GERAÇÃO Y
As CRIANÇAS ÍNDIGO E CRISTAL, descoberta a partir de 1980 da psiquiatria,
psicologia, terapeutas e estudiosos de uma nova raça humana, ser humano
melhorado, anjos humanos, identificadas pelas auras azuis e arco-íris ou estelares,
com 13 centros de forças, 6 a mais que o indivíduo comum.
Não aceitam imposição, são hiperativos e sabem o que querem. Exigem
diálogo(...).
Avessos a pessoas, esquemas e sociedades ultrapassadas e lutam por novas
formas de
vida.
Buscam o ser e não o ter, uma nova mentalidade de vida surge na Terra.
Estão sendo identificadas com Transtorno de Déficit de Atenção - TDA e
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH.
Confundidas com Autismo e tratados erroneamente por medicação chamada
Ritalina.
Os gabinetes desses profissionais vêm recebendo com frequência a visita de
pais com crianças dessa natureza para consultas a arquivos abertos e lembranças de
outras vidas.
Trata-se de uma Nova Consciência Planetária para o 3o. Milénio.
São cooperativos e não corporativos na defesa dos interesses dos demais.
Algumas características do ÍNDIGO ou Geração Y:
Espírito guerreiro: Romper sistemas, exigir revisão de valores e resgatar a
verdade.
Temperamento impetuoso, para poder cumprir sua missão.
Azul-índigo da aura, terceiro olho intuitivo da clarividência, visão da vida
espiritual.
Reagem contrário na presença de desonestidade, medo, mentira e
manipulação.
Olhos enormes, profundos e penetrantes como se lessem nossa energia e
alma.
São telepáticos e comunicam-se mente a mente sem precisar de palavras.
Maturidade acentuada desde bebés. Conexão forte com outras dimensões da
vida.
Hipersensíveis e com tendência a ter alergias desde bebés.
São cooperativos e pensam sempre nos outros antes de pensar em si mesmos.
Amam a justiça e são capazes de tudo para corrigir um erro.
São íntegros, sempre lutam pela mudança, orientados por valores elevados.
QI, Coeficiente Intelectual; QE, Coeficiente Emocional e QS, Coeficiente
Espiritual, elevados.
Extremamente amorosos e carinhosos.
Firrneza de caráter no que dizem e no que fazem, com teimosia e arrogância.
Memórias de outras vidas, de
outras dimensões e muito criativos. Poliglotas,
dom para a poesia, para a cura usando as mãos.

Não se prendem a nenhuma religião, mas pregam o amor espiritual de Jesus da
liberdade, fraternidade e da solidariedade (...). Outras sob pesquisa.
Algumas características do grupo CRISTAL:
Regidos pelo coração. São pacificadores natos. Anjos humanos.
Olhos azuis cristalinos ou de um tom escuro, quase negro.
Sua aura é de cor opalescente, com matizes de cores múltiplas, cor do arco-íris.
Telepáticos e usam linguagem de sinais. Algumas com arquivos mentais abertos.
Diagnosticados erradamente como Autistas ou Síndrome de Asperger.
São emocionalmente equilibrados, doces, alegres e amorosos.
Perdoam os demais. São sensitivos. Sabedoria muito além da idade.
Génios, poliglotas e musicais desde bebés.
Desenvolvimento lento, começam a falar bem mais tarde aos 3 e 4 anos.
Temperamento tranquilo, sereno e pacífico.
Falam pouco e de forma muito objetiva e direta.
Alta espiritualidade. Habilidades e dons para curas magnéticas.
Éticos e dominam a tecnologia da informática desde bebés.
Conversam com anjos e guias espirituais (.,.),
Estjjío aos milhares na Terra. É bom verificarmos em nossas residências (...).
Transdiscip|inas ou Metodologia nova de ensino no tratamento diário. Outras em
qbservação. Assunto não conclusivo. As niídias tçm trazido depoimento e notícia
dessas crianças.
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