




• Todos nós, como as crianças, recebemos classificações pelo grau de 
despertamento 

• Cada um desperta com os estímulos que recebe e com a consciência 
que trás de muitas vidas 

• As crianças estão cada vez avançadas na evolução e trazem mais luz e 
conhecimento com base fundamentada no amor incondicional 

• Então:  

• - quem irá ensiná-las na terra? 

• - precisamos nos conhecer e perceber o que podemos fazer 

• Todos sabemos que a evolução da humanidade está cada vez mais 
visível e rápida 



• A vida, os comportamentos, as atitudes, são diferentes hoje, do que   
tempos atrás 

• Muitas mudanças aconteceram, e continuam a acontecer com maior 
velocidade, chocando- nos, quando comparada com a forma em que 
vivíamos 

• A maior transformação está acontecendo através do nascimento de 
seres humanos cada vez mais evoluídos  

• Antes dos Índigos virem à Terra, houve uma preparação para recebe-
los  

• E isso se deu com a vinda das 

• Surgiram no século 18 sem nenhuma lição a aprender, mas preparar o 
caminho das crianças Índigos para o desbravamento rumo à evolução 
de todos 



• - vieram para rever toda a sabedoria do planeta e os conceitos da 
evolução, para que a 3ªD possa se completar 

• - deram inicio a um processo globalizado para dar sustentação à grande 
mudança que viria a ser introduzida na humanidade 

•  os violetas são seres: 

• - assertivos/sábios/ diplomatas por excelência  

• - conseguem dialogar e discutir qualquer assunto 

• - inserem nas pessoas amor e ternura de forma natural  

• - não gostam de brigas ou agressões 

• - são pacíficos e amigos leais 

• - são líderes por natureza 

 



• Hoje em sua maioria os Violetas são adultos e idosos 

• Chegaram a Terra para fazer a base, dar sustentação e inserirem na 
sociedade, profundas mudanças no aspecto social e psíquico 

• São equipados com diversos dispositivos de argumentação e 
maturidade 

• - são curadores de pessoas e de ambientes 

• - defendem causas nobres que beneficiam o planeta como um todo 

• - seu trabalho é amplo, sempre com o olhar para todos os lados das 
questões levantadas 

• Sua tarefa é de todos e em prol de todos 

• Possuem o papel de Diplomatas nessa grande transformação, e de 
transmutarem com sabedoria, amor e cautela, todas as questões 



• Possuem capacidade desbravadora do Índigo, acrescida do amor e sabedoria, 
qualidades de Mestres, que são, por excelência, aportando aqui com grande 
responsabilidade social para com a Humanidade 

• Sabe aquele Índigo puro, mais teimoso que o normal, que só aceita opinião de 
uma pessoa que convive? 

• São os próprios Violetas e por essa razão tornam o Índigo mais flexível e 
conseguem fazer com que ele veja as situações de outros ângulos 

• Este é o ser Violeta: 

• Diplomata, amoroso, disciplinado, teimoso no que é justo, no que é nobre, 
sempre mostrando o caminho para que os dois lados consigam perceber e 
seguir evoluindo 

• Para ele o que importa é o resultado positivo e não quem arquitetou 

• Não deseja títulos, mas executar a obra divina, 

 ensinar, aprender e expandir o amor 



• - maravilhosos desbravadores, nascidos em maior número a partir de 1970 

• Muitas vezes foram considerados tolos em sua época 

• Vieram estabelecer novos paradigmas e modificar a velha estrutura da 
Sociedade Humana 

• Reescrevendo a história e preparando a humanidade para a evolução 

• Deram o alerta para o despertar para a prática de: 

• - meditação/ yoga/ alimentação saudável 

• - entendimento do funcionamento da física quântica e das terapias 
alternativas  

• - conhecimento das limpezas energéticas dos corpos e ambientes 

• - libertação através de uma vida consciente e evolutiva 

• - são os rompedores de sistemas 

• - desejam acelerar o processo da evolução humana e planetária  



• Sua aura é 

• São sensitivos, inteligentes ao extremo  

• Amam animais e têm forte compaixão e amor ao 

• São guiados por um senso de justiça muito forte 

• Têm liderança carismática 

• Não são massa de manobra 

• Não se deixam conduzir 

• Não são manipuláveis e não manipulam 

• Não seguem regras ou disciplina severa 

• Não aceitam Não, nunca...   Vão atrás ... 

