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Chave do Crescimento 

 

A compreensão surge esplendorosa. 

Somos capazes de perceber com muito mais 

ferramentas que os cinco sentidos. A voz 

interna é clara. As pessoas que se aproximam 

estão cada vez mais sintonizadas com que há de 

melhor em nós. O tipo de conflito que nos traz 

crescimento é muito mais sutil. 

Momento de Iluminação. 
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Chave do Julgamento 

 

Assim uma nova personalidade surge, orientada 

pelo Eu Superior, refletindo toda a sua luz e 

sabedoria.  

Momento de visão, de tocar os mistérios, de 

libertação e iniciação. 
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Chave do Mundo 

 

E nos tornamos inteiros. O caminho que foi 

aprendiz de feiticeiro, cruzou o vale da morte, 

conversou com anjos e demônios, viu mundos 

sendo criados e destruídos, agora está em seu 

eixo, conectado, restaurado.  

Muito mais que alegre com as pequenas 

satisfações, agora ele está realizado, pleno, feliz.  

Momento de integração e de fim de ciclo. 
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Chave da Alquimia 

 

E se chegou ao fim do caminho, podemos 

recomeçar a caminhada, mas desta vez o que se 

traz na mala da vida, nos tornará mais forte  

( talentos e habilidades ). 

Não será mais alienado da realidade, 

manipulado pelo mundo, punido por não fazer 

parte de um sistema que se sabe que é injusto, 

mas que alguém se encontrou, o senhor do seu 

próprio universo. 
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Cada ser que percorre o Caminho Sagrado, 

porque deixou de fazer escolhas baseadas em 

crenças negativas adquiridas nas experiências 

ruins de seu passado. Também não tem medo 

de enfrentar o desconhecido porque caminha 

com Fé. 

Momento de descomprometer e relaxar. 

 

 


