendado não significa que ela, a 
verdade, tenha deixado de ser ou de existir. Bem, a  concepção 
mais verdadeira, completa e profunda que conheço a respeito 
do ser humano é a concepção holística proposta pela Psicologia 
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Transpessoal. De acordo com essa visão, o ser humano é um ser 
biopsicossocioespiritual e precisa ser compreendido, estudado e 
respeitado como tal. Essa concepção não se opõe à predominante 
visão mecanicista de nossa sociedade, que percebe e trata o ser hu-
mano como uma máquina, um mecanismo que pode ser decom-
posto em partes e manipulado, usado e explorado até a exaustão. 
A concepção holística vem, isto sim, ampliar muitíssimo a visão, 
o olhar sobre o ser humano e a sociedade construída por ele.

De acordo com a visão holística, o que se destaca é que  nossa 
essência é espiritual. Possuímos uma alma e somos um todo indi-
visível, no qual corpo, mente e espírito interagem, se inter-rela-
cionam e são interdependentes. E esse todo indivisível que somos 
forma um todo ainda maior com nosso planeta, a Terra, e com o 
Universo, com o Cosmo. O fato, como já disse, de que  algumas 
ou muitas pessoas não despertem para essa associação não altera a 
verdade. Mas, na medida em que um número crescente de pessoas 
desperta, descobre e torna-se consciente da verdade, cria-se uma 
massa crítica com poder e energia suficientes para que a verdade 
salte aos olhos da maioria, de todos. Ocorre uma transformação 
na percepção, na gestalt coletiva e uma nova visão se instala. Exis-
tem inúmeras experiências e explicações de cunho científico para 
tal processo. Se houver interesse, o leitor poderá buscar informa-
ções, na internet, sobre a teoria dos campos morfogenéticos e so-
bre a experiência denominada O centésimo macaco, apresentadas 
pelo cientista Ruppert Sheldrake.

Para reforçar e embasar as ideias aqui apresentadas, valho-me 
de Rudolf Steiner, cientista espiritual, filósofo, escritor e funda-
dor da Sociedade Antroposófica, reconhecido no mundo  inteiro 
como uma autoridade em educação e tratamento de crianças 
por meio do Método Waldorf. Em palestra proferida em 1907 e 
posteriormente transformada em um livro chamado A educação 
da criança, Steiner faz considerações iniciais acerca da sociedade 
humana e dos problemas do mundo moderno e afirma: “Quem 
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 analisar mais profundamente a situação não poderá abster-se, pe-
rante todos esses fenômenos, do sentimento de que nossa épo-
ca tem apenas meios inadequados para enfrentar as exigências 
feitas ao homem moderno. Muitos querem reformar a vida sem 
 conhecer realmente seus princípios básicos. Quem quiser fazer 
sugestões para que algo aconteça no futuro, não poderá se dar 
por satisfeito com um conhecimento superficial da vida, deverá, 
antes, pesquisá-la em profundidade” (Steiner, 2001).

O mesmo autor acrescenta uma analogia maravilhosa com 
a natureza e as plantas, a qual não poderia deixar de citar para 
fortalecer meus propósitos ao escrever este livro e, muito especial-
mente, este capítulo: “Toda a existência é como uma planta, não 
abrangendo apenas o que se apresenta à vista, mas contendo em 
seu âmago um estado futuro. Quem vê uma planta apresentando 
apenas folhas sabe perfeitamente que ela terá, dentro de algum 
tempo, flores e frutos. Contudo, a planta já tem, de maneira in-
visível, a disposição para essas flores e frutos. Mas como poderia 
opinar sobre o aspecto desses órgãos alguém que se limitasse a 
estudar na planta apenas o que ela apresenta ao olhar do observa-
dor no momento presente? Só poderá fazê-lo quem conhece sua 
natureza íntima”.