• Querem ter escolhas, querem negociar 



• Possuem muita energia 

• Distraem-se facilmente 

• Discutem  

• Resistem à autoridade 

• Detestam preconceitos 

• São popularmente e infelizmente chamadas  

crianças problemas 

• Não são adeptas a práticas que agridam a natureza 

• Muitos não aceitam comer carne de qualquer animal. 

•  Escolhem legumes, verduras e pouca quantidade de alimento 

• Acreditam em Deus e na continuação da vida após a morte.. 

•  Não é novidade para elas a existência de Deus e a continuidade da vida 

 



• Os educadores têm dificuldade de trabalhar com elas em idade escolar, através 
dos métodos tradicionais 

• As características  se acentuam no inicio da alfabetização 

 e piora na adolescência porque não conseguem  

ser compreendidos 

• Vivenciam uma mudança por volta dos 26 anos  

quando passam a ter noção de sua missão 

• A visão se torna mais clara do que vieram fazer aqui, quais objetivos e seguem 
seu ideal até se tornarem mais velhos e concluir essa missão 

• Os adultos com esse perfil cresceram com um sentimento de inadequação, 
sentindo-se diferentes 

• Quem tem filhos assim, com essas características deve pesquisar e saber mais 

• Deve educar, orientar, colocar limites, amar,..  mas acima de tudo aceitar, 
escutar, somar com eles e ajudar em sua preciosa jornada 



• Missão: linda, árdua e pouco compreendida! 

• São confundidas com crianças tristes, fracas e doentes 

• Quando muito pequenas choram sem motivo aparente  

e se mostram insatisfeitas 

• Absorvem as tristezas ao redor de si 

• Também vieram para curar pessoas e ambientes como as Violetas 

• Trazem atributos de paz e equilíbrio para continuar o trabalho iniciado pelas 
crianças Índigo 

• Temos também adulto Cristal, pois há haviam alguns em outras épocas 

• Mas, o maior numero dos Cristais nasceram a partir do ano 2.000 

• Sendo assim, temos muitos adolescentes com estes comportamentos sensíveis 
que dependem de muita atenção dos adultos 



• Temos adultos com características Cristal, isso demonstra o quanto estão em 
sintonia com a evolução da consciência e estão acessando  na consciência 
coletiva o poder da: 

• - cura, empatia, respeito e senso de compaixão e de justiça, características forte 
da criança Cristal que regata os valores éticos e o amor incondicional que é sua 
missão 

• São as Cristais: 

• - desbravadoras/polêmicas , deixando registro de mudanças 

 na história da humanidade, principalmente na área da Espiritualidade 

• Temos como exemplo Jesus 

• Demonstrava uma criança frágil, solitária, com   

necessidade de fazer suas orações em locais distantes  

e restabelecer seu equilíbrio para estar entre os outros 



• Normalmente os seres Cristal são filhos de pais Índigo 

• Chegaram com alta vibração para colaborar com os rompedores de sistemas 
(índigos) e elevar a frequência dos seres humanos 

• Todos podem usar de habilidades intuitivas para sintonizar com a energia dessas 
crianças criando uma unidade com elas, e o resultado do planeta será espantoso 

• O que os pais percebem no comportamento da criança Cristal: 

• - são muito inteligentes 

• - fazem comentários sobre assuntos diversos com propriedade 

• - já nascem sabendo 

• - difícil de convencer a fazer algo que não queiram 

•  Quando chegaram as crianças Índigo, houve um crescimento assustador de 
crianças diagnosticadas como Hiperativas 

• Com as crianças Cristal existe um crescimento dramático de crianças autistas, 
segundo diagnósticos equivocados 



• As crianças Cristal são muito sensíveis e vulneráveis ao mundo que as rodeia, por 
isso se escondem dentro de si mesmas 

• Distanciam-se o máximo que podem, até mesmo de seus familiares, para 
sobreviverem em um mundo que ainda não se encaixam 

• Um mundo onde o ser está preocupado em ter e não em ser 

• Um mundo que precisa de compaixão, de perdão, de amor, de alegrias e de 
compreensão 

• Um mundo onde alguns pais estão confusos na educação de seus filhos, que 
jogam a responsabilidade para outros (babá, escola, amigos...) 

