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Chave da Cura 

 

A Transformação pode ser dolorida, mas 

quando é decorrente da busca interior, mobiliza 

as forças Curativas e consoladoras do Cosmo. 

Na transformação interior encontramos Anjos 

Espirituais, seja através de pessoas físicas ou 

espirituais, através da aproximação 

compartilham beleza, bondade e luz. 

Momento de ponderação, serenidade e cura. 
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Chave da Sedução 

 

A Chave da Sedução, traz a escolha de se obter 

os êxitos através de meios escusos como a 

manipulação física ou psicológica das pessoas 

que estão ao redor. 

Fortalecido por todo o caminho percorrido, 

chegou o momento da prova, escolher o 

caminho mais curto ou mais fácil. 
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As vezes parece mais fácil manipular as pessoas 

para que façam algo por nós, principalmente 

quando descobrimos que temos este poder, no 

entanto qual o custo disto? 

E até que ponto que somos manipuláveis , nos 

deixando seduzir por um modelo de felicidade e 

bem estar artificialmente produzido? 

Momento de cultivar a Liberdade. 
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Chave da Luz Interior 

 

Quando entramos no Caminho Espiritual, tudo 

aquilo que não for verdadeiro é destruído.  

As mentiras encontradas consomem energias 

para que se mantenham em pé.  

Destruí-las é sinônimo de liberar está energia 

que poderá, então, ser utilizadas na realização 

dos nossos propósitos. 
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Momento de destruição de tudo aquilo que é 

rígido, fixo, inflexível, de cultivar a humildade e 

de deixar fluir. 
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Chave da Estrela 

 

Tendo confrontado algumas mentiras e liberado 

mais recursos, podemos voltar ao caminho 

original e continuar a peregrinação rumo a 

jornada da Vida. 

Estamos agora na sintonia dos seres espirituais 

mais elevados, que se já nos inspiravam, agora 

podem ser sentidos de uma forma mais 

concreta. A nossa missão pode ser confirmada. 

Momento de Esperança. 
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Chave da Intuição 

 

Confirmada a missão, mais uma vez nosso 

discernimento deve ser usado para saber o que 

faz parte da nossa verdade interna e o que é 

fantasia.  

Quanto mais fortalecidos e conscientes, mais 

claro é para nós aquilo que nos confunde e nos 

afasta do caminho.  

Momento de abandonar a superficialidade, a 

frivolidade e a alienação. 