Da mesma maneira, podemos falar sobre a vida humana, que 
tem disposição para um futuro, sem dúvida. Mas, para podermos 
falar a respeito desse futuro, precisamos adentrar e conhecer a 
natureza e essência ocultas do ser humano. Seja esse ser humano 
uma criança, um adolescente ou um adulto, seja ele um Índigo 
ou não, para dizermos algo sobre ele, precisamos ter a coragem de 
mergulhar fundo em sua natureza, com a atitude e o olhar de um 
verdadeiro cientista espiritual. É preciso examinar todas as instân-
cias do todo – corpo, mente e espírito, com a abertura de todos os 
sentidos, que se faz necessária. Precisamos, principalmente, abrir 
nosso coração. Necessitamos desenvolver uma visão holística, a 
qual só será possível na medida exata da integração das funções 
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do hemisfério esquerdo do cérebro, responsável pela razão, racio-
cínio lógico e objetividade, às funções do hemisfério direito, que 
comanda a intuição, a criatividade, as emoções e a subjetividade.

Faço questão de ressaltar que, para a visão holística predomi-
nar em nossa sociedade, será preciso que os cientistas e todos os 
que se pronunciam em nome da ciência estejam dispostos a rever 
suas posições e, principalmente, que se disponham a abandonar 
alguns paradigmas, aos quais ainda insistem em se apegar. Para-
digmas estes que já foram derrubados pelas mais recentes des-
cobertas da própria ciência. Vejam-se, por exemplo, as últimas 
descobertas da física quântica, da biologia, enfim. É necessário 
que, mediante a grandeza de caráter, a integridade e a humildade, 
possam admitir que, em que pesem todos os incontáveis, inegá-
veis e fantásticos avanços da ciência, especialmente nos últimos 
20 anos, estamos ainda distantes de alcançar a verdade mais pro-
funda sobre nós mesmos, sobre o Universo e tudo o que existe 
nele. Afinal, quem pode afirmar e confirmar, com precisão mate-
mática, o que é a verdade ou o que é a realidade?

Conforme Steiner (2001, p. 10), “por sua própria natureza, 
a Ciência Espiritual deve ter por tarefa oferecer uma cosmovisão 
prática que abranja a essência da vida humana. A Ciência Espiri-
tual não inventa programas, mas os deduz do que existe. Porém, 
as conclusões daí resultantes constituem, em certo sentido, um 
programa em si, pois contêm a natureza da evolução. É justamen-
te por esse motivo que o aprofundamento científico-espiritual da 
natureza do homem deve fortalecer os mais frutíferos e práticos 
meios para a solução das questões existenciais prementes da atua-
lidade”. É com esse espírito de abertura e com a atitude de um 
cientista espiritual que convido você a ler este capítulo e todos os 
outros que aqui são apresentados.

As Crianças Índigo representam a evolução da raça humana 
na Terra. Elas personificam toda a grandeza e a essência divina 
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do ser humano, preconizadas por civilizações que nos antecede-
ram no planeta e também pelos textos bíblicos. Conforme Darío 
Bermudez (in Aisenberg, 2003), evidências em diferentes partes 
do mundo parecem indicar que novos seres estão chegando ao 
planeta, seres com um nível muito mais elevado de consciência. 
Eles estão vindo para “mudar”, para construir, para deixar para 
trás o obsoleto e nos ensinar uma nova visão de tudo, com uma 
matéria-prima revolucionariamente óbvia: o amor.

A primeira pessoa a identificar e escrever sobre o fenômeno 
Índigo foi Nancy Ann Tappe, em seu livro Understanding your life 
through color, em 1980. Ela chamou de Índigo os seres nos quais 
identificou a cor índigo em seu campo energético ou aura. Todos 
os seres humanos possuem um campo de energia que os circunda 
e cuja coloração varia de acordo com seu grau de consciência e 
com sua missão na Terra. Sobre Nancy, é importante destacar que 
é professora na Universidade de San Diego State, nos Estados 
Unidos, é também conferencista internacional com trabalhos rea-
lizados na América do Norte, na Europa e na Ásia. Parapsicóloga, 
teóloga, filósofa, sensitiva e canalizadora, ela submeteu seus dons 
paranormais de ver a aura humana, das plantas e dos animais a 
um acompanhamento científico, sob a direção de um psiquiatra 
americano, em San Diego. Dedicada ao estudo dos Índigo, des-
cobriu neles a qualidade da energia azul.