• Deixando de orientar e colocar limites 

• Esquecem que seus filhos precisam de educação,  

de saber até onde podem ir e o que podem fazer 



O fato de termos mais crianças evoluídas em nosso meio não significa 
esquecermos os valores que aprendemos com nossos pais, que eram: 

- Rigorosos e exigentes, mas que sabiam conduzir e mostrar o caminho dos bons 
costumes e respeito 

- Crianças evoluídas necessitam buscar a evolução cultural  e espiritual para 
formar adultos dignos e respeitáveis 

Características  da criança Cristal: 

- Extremamente sensíveis ao ambiente 

- Captam emoções negativas dos outros 

- Captam cheiros, sons, cores, comidas, violência  

- Captam a dor dos outros, a consciência de grupo, e conseguem fazer a leitura de 
comportamento de cada ser em um simples olhar 

- Precisam de tempo sozinhas, não vivem em grupo, tem necessidade de solidão 

- Gostam da natureza e é preciso estar nela pois a natureza e os elementais  
ajudam a equilibrar e limpar suas energias em desequilíbrio que as afetam tão 
profundamente 



• - não entendem a desumanidade do homem contra homem 

• Não entendem a guerra, a avareza, a injustiça 

• Conflitos e violência na família criam nelas traumas e sua reação é de proteger-
se, desconectando-se dos fatos, criando até doenças existenciais para tentar 
melhorar o relacionamento do meio em que vivem 

• Tem olhar penetrante, seu olhar é como se invadisse o ser dentro da alma 

• São capazes de dizer o que sentem ou necessitam 

• São prudentes e gentis, sinceras e cuidadosas 

• Praticam a empatia e têm receio de magoar as pessoas 

• Preferem locais calmos 

• Evitam multidões, as energias diferentes ao mesmo tempo, os incomodam 

• Conectam-se facilmente com outras criaturas e adoram animais e outras 
crianças 



• Como acalmá-las? 

• Com água e natureza - pois equilibra as energias 

• - banhos frequentes/parques aquáticos/natureza 

• - dar de beber muita água 

• - roupas confortáveis, as mantém calmas e livres 

• Têm empatia muito forte/ são afetuosas 

• Percebem a necessidade do outro 

• Não gostam de muito contato físico e de intimidades porque se 
sentem invadidas e não respeitadas 

• São ingênuas e puros de sentimentos 

• Necessitam de ajuda para aprender a conectar sua energia - que pode 
ser feito através de esporte, danças, música, artes marciais, ioga... 



• Parecem, as vezes, passivos ou sem sentimentos 

• Até 4 anos, choram muito e sem motivo 

• Têm períodos de depressão profunda  

• Harmonizam naturalmente o ambiente sem serem percebidas 

• Ao perceber que outros querem usufruir de sua energia, se afastam sem dar 
explicações 

• São de poucas palavras e expressam sua sabedoria com humildade  

• Não gostam de dar conselhos 

• São líderes que ensinam através do exemplo e da ação 

• Possuem ótimo equilíbrio dos dois hemisférios cerebrais 



•Crianças Arco Íris, Diamante e Dourada 
• São variações da geração Cristal, mas na essência são iguais 

• A única diferença: 

• - 

ÍNDIGO CRISTAL VIOLETA ÍNDIGO ÍNDIGO 

DOURADA 

ARCO ÍRIS 

DIAMANTE 



- sua aura tem as sete cores dos chackras principais 

- Seus movimentos são mais sutis, com energias mais elevadas 

- São extremamente sensíveis  

- Sua missão é cura e auto cura 

- Têm sensibilidade mediúnica muito desenvolvida 

- Começaram a nascer em 2005, sendo que em 2010, nasceram em número maior 

- Nunca encarnaram antes 

- Não têm carma, não precisam escolher infâncias caóticas para o crescimento 
espiritual 

- Não escolhem famílias disfuncionais 

- São todas missionárias 

- Podem ter olhos grandes como as Cristal 



• São totalmente confiantes e destemidas, sem agressividade 

• Trazem a energia do arco íris de cura 

• Tem energia muito alta e personalidade forte 

• São criativas 

• Manifestam na hora o que querem ou precisam 

• São intuitivas e psíquicas sem esforço 

• São mágicas e podem dobrar o tempo(diminuir as distâncias)  

• Se tornam vulneráveis à alergias e erupções cutâneas  

• As crianças Índigo estão se tornando Arco Íris com a prática e também usando 
sua intuição.  

