O MUNDO DE CRISTAL
O Ser de Cristal habita o seu próprio mundo, onde tudo é cristalino, o
que significa pureza, transparência, leveza e liberdade.
Neste momento todos os seres da Terra estão sendo chamados para
transformar este planeta no Mundo de Cristal. Isto depende de cada um e
do próprio planeta; é um trabalho conjunto de co-participação e interação.
Nesta nova forma o ego deixa de existir e simplesmente brilha a luz
interna do Ser, que trespassa seu corpo cristalino e faz seus raios atingirem
todos os outros seres que também são de cristal e formam a grande rede da
Unidade Universal.
Para a humanidade esta realidade pode parecer utopia, lenda ou mito.
Entretanto ela já existe no momento atual, como se fossem dois planetas
Terra distintos, em diferentes dimensões, com seres humanos que podem
habitar ambos ou apenas um.
Os humanos que já vivem estas duas realidades possuem um
diamante multifacetado em seu coração. Este diamante significa que houve
uma profunda integração, aceitação e gratidão pelas experiências vividas na
terceira dimensão, o que os torna mais adaptados à realidade física. Seu
corpo cristalino é refratário à energia densa e ao mesmo tempo favorece a
passagem de sua luz interna para o meio ambiente, criando ondas de luz,
amor e pureza. Estas ondas tocam os outros e podem estimular o desejo de
despertar para um novo estado de existência.
Existe dentro de cada ser humano a memória de toda a vida da
humanidade, como também o registro do potencial a ser desenvolvido.
O planeta Terra passa por muitas transformações, a cada dia a Lei do
Amor e da União tornam-se mais fortes e ao ser humano é recomendado
que abra mão de seus apegos, pois assim poderá usufruir da grande
abundância e paz do Mundo de Cristal.
A Luz que pulsa no interior se intensifica, num brilho intenso
dissolvendo toda a energia densa que foi criada ao longo da existência.
Cada ser humano é formado pelo conjunto dos vários elementos
existentes neste planeta, mesmo os de antes do surgimento da raça humana.
Isto significa que esta memória se encontra em cada célula. E é exatamente
por isto que cada célula é, em potencial, uma fonte do cristal líquido,
substância que ainda pertencendo à Unidade gera todos os reinos existentes
no mundo material. Quando o cristal líquido é utilizado para a cura,
regeneração, purificação ocorre uma volta à origem, à fonte da vida,
portanto antes do surgimento da Dualidade, Bem e Mal, Noite e Dia, Luz e
Trevas ou qualquer outra.
O momento atual é um chamado a uma vida distinta, livre de
mazelas, dissabores e insatisfações. Simbolicamente é um convite para o
ser humano despir-se da túnica que o envolve com uma falsa sensação de

proteção e permitir que sua luz interna brilhe em plenitude no centro de seu
ser. Muitos desejam e aguardam sua plena purificação.
A vontade e o desejo criam possibilidades e ferramentas para facilitar
o processo.
Que cada ser reconheça o desejo profundo de seu coração e tenha a
coragem de seguir sua Vontade.
Assim seja!
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