Seus estudos e investigações tratavam de construir um perfil 
psicológico que pudesse resistir à crítica acadêmica. Na época, em 
1980, seu colega e companheiro de pesquisa, o psiquiatra McGre-
ggor, a chamou para ver seu filho, que acabara de nascer, depois 
de inúmeras dificuldades enfrentadas por ele e sua mulher para 
conseguir que ela engravidasse. Nancy foi ver o bebê e percebeu 
que ele tinha uma aura azul, cor que ainda não constava em seus 
registros e estudos de até então. O bebê viveu por pouco tempo, 
mas Nancy passou a observar e a estudar essa cor de aura, a partir 
daí. Segundo a parapsicóloga, os Índigo não têm um plano de 
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estudos como nós temos e não o terão até sete ou oito anos de 
idade ou até mais. Somente por volta dos 26 ou 27 anos de vida, 
poder-se-á observar uma grande mudança nos Índigo, ou seja, seu 
propósito estará aqui e passarão a ter clareza impressionante sobre 
o que estão fazendo. Os mais jovens virão com uma clareza muito 
grande sobre o que farão na vida.

Inspirados e estimulados pelos estudos e descobertas de 
Nancy, Lee Carroll e Jan Tober resolveram escrever o livro The 
Indigo Children – the new kids have arrived, em 1999, nos Esta-
dos Unidos. As chamadas Crianças Índigo, ou geração X, repre-
sentam uma nova raça humana com a consciência expandida e 
extrema sensibilidade. São, naturalmente, democráticos, menos 
autoritários e manipuladores, e também cooperativos em vez de 
competitivos. São holísticos por natureza, uma vez que tendem 
naturalmente para a percepção do todo, em qualquer situação ou 
contexto, demonstrando, até mesmo, dificuldade ou mesmo in-
capacidade para perceber e interpretar a realidade sob o enfoque 
mecanicista, ou seja, de fragmentação da mesma e de sua redução 
a partes ou componentes.

Os Índigo são seres especiais, sim, muito embora sejam tão 
humanos e “terrenos” quanto seus pais. A diferença é que eles, 
os Índigo, vêm com a missão de provocar e de impulsionar mu-
danças e a revisão de crenças e de valores na humanidade. Eles 
são especiais também porque vêm providos de capacidades físicas, 
mentais e espirituais que nós, em geral, não possuímos ou não 
desenvolvemos. Ocorre que os Índigo vêm com essas capacida-
des bem desenvolvidas e manifestas. O termo Crianças Índigo é 
reconhecido em nível internacional e vem sendo empregado para 
se referir a seres humanos, não apenas crianças, embora estas re-
presentem seu maior contingente, que possuem um novo estado 
de consciência, um sistema imunológico fortalecido (imunidade 
a doenças como câncer e Aids), telepatia, capacidade para prever 
o futuro, reconhecer seres etéreos, mais intuição e até habilidade 
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para curar outras pessoas. Possuem a aura azulada, o que significa 
a manifestação da utilização de centros energéticos superiores.

Considerando-se que a Terra é um planeta da terceira dimen-
são, em processo de transição para a quarta dimensão, as Crianças 
Índigo são vistas como pontes nessa transição, tendo a missão 
de aumentar o padrão vibratório do planeta. Elas possuem me-
lhores condições de lidar com as impurezas criadas pelo homem, 
segundo Maria Dolores Paoli, uma especialista venezuelana em 
Psicoespiritualidade, conceito relativamente novo, que se refere à 
psicologia transpessoal, na qual se unem o conhecimento do ego 
com o da alma.

A chegAdA dos Índigo 
e os primeiros estudos e descobertAs

As Crianças Índigo chegam à Terra com um potencial de 
mudança em seu DNA, o que lhes permite resistir a doenças, 
conforme Maria Dolores Paoli. Ela também diz que, cientifica-
mente, já temos a confirmação da mudança que elas aportam, 
manifestada pela ativação de quatro núcleos que, combinados em 
sets de três, produzem 64 padrões diferentes, chamados de códi-
gos. Os humanos têm 20 desses códigos ativados, que propor-
cionam toda a informação genética. Excetuando-se três, que são 
códigos de arrancar e parar, como se fosse um computador.