• Os adultos também podem tornar-se Arco Íris, passando a ser adaptáveis, 
carinhosos, recordando as memórias de outros tempos e lugares e as 
habilidades que já têm, que trazem na essência. 



• Nós estamos familiarizados com os termos: 

• Criança Violeta, Criança Índigo, Criança Cristal e Criança Arco-Íris. 

•  Mas poucos ouviram falar do termo 

• Isto acontece porque diferentemente das suas predecessoras, a criança diamante 
não está aqui para mudar as coisas.  

• A criança diamante raramente vai chamar atenção para ela mesma e vai passar 
pela vida de maneira invisível. 

• Mas por que estão aqui?  

• Vamos ver de onde este nome vem. 

•  O Diamante é um grande  

condutor de energia e luz.  



• Diferentemente das crianças Cristal, que são semelhantes mas extremamente 
delicadas e podem se quebrar facilmente,  

• a Criança Diamante é  como o diamante que é uma das pedras mais difíceis e 
duras de serem destruídas na Terra e muito brilhante mas na escuridão, é 
invisível. 

• As Crianças Diamante são assim.  

• Enquanto estão na escuridão, elas são invisíveis para todos na Terra.  

• Mas quando começam a conduzir ou canalizar luz e energia,  

sua luz é a mais pura e brilhante da Terra. 

• As Crianças Diamante são: 

•  excelente alunos, talentosas em qualquer assunto, tarefa ou hobby com os 
quais se importam ou buscam 

•   não fazendo nada chamativo porque sua energia é dispersada de maneira 
muito fina entre os muitos assuntos.  

• São aprendizes ávidos, sem interesse egoísta, sem tomar partido, 

•  sem a intenção de ter conhecimento. 

 



• Frequentemente, mas não sempre, nascem em famílias e situações muito 
difíceis, mas passarão por estes eventos sem serem afetadas pelo drama.  

• não se tornam viciadas em substâncias nem se tornam abusivas ou depressivas 
ou deixam de viver suas vidas de maneira plena por conta de sua má sorte. 

•  Raramente uma delas vai cair ao longo do caminho e procurar o caminho da 
destruição para ver como é.  

•  após anos de sofrimento e dor, elas reemergirão tão brilhantes como sempre. 

• As Crianças Diamante sabem que estão certas 99% sobre todas as coisas.  

• Parecem arrogantes para os outros porque elas nem tentam discutir sobre o seu 
ponto de vista.  

• Vão apenas concordar acenando a cabeça e sorrir  

para o seu argumento e então quando menos se espera,  

vão lentamente ensinar o ponto de vista oposto. 



•  vão entrar em discussões simplesmente para ganhar.  

• fazem isto por diversão e sempre vencem. 

•  Não importa em que lado da discussão elas estejam, elas não se importam com 
isto na verdade, elas vão provar que o seu lado está errado.  

• É porque elas enxergam o quadro em sua totalidade. 

•  Elas enxergam sempre os dois lados de qualquer questão e não julgam. 

• As Crianças Diamante fogem da liderança.  

•  o conceito de “grupo” que nós temos aqui na Terra é ofensivo a elas. 

•  O grupo,  significa a mentalidade nós x elas, e para elas deve ser o Todo 

  - não concordam com uma realidade que exclui outras 

 realidades. 

 



• Se vocês estão se perguntando de onde elas vem, a resposta é: 

•  de todos os lugares e de nenhum lugar.  

• Elas não se identificam com nenhum planeta em particular,  

realidade ou universo.  

• Elas vem direto da Unicidade.  

• Médiuns ou sensitivos, poderão ver a forma delas mudar à sua mais avançada 
percepção.  

• Então se você consegue ver extraterrestres, é isto o que você verá, se você 
consegue perceber criaturas de energia/luz, é isso que verá 

•  Se você pode perceber a Unicidade, é isto o que você verá.  

•  Logo, por exemplo, se você se identifica com Dragões, você pensará que elas são 
Dragões.  

