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CURA KRYSTAL 21 DIAS® (PELOS ELOHIM ARCANJO MIGUEL & KRYSTALLAH) 

Este processo desencadeia um ciclo de 21 dias de cura que abrirá o seu campo bioenergético 

multidimensional e o ajudará a preparar o seu coração, consciência e corpo físico para receber os códigos 

KRYSTAL para o processo de ascensão. Sonhos estranhos podem ocorrer. Também pode acontecer que você 

não se lembre desses sonhos (ou mesmo de sonhar) e, em vez disso, faça um trabalho de processamento mais 

fundo durante o seu sono profundo. De qualquer forma, não se preocupe, é normal. Preste atenção especial 

em como você se sente, em como as suas próprias percepções do mundo e dos relacionamentos podem 

mudar. Alguns sentimentos de ansiedade, ou mesmo “descargas naturais”, podem surgir no início, mas com a 

continuidade deste processo, você sentir-se-á mais leve e um sentimento de calma e clareza surgirá, trazendo 

um novo sentido de propósito e significado à sua vida. 

Nota: é preferível fazer este processo enquanto você se prepara para dormir.  Repita o seguinte: 

« Eu apelo ao meu Cristo-Interno para acalmar os meus medos e apagar qualquer mecanismo de controlo 

interno/externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu Eu Superior para selar o meu campo 

bioenergético multidimensional e estabelecer um canal KRYST-KRYSTALLAH para os propósitos da minha 

cura, de modo que somente os códigos KRYSTAL possam fluir através de mim. » 

Imagine uma rotação no sentido horário do Raio Magenta do Pai, em torno do seu corpo, e repita o seguinte: 

« Eu apelo agora aos Elohim Arcanjo Miguel, da 13ª Dimensão, para selar e proteger completamente esta 

experiência sagrada. Eu apelo agora ao Raio Azul da Mãe para selar, proteger e aumentar completamente o 

escudo da Matriz do Arcanjo Miguel, bem como para remover qualquer coisa que não seja da natureza de 

KRYST-KRYSTALLAH e que exista atualmente neste campo. Eu apelo agora aos Mestres Ascensos (Yanas) e 

aos Guardiões para removerem e dissolverem completamente todo e qualquer contrato negativo, implante, 

entidade, energia, parasita, arma espiritual e dispositivos limitadores, conhecidos e desconhecidos, nesta vida 

e em todas as vidas, nesta dimensão e em todas as dimensões, em todas as linhas de tempo. Depois de 

concluído, apelo à restauração e reparação completos do meu campo bioenergético multidimensional original 

com o Raio Dourado de Christos-Sophia. » 

Repita o seguinte: 

« Eu comprometo-me ao Serviço aos Outros de acordo com a Lei do Um, ao serviço da Fonte Primária. 

EU SOU DEUS, EU SOU SOBERANO, EU SOU LIVRE!  

EU SOU DEUS, EU SOU SOBERANO, EU SOU LIVRE! 

EU SOU DEUS, EU SOU SOBERANO, EU SOU LIVRE! » 

Apenas respire calmamente e deixe o Raio Magenta do Pai envolvê-lo com amor.  
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Para mais informações, por favor veja:  

Ascensão na nossa Matriz de Tempo 15D: https://plataformachamacristica.wordpress.com/2020/03/11/o-que-e-a-

ascensao-what-is-ascension/ 

Fonte Primária, Yanas, Elohim, Raças Fundadoras Crísticas: 

https://plataformachamacristica.wordpress.com/2020/04/23/1a-racas-angelicas-na-nossa-matriz-de-tempo-1st-angelic-

races-in-our-time-matrix/ 

Os Guardiões: https://plataformachamacristica.wordpress.com/2020/05/15/os-guardioes-the-guardians/ 

Processo de Ascensão: https://plataformachamacristica.wordpress.com/2020/04/21/a-ascensao-e-individual-e-interna-

ascension-is-individual-and-internal/ 

A Matriz de Silício: https://plataformachamacristica.wordpress.com/2020/05/13/a-matriz-de-silicio-e-a-ascensao-the-

silicate-matrix-and-the-ascension/ 

Lei do Um: https://energeticsynthesis.com/resource-tools/em-portugues/2427-lei-do-um-law-of-one 

 

NOTA: Você é livre de partilhar este documento com quem quiser, desde que parte nenhuma do mesmo 

seja alterada. 

 

Amor e Luz! 
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