Até agora, a ciência considerou esses códigos desativados 
como programas remotos de que atualmente não necessitamos. 
Entretanto, aparentemente, as Crianças Índigo nascem com um 
potencial de ativação em quatro códigos a mais, o que se  eviden cia 
em um claro fortalecimento de seu sistema imunológico. Essas 
evidências ficaram demonstradas em estudos realizados na Uni-
versidade da Califórnia (UCLA). Alguns dos experimentos con-
sistiram em mesclar células de Crianças Índigo com doses letais 
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de vírus da Aids e com células cancerígenas, as quais não tiveram 
nenhum efeito nas células dos Índigo. A conclusão é que eles vêm 
com um sistema imunológico fortalecido, que garante proteção 
natural às doenças.

A especialista venezuelana destaca que os Niños Índigo nas-
cem em qualquer classe socioeconômica e se caracterizam, funda-
mentalmente, por possuírem um novo estado de consciência. Ma-
ria Dolores ressalta ainda que eles se distinguem por  intermédio 
de alguns traços físicos: são mais delgados, têm olhos grandes, 
com o lóbulo frontal ligeiramente pronunciado, em geral são ca-
nhotos ou ambidestros. Comem pouco, e alguns são vegetarianos 
por não suportarem carne. Seus cinco sentidos são altamente de-
senvolvidos, visto que auditivamente podem ser capazes de ouvir 
decibéis mais agudos, conversações e ruídos à distância. Visual-
mente, podem ver facilmente os campos energéticos ou auras de 
plantas, animais e seres de outras dimensões, como fadas, gnomos 
ou anjos. São hipersensíveis, tátil e olfativamente, e reconhecem 
com precisão os odores que lhes agradam ou não.

Aos Índigo não lhes agradam os materiais sintéticos, como, 
por exemplo, as etiquetas de roupas, e preferem sempre peças fei-
tas de algodão puro. Mas todas essas características, embora nos 
ajudem a identificar os Índigo, estão longe de ser uma definição 
completa sobre tudo o que pode vir a ser um Índigo.

A argentina Ivonne Mencken, autora do livro Como convivir 
con un Niño Índigo, é mãe de um Índigo. Ivonne dedicou-se a es-
tudar o tema, em profundidade, durante a última década, desde a 
gravidez de seu único filho, época em que uma amiga lhe falou a 
respeito do assunto. Descobriu que ela e o marido são Adultos Ín-
digo e deparou com a questão das Famílias Índigo! Em seu livro, a 
argentina compartilha os resultados e descobertas de seus estudos, 
da participação em redes de pesquisa, de suas observações e da 
própria experiência de conviver com seu filho. Segundo ela, os 
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Índigo são seres mais sensíveis e gentis do que as outras pessoas. 
Muitos deles manifestam, precocemente, que nasceram na Terra 
para fomentar o amor, a paz e um estado natural de felicidade. 
Segundo Ivonne e outros estudiosos, os Índigo ditos puros co-
meçaram a chegar em grande número à Terra a partir da década 
de 1970, mais provavelmente entre 1978 e 1980. Entretanto, os 
estudos prosseguem e, sendo o tema tão recente quanto atual, 
existem muitos dados e informações que precisarão ser checados 
e melhor esclarecidos.

A época da chegada dos primeiros Índigo, em um número 
bem menor e na condição de pioneiros, pode datar de 1940, e 
certamente não antes disso, argumenta a pesquisadora Nancy Ta-
ppe. Segundo ela, entre os diferentes tipos de personalidades e as 
cores de auras identificadas, existem as cores puras e as mesclas 
dessas cores. Parece provável que entre aqueles que nasceram a 
partir de 1940 se encontrasse uma mescla de cor Índigo-Violeta 
com a missão de preparar o caminho para os Índigo puros que 
chegaram mais adiante. A partir de 1960, um número signifi-
cativamente maior de Índigo-Violeta chegou e também muitos 
representantes dos Índigo puros. Não é nosso objetivo aqui apro-
fundar a descrição sobre as variações de Índigo, bem como sobre a 
teoria e os estudos de Nancy Tappe. Se o leitor estiver interessado, 
poderá procurar suas obras indicadas no final deste livro.