• Se você se identifica com Anjos Terrenos, você verá asas nelas.  

 



• Se você suspeita que seu filho é uma Criança Diamante, o melhor que você pode 
fazer por ele é estreitar o seu campo de interesses e encorajar a criança a ficar 
com apenas um ou dois assuntos.  

• Um assunto: criativo, como arte ou música 

•  Outro assunto: intelectual, como ciência ou letras.  

• Será uma tarefa difícil, mas isto vai ajudá-las a sobreviver na Terra e se tornarem 
independentes, sendo melhor do que levá-las a fazer dez atividades por 
semana... as quais elas vão querer muito fazer 

• Deixe a dieta delas livre de aditivos,  

• faça uma dieta pura e fresca  

e tenha certeza de dar-lhes bastante água. 

•  Elas cuidarão do resto.  

 



 

• Uma Criança Arco-Íris pensará, vai querer ser, ou será confundida com uma 
Criança Diamante.  

• A principal diferença entre as duas é que a primeira se liga muito em religião, e 
em fazer as coisas certas 

•  Enquanto a segunda apenas vive a vida e está aqui puramente para trazer a Luz 
Divina em nossas realidades.  

• A cor, ou cores que se apresentam na Terra são irrelevantes para a Criança 
Diamante 

•  nunca julgará você ou suas crenças como erradas, nem vai tentar te salvar ou te 
ensinar o caminho correto 

• Uma Criança Diamante vai aparecer na sua vida quando você mais precisa dela, 
ou seja, quando você precisa da Luz Divina 

• Elas terão uma vida longa e sem complicações. 

 



.  

• Se elas querem, elas podem fazer você obedecer as suas ordens, podem mudar 
o clima, podem modificar a vibração de um local inteiro.  

• Elas podem se manifestar com facilidade e buscarão uma solução, ou resposta 
para qualquer problema que você as apresente.  

• Quando uma pessoa se torna consciente do poder da Criança Diamante, a 
pessoa fica com medo e talvez pense que é errado alguém ter tanto poder. 

•  No entanto, é muito raro de fato para uma Criança Diamante usar seus poderes.  

• Elas tem uma resistência muito grande para fazê-lo. 

• Quanto ao seu número, existem poucas encarnadas na Terra no presente, mas 
seu número vai aumentar ao longo das próximas duas décadas, 

 porém não muito.  

• O poder é tanto que não são necessárias muitas delas  

 



• Se você sente uma necessidade muito grande de ser uma Criança Diamante, 
provavelmente você é uma Criança Arco-Íris…  

• As crianças Diamantes chegaram a partir de 2012,  com uma estrutura bem 
diferente dos Índigo e Cristal, 

• elas são consideradas , não são muitas, mas nasceram em lugares 
onde necessitava de uma energia mais intensa 

•  nasceram também em lugares com energias mais densas 

• elas assimilam e ancoram muito bem, energias sutis e bem elevadas, são mais 
fortes fisicamente, não chamarão atenção para elas. 

• Quando começam a canalizar energias são as mais puras e brilhantes, 

• Excelentes alunos, 

• Talentosos em qualquer assunto, 

 



 

• Tem uma compreensão muito expandida de tudo 

• Tem o sentido de Unicidade com Deus 

• Terão vida longa e sem complicações 

• Sabem que sempre estão certos, mas não vão impor isso 

• Eles vêm com uma alta conexão espiritual, estar em contato com outras 
dimensões e receber orientações é algo muito comum 

• Dons artísticos aguçados para música, pintura, desenho; se expressam muito 
facilmente através de seus dons 

• Não suportam mentiras, são muito verdadeiros e pedem isso as pessoas que os 
rodeiam 

• Possuem o dom da cura, seja por imposição das mãos, por manipulação de 
pedras e cristais, ou por sua energia amorosa 



• Se recordam de outras existências com clareza de detalhes 

• São sensitivos, telepatas e clarividentes, sentem a energia de lugares e pessoas 

•  se comunicam de forma não verbal e leem o pensamento das pessoas 

•  conseguem pressentir acontecimentos futuros 

• Forte conexão com a natureza, se alimentam e renovam sua 

 energia quando em contato.  