A energiA Índigo

A frequência Índigo é uma qualidade energética que  pertence 
a uma alta vibração espiritual. Vibração alta significa um estado 
iluminado de ser. Já ouvimos falar, nos últimos anos, que termi-
nou a Era de Peixes e se iniciou a Era de Aquário. A mudança 
de uma Era astrológica significa não apenas uma substituição de 
energia que se projeta sobre o planeta, como também a vinda a 
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esse plano de um novo grupo de seres que até agora não havia en-
carnado, segundo Aisenberg e Melamud. Sobre essas  mudanças e 
transformações também nos fala Marilyn Ferguson, em seu exce-
lente livro A Conspiração Aquariana, no qual, como boa jornalista 
que é, apresenta inúmeros dados, fatos e depoimentos que ates-
tam esse movimento de energia. Ferguson aborda, fundamental-
mente, as transformações ocorridas desde a década de 1960 nas 
diferentes áreas do conhecimento, da ciência, do trabalho e dos 
relacionamentos, as quais fazem parte do processo de transição, 
da humanidade e do planeta, da terceira para a quarta dimensão.

Quando se fala em dimensões, aqui, estamos nos referindo 
aos diferentes níveis de consciência ou do espectro da consciência 
ao qual se refere Ken Wilber. É importante ressaltar, também, um 
princípio comum aos seres humanos e a todo o Universo: a ener-
gia. Conforme sabemos, e como bem enfatiza Isolina Romero, 
psicóloga e terapeuta mexicana, especializada em atendimento a 
Índigo, a matéria tem energia como resultado de seu movimento. 
Todos os átomos estão em constante movimento, sejam  partículas 
de uma mesa, de uma cadeira, de uma nuvem ou de um ser hu-
mano. A velocidade do movimento dos átomos determina a den-
sidade ou a sutileza da energia. É por isso que um sapato, um 
relâmpago ou a alma não têm a mesma frequência vibracional. 
Tudo o que existe, visível ou invisível, é energia em movimento.

Outra observação importante, dita em linguagem científica, 
é a do Prêmio Nobel de Física Illya Prigogine, que afirma: “Seja o 
que chamamos de realidade, ela só nos é revelada através de uma 
construção ativa da qual participamos”. Na física quântica, essa 
dependência do ser de uma coisa em relação ao seu ambiente ge-
ral é chamada de “contextualismo” e suas implicações são muitas, 
tanto para nosso conceito de realidade quanto para nosso entendi-
mento sobre nós mesmos como parceiros nesta realidade, afirma 
Dana Zohar (O Ser Quântico, p. 51). O contextualismo, segundo 
ela, é uma das razões que a levam a afirmar que a  física quântica 
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(e sua teoria) deverá finalmente contribuir para uma nova visão 
de mundo, com suas próprias e distintas dimensões epistemológi-
cas, morais e espirituais. Encarnar neste planeta significa adentrar 
um campo físico cuja natureza energética é densa e dual, afirma 
Robert Happé, em seu livro Consciência é a resposta. E, para que a 
alma possa ancorar a consciência do amor em um mundo de ca-
racterísticas vibracionais tão desafiadoras, nos são oferecidas cer-
tas ferramentas que nos ajudam nesta tarefa, diz Happé (p. 35). 
As ferramentas referidas por ele são os quatro elementos presentes 
no planeta: o corpo mental (elemento ar), o corpo emocional 
(elemento água), o corpo físico (elemento  terra) e o corpo espiri-
tual (elemento fogo), através dos quais viaja a alma.

A alma pode ser compreendida como um campo eletromag-
nético atraindo energia para si. Ela se movimenta por intermédio 
do Universo como uma entidade curiosa, sempre aprendendo so-
bre a vida, através dos vários planos dimensionais existentes. No 
momento da criação, explica Happé, a alma é presenteada com 
as mesmas qualidades do Criador Universal. Essas virtudes são 
conhecidas como leis anteriores da alma e são, também, absolu-
tamente confiáveis. É assim que, quando tomamos a decisão de 
confiar em nosso Eu Superior (ou Interior), naturalmente nos 
conectamos com o entendimento, o amor, a harmonia, a coragem 
e a sabedoria, que são natureza intrínseca da alma. A alma é um 
centro magnético que atrai energia para si, como dissemos há 
pouco. Energia significa informação, e informação é luz, que, por 
sua vez, é energia, relaciona Happé.

No sentido de ilustrar essas questões e mostrar como a vibra-
ção mais sutil e elevada de um ser lida com a chegada num corpo 
físico de vibração mais densa, resulta interessante o relato de um 
menino Índigo argentino, chamado Flavio Cabobianco, autor de 
um livro intitulado Vengo del Sol, em que conta suas lembranças 
de antes de nascer:
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Tenho mais lembranças de antes de nascer do que de meus pri-
meiros três anos de vida. Antes de nascer vejo tudo, tenho todas as 
perspectivas. Minha visão não tem limites, porque não tenho olhos 
físicos. Pela primeira vez, estou próximo de um planeta tão denso. 
Fui me preparando, passando por outros planetas onde podia ensaiar 
o físico. Era como aprender a escrever no ar, sem usar o lápis. Porém, 
isso é muito estranho, vou ter um corpo material. Eu trago dados 
básicos para poder estar aqui: sim e não, tempo e espaço. Este é um 
mundo de opostos.

Recordo centenas de bolas luminosas, todo ser vivente é uma bola 
de luz. Vejo algumas que podem me ajudar a viver neste planeta tão 
duro. Vejo duas possíveis mães: uma com ego forte e outra com ego 
mais suave, porém justo. Esta última está acompanhada por outra 
bola de luz que brilha muito; agora posso dizer que com a cor verde 
e violeta. Eles me atraem porque estão unidos pelo amor. Serão meus 
pais. Sei que tenho que ir. Começo a sentir-me cada vez mais atraído 
até eles. Aparece um túnel luminoso; ao redor há obscuridade. Quan-
do entro me sinto muito apertado, muito fechado.

Para mim, nascer neste mundo é como morrer para os  humanos: 
é passar para um plano difícil e desconhecido. Quando entro em mi-
nha mãe, começa o processo físico de minha vida. Eu vou até sua 
mente, porque é a parte mais sutil que encontro; desde aí, dirijo a 
evolução de meu corpo. Ao nascer, sigo preso à mente de minha mãe, 
ainda que meu corpo já esteja sobre a Terra. Creio que por isso não 
me lembro de nada pessoal até os três anos de idade: seguia muito 
unido a ela. Depois, minha mãe me contou que durante todo esse pe-
ríodo via o mundo de modo muito estranho, diferente e, claro, isso me 
ocorria porque eu tratava de entender o mundo através de sua mente.

Falamos, inicialmente, que a frequência vibracional varia de 
um sapato para um relâmpago e para um ser humano devido à 
velocidade de movimento dos átomos. Pois bem, é importante 
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compreender também que a frequência vibracional varia de acor-
do com as diferentes longitudes de onda que a conformam. E 
que a longitude de onda é a distância que existe entre uma crista 
e outra de uma frequência, como explica Romero. Tudo isso para 
compreendermos por que a cor da aura dos Índigo é azul. Ora, 
a cor é um fenômeno físico da luz ou da visão, associado com as 
diferentes longitudes de onda na zona visível do espectro eletro-
magnético. Cabe lembrar que a luz visível, assim como as ondas 
de rádio e os raios X, são faixas desiguais de um único espectro. 
E a cor azul, bem como a azulidade, só existe e só é percebida em 
função das outras cores do espectro de sua existência. Isso con-
fere um enfoque universal e unificador. E, desta mesma forma, 
podemos compreender a consciência como um espectro eletro-
magnético e suas diferentes manifestações como variações desse 
espectro, as quais têm uma coloração correspondente (Wilber, O 
Espectro da Consciência, p. 16 e 17).