• Gostam muito do sol e de estar em contato com essa energia 

• Gostam de ficar sozinhos, sem fazer nada. Necessitam desse momento com eles 
mesmos 

• As vezes parecem estar desconectadas do mundo 

• Sentem presença de desonestidade, medo, mentira e manipulação. 

• Existem poucas na Terra, seu número vai aumentar nos próximos anos, mas seu 
poder é tão grande que não precisarão muitas, elas estão encarnadas em 
pontos específicos e mais densos para transmutar as energias do lugar. 



• são seres que vêm de planos de 

• O processo de adaptação dimensional e de egrégora 

  da Terra tem sido difícil de 

 - devem existir cerca de crianças douradas, 

desde 1998, encarnadas na Terra 

• O maior número delas iniciou a e 

  de encarnar entre 2003 a 2006, pois a energia delas é e 



•   

•  Tem as mesmas características do arco-íris Crianças 

•  Tem uma 

•  Um interesse precoce em ambiente 

•  Super-sensibilidade ao ambiente 

•  Curiosidade forte e poderes de observação 

•  Um extenso vocabulário 

•  Uma memória excepcional 

•  Pode falar cedo e fluentemente 

•  A capacidade de ler cedo - muitas vezes autodidata 

•  Pode optar por concentrar-se por longos períodos 

•  A propensão para pedir e fazer perguntas incomuns, astutas 

•  A capacidade de compreender ideias rapidamente 



•  Um sentido  de humor 

necessidade de sono 

•  sobre os temas mais improváveis 

•  Curiosidade insaciável 

•  Atitude , especialmente 

•  Requer adultos emocionalmente ao redor dela 

•  Pode tornar-se facilmente  por causa das suas grandes ideias e que não 
possuem os recursos ou as pessoas para ajudar na realização dessas tarefas 

•  Aprende a partir de um nível exploratório e resiste a  e ser apenas 
um ouvinte 

•  Não consegue ficar parado, a menos que esteja absorvido em algo de seu 
próprio interesse 

•  

•  Se experimentam fracasso precoce, podem desistir e desenvolver blocos de 
aprendizagem permanente 



•  Apresentam um elevado  ( ) mas que muitas vezes 
exibem criatividade congelada, 

• Tem ávido interesse na ciência ou literatura /Tem uma ampla gama de interesses 

•  É engenhoso - resolução de problemas através de métodos engenhosos 

• É criativo em ideias novas, vendo associações, buscando inovações 

• É perceptivamente aberto para seu ambiente 

• Tem a capacidade de usar o conhecimento e informações que não sejam de 
memorizar 

•  Mostra julgamento superior na avaliação de coisas 

•  Aprende rápido, fácil e eficiente /Usa sempre o senso comum 

•  Mantém e usa informações que tenham sido ouvidas ou lidas 

•  É persistente / Tem um alto nível de energia 

•  É independente/ é amigável 



• É fluente na produção e elaboração de ideias 

•  É flexível em padrões de pensamento 

•   quando existem problemas 

•  Atos são espontâneos, e intuitivos 

•  Oferece várias soluções ou respostas para os problemas 

•  É intelectualmente brincalhão, interessado em fantasia, imaginação 

•  Tenta se adaptar ou melhorar as coisas 

•  Não se importa de ser diferente 

•  Fica entediado com a 

•  Produz inesperadas respostas 

•  Considera-se, e talvez , por alguns como louco 

•  Pode mostrar de originalidade, concentração e trabalho duro 
persistente em projetos 

•  Pode estimular, organizar e despertar outros 



•  Reconhece as possuídas por outros 

•  Articula as ideias com clareza 

•  Ouve os outros com empatia 

•  É confiável e responsável 

•  Demonstra em atividades físicas 

•  Responde prontamente ao ritmo, melodia e harmonia 

•  Gosta de atividades de dança e dramáticos com elementos musicais 

•  Usa a voz para as mudanças no humor 

•  Comunica sentimentos por meio de 

• Usa a arte para sentimentos e experiências 



• Em geral essas crianças, possuem um de  e, 
total memória de sua realidade estelar e de toda a hierarquia dos 
mestres 

• elas já para executar a sua missão ou 
projeto que tenham se  a realizar, 

• Muitas dessas crianças tem nascido em lugares e 
, para que até nos de vida possam  a 

sua energia e terem as energias  e 
 da humanidade. 

•  

 