Depois desses esclarecimentos, lembramos que muitas almas 
Índigo lutaram, como pioneiras, para romper barreiras e poder 
desenvolver seus dons e talentos. Com enorme esforço, abriram 
caminho e serviram de ponte para as gerações Índigo  vindouras. As 
Crianças Índigo que chegam agora, mais recentemente,  possuem 
uma vibração bem menos densa, quer dizer, mais sutil, dentro 
da qual é possível expressar e expor muito mais virtudes da alma 
do que em etapas anteriores, conforme Aisenberg e Mela mud (p. 
36). Energia é consciência e consciência é luz. A luz se irradia e se 
propaga, como já vimos, através de ondas. Esses “novos” seres hu-
manos que chegam, em número cada vez maior, com um padrão 
de frequência vibratória diferenciado e um grau de consciência 
mais evoluído, são capazes de afetar os outros com sua energia, 
vale dizer, com sua luz, a luz de sua consciência. A vinda desses 
seres humanos mais evoluídos para a Terra permitirá que tanto 
adultos quanto crianças que não são Índigo evoluam e elevem sua 
própria vibração, aumentando seu estado de consciência.
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De acordo com Aisenberg e Melamud, isso pode ser expli-
cado por meio do princípio de ressonância, que estabelece que 
a vibração mais baixa ou densa se alinha sobre a vibração mais 
elevada e sutil. Assim, em um futuro não muito distante, toda a 
cultura e a raça humana vibrarão na frequência Índigo, manifes-
tando um salto evolutivo em toda a humanidade, sendo provável, 
até, que num processo simultâneo outras frequências ainda mais 
elevadas, como a chamada frequência Cristal, já estejam vibran-
do em uma parcela significativa da população terrestre e dando 
prosseguimento ao nosso caminhar evolutivo em direção ao nos-
so propósito de vida.

A visão dA psicologiA trAnspessoAl 
e os Índigo

Somos as abelhas do invisível. Loucamente juntamos o mel do 
visível para armazená-lo na grande colmeia dourada do invisível.

R. M. Rilke, Carta a Hulewicz

Em seu livro A conspiração aquariana, Marilyn Ferguson ana-
lisa o processo revolucionário da década de 1960 nos  Estados Uni-
dos e suas consequências e impactos nas áreas científica, filosófica, 
religiosa, econômica e social. Ela descreve e analisa as contínuas 
manifestações de oposição ao sistema, características da época, e o 
frontal questionamento dos paradigmas vigentes. Tudo indicava 
o surgimento de uma cultura dita alternativa. Ferguson quali-
ficou os grupos de pessoas dos mais variados segmentos  sociais 
envolvidos na criação dessa cultura alternativa como “conspira-
dores aquarianos”. Ela explica que o termo “conspirador” signi-
fica “respirar junto” e afirma: “Há legiões de conspiradores. Eles 
estão nas companhias, nas universidades, nas fábricas, nos hospi-
tais, nos órgãos estatais, nos gabinetes médicos, em  organizações 
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 voluntárias e, virtualmente, em todas as áreas de decisões políticas 
do país. Há também milhões de outros que nunca pensaram em 
si mesmos como ‘conspiradores’, mas que sentem que suas expe-
riências, lutas e inquietações fazem parte de algo maior, de uma 
transformação social mais ampla e cada vez mais visível”.

Os chamados “conspiradores aquarianos” buscam caminhos 
para a transformação pessoal e social nas redes ou agrupamentos 
que se formam a partir de uma conexão entre pessoas com os mes-
mos interesses. Eles não estão interessados em uma afiliação nas 
formas tradicionais, descreve Ferguson. Tais “conspiradores” são 
atraídos por temas e reflexões acerca da mudança de paradigmas, 
transformação social, experiências místicas pessoais, tecnologia 
apropriada, descentralização, lançamento de ponte entre Orien-
te-Ocidente, comunidades intencionais, simplicidade voluntária, 
formas criativas que permitem ajuda mútua, modelos de organi-
zação montados na base da confiança e da comunicação, vigor e 
liberdade de relacionamento. Essa cultura emergente propõe a re-
novação social mediante a modificação da consciência individual 
e coletiva, e aglutinação de uma nova ordem social. Percebe-se 
nesse processo uma ênfase na transformação social como resul-
tante da transformação pessoal, a mudança de dentro para fora.

Consideramos necessária e importante essa contextualização, 
pois foi nessa mesma época que começou a chegar ao planeta um 
número mais significativo de Índigo. E, também naquela década, 
pode-se dizer que houve avanços nos estudos relacionados à “ex-
pansão e exploração” da consciência. E, embora em parte esses es-
tudos ainda integrassem manifestações culturais e do movimento 
conhecido como “Contracultura”, as sementes e as bases foram 
lançadas para avanços significativos nessa área e para o surgimen-
to da chamada Quarta Força, no campo da Psicologia. A Psi-
cologia Transpessoal, como expansão da Psicologia  Humanista, 
surgiu oficialmente em 1968 e adotou uma nova visão sobre o 
ser humano, fundamentada no conceito de autotranscendência 



Crianças Índigo

41

e na inclusão e valorização da dimensão espiritual de todos os 
seres humanos. Oriundo da Psicologia Transpessoal, o termo psi-
coespiritualidade surgiu mais recentemente para se referir à união 
entre o conhecimento do ego e o conhecimento da alma.

De acordo com a Psicologia Transpessoal, podemos e deve-
mos reconhecer um potencial humano para experimentar uma 
ampla gama de “estados alterados de consciência”. Esses estados, 
que muitas vezes implicam uma expansão de identidade para além 
dos limites usuais do ego e da personalidade, são considerados 
potencialmente úteis, saudáveis e com funções específicas, con-
forme Vaughan (in Tabone, 1980, p. 98). A Psicologia Transpes-
soal e, mais especificamente, a psicoespiritualidade representam 
uma nova etapa da ciência e do conhecimento humano, fazendo 
parte das pesquisas de ponta sobre o desenvolvimento da mente 
humana, com perspectivas promissoras, possibilitando-nos uma 
nova atitude diante da ciência e das religiões, de acordo com Vera 
Saldanha. A visão do mundo na Psicologia Transpessoal é a de 
um todo integrado em harmonia, onde tudo é energia,  formando 
uma rede de inter-relações de todos os sistemas existentes no Uni-
verso (p. 34).

A Psicologia Transpessoal volta-se para uma visão holística do 
ser humano, o qual é compreendido como sendo um ser biopsi-
cossocioespiritual, integrando os estados modificados de consciên-
cia em sua ação terapêutica e que visa ao crescimento espiritual 
do ser humano, considerado básico para sua humanização mais 
completa (Tabone, p. 102). Essa abordagem valoriza e facilita a 
vivência das experiências transcendentais tidas como oportunida-
des potencialmente valiosas para o crescimento e o desenvolvi-
mento humano. Abarca o indivíduo em sua totalidade e facilita, 
através da aceitação, principalmente, sua percepção da totalidade, 
desenvolve sua unicidade, ao mesmo tempo em que desenvolve 
sua especificidade, ou seja, um sentido mais claro de algo que lhe 
compete e a ninguém mais: seu propósito e sua missão de vida.
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Por intermédio da visão e da abordagem transpessoal, a pes-
soa sente-se realmente fazendo parte de um todo maior, mais 
ordenado, sábio, em comunhão com todos os seres. É a plena 
interação no seu momento presente. E o resultado de tal pro-
cesso de elaboração é integrado na dimensão existencial do ser, 
trazendo um refinamento de experiência cada vez maior, dando 
um sentido à sua vivência, à sua própria vida (Saldanha, p. 79). 
Ora, os Índigo e suas auras de coloração azul pertencem a uma 
frequência vibracional mais elevada e de expansão da consciência 
de uma raça. As características mais marcantes dessa frequência 
são a hipersensibilidade, a intuição e a espiritualidade, de acordo 
com Paoli (in Josenildo Carvalho). Essa frequência vibracional 
Índigo é típica da quarta dimensão. Nela, a consciência expandi-
da permite perceber o tempo multidimensional, onde tudo tem 
uma sucessão simultânea. Nessa dimensão consciencial, a visão 
holística de um todo maior e de suas partes inter-relacionadas 
funcionando de modo interdependente é subjacente. Nesse nível, 
a verdade, os valores mais elevados, o amor e o sentido da vida 
estão ativados e a energia vibra no sentido de um realinhamento 
com a unidade que somos e que a tudo envolve.

Neste sentido, pode-se afirmar que a abordagem transpessoal 
e a psicoespiritualidade, além de nos ajudarem a compreender 
esses seres diferentes – os Índigo –, podem oferecer orientação e 
cuidados muito mais adequados, primando pela ética amorosa. 
Nada pode ser mais elevado do que os princípios éticos que deri-
vam do amor. Tendo em vista que estamos falando de seres que 
representam uma nova humanidade, o aperfeiçoamento de toda 
a espécie humana, e que eles serão os líderes de nossa sociedade 
futura nos mais variados segmentos, parece-me imprescindível e 
urgente que lhes dediquemos nossos melhores recursos. O que 
lhe parece?


