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É bastante evidente que, sem que as populações se apercebam, os Senhores da
Perversão se esforçam por introduzir os seus esquemas corruptos no novo ciclo.
Assim se perpetua o cenário obscuro, para grande surpresa das populações,
que olham para o céu e perguntam quando é que Deus ouve as suas
reclamações e acaba com o absurdo!
Deus, porém, nada tem a ver com o assunto.
O Deus a quem rogam é uma figura de estilo, que decorre do desconhecimento
acerca da complexidade da teia multidimensional da Terra.
Mas isso é compreensível numa humanidade que tem vivido na mais completa
escuridão, ainda por cima acreditando que vê perfeitamente!
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Acerca de ANURA
Porque ao longo das páginas deste livro muito se fala de ANURA — até há bem pouco tempo
conhecida por Gaia —, aqui deixamos algumas informações:
Eu sou uma entidade/consciência constituída por múltiplas consciências. Sou um imenso corpo com
muitas partículas e probabilidades de manifestação. Quer isto dizer que posso manifestar-me como
um todo, num só corpo, ao nível da consciência que sou, ou manifestar-me parcelarmente, usando
apenas um aspecto do meu corpo. Por isso vos disse (em 2006) que o meu nome era uma sigla. Cada
letra desse nome tem um significado cósmico, que pode ser traduzido para qualquer língua humana e
não humana, assim como para a língua universal da criação cósmica, que integra muitas línguas
estelares.
*****

O significado de cada uma das letras da sigla ANURA é a seguinte:
ANURA – A primeira letra diz respeito à força que temos vindo a designar por “Amor Integral”, na
qual assenta a criação deste planeta.
ANURA – A segunda letra remete para a energia do Nascimento (criação, gestação, surgimento e
implementação) de tudo o que, na Terra, é gerado sob a égide do Amor Integral.
ANURA – A terceira letra está relacionada com a força que permite a Unidade (coesão,
entrelaçamento energético) de tudo o que existe. Falo do que provê o equilíbrio entre os diversos
níveis do que tem vindo a ser manifestado.
ANURA – A quarta letra, simboliza o Renascimento (renovação, princípio operativo no mito da
“Fénix”), que preside a todos os processos que ocorrem na Terra.
ANURA – A quinta letra significa a energia da Abundância (expansão, concretização) através da
expressão da energia universal. Isto é, a força da criação primordial para o planeta.
Assim, ANURA pode ser entendida e reconhecida como uma consciência multidimensional, composta
pelos vetores:
Amor Integral
Natividade
Unidade
Renovação
Abundância.
A cada um destes vetores está associado uma consciência específica, tal como o ser humano tem
planos de consciência específicos associados aos corpos físico, mental, emocional, etc. No caso
humano é a alma que equilibra os vários vetores da consciência total; no caso de ANURA a cada uma
das formas de expressão do seu todo estão associadas realidades vibracionais e dimensionais
específicas, assim como determinados seres e instrumentos de ação.
Assim:
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Amor Total é a força com que se move,
Nascimento é o princípio que fomenta.
Unidade é a sua prova dos nove,
Renascimento é o que mais a comove,
Abundância é repto com que nos tenta1.

1

Para mais informações sobre ANURA veja o botão VÍDEOS de www.sistemaanura.com.
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Introdução

As dimensões são o resultado da forma como a Energia Total se organiza, à medida
que vai aumentando de densidade e se separa em distintas formas de expressão, cada
uma delas com as suas manifestações de vida, física ou não física, e seus respectivos
planos de consciência.

A matriz da raça humana foi concebida nas mais altas dimensões, com base numa vibração
específica. Na Terra, à falta de melhor termo, essa vibração tem vindo a ser designada pelo termo
«amor». Não se trata, porém, do que sentimos quando somos tomados pelo mais puro e elevado
sentimento. O verdadeiro amor — chamemos-lhe, a partir de agora, Amor Integral — é um território
desconhecido, que se estende muito para lá das fronteiras emocionais do nosso coração. Por isso, o
facto de não podermos aceder-lhe tem provocado a degradação prematura do corpo e a lenta
prostração da alma. Na verdade, o Amor Integral nada tem a ver com sentimentos e suas respetivas
manifestações emotivas; é a força da alquimia da Terra que revigora a alma e restaura a integridade.
A implementação da Matriz da Sombra neste planeta — a negação da experiência da Deusa, através
de manipulações, artifícios e armadilhas —, foi dolorosa porque perverteu o que existia de mais
sagrado, belo e grandioso. Mas, quando o Amor Integral se reinstalar no coração de todos nós,
qualquer forma de depravação será impossível. Naturalmente, surgirá uma nova humanidade.
Convém acrescentar que o Amor Integral — uma vibração gerada pela vertente feminina da
Fonte, comummente designada por Deusa — se «recolheu» e tem permanecido ao cuidado de uns
quantos seres com caraterísticas muito especiais, mesmo para o Reino a que pertencem2. Quer isto
dizer que, a partir de um certo momento da longa história da humanidade — que é muito mais
extensa do que os registos arqueológicos indicam — os seres humanos passaram a ser criados
segundo uma matriz genética, em cuja composição figurava uma percentagem de Amor Integral
muito mais pequena que a original. O que se perdeu em Amor Integral ganhou-se em negatividade e
medo, porque a Matriz da Sombra passou a ter o protagonismo genético. Agora, porém, fruto da
metamorfose em curso, o poder da Deusa pode voltar a irradiar através da Criação. Inicia-se, assim,
um trabalho de florescimento, pleno de beleza e harmonia, em que as células são estimuladas de
forma a desencadearem os processos bioquímicos necessários à reposição da estrutura da Matriz
Original. Num determinado nível da rede dimensional da Terra — bem acima do plano físico em que
nos manifestamos — começou a abrir-se, lentamente, o que se tem mantido fechado. Em face deste
fenómeno extraordinário —impercetível à nossa embotada sensibilidade terrena — colocam-se
várias questões que nos parecem fulcrais:
Quem estará disposto a subscrever este processo de requalificação da Matriz Original?
Quem permitirá que outra realidade se inscreva nos seus registos?
Quem se disponibilizará para passar a expressar outro tipo de ser?
Quem deixará para trás a visão distorcida acerca de quem é?
Quem investirá no rompimento de todos os véus?
As respostas a estas perguntas surgirão naturalmente se tivermos presente que o Amor Integral
é a chave-mestra da alquimia, que proporciona a libertação da raça humana.

2

Poderíamos identificá-las como Fadas, mas receamos que esta designação desperte uma série de ideias feitas — e
incorretas — sobre esse Reino Coadjuvante. Segundo o nosso TAROT DE ANURA, o reino das Fadas subdivide-se em quatro
grupos: as Fadas da Beleza, as Fadas da Transformação, as Fadas Veladas e as Fadas do Amor. Estas últimas, são,
naturalmente, as guardiãs do Amor Integral. Para adquirir o TAROT DE ANURA visite a loja de www.sistemaanura.com.
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Cada coração pulsante busca o Amor Integral, não o amor humano. Este, por ser a sombra
distorcida daquela vibração sublime, tende a gerar infortúnios, desilusões e desapontamentos. Até
que tal aconteça, é apenas uma questão de tempo, como se sabe. As exceções confirmam a regra.
Afinal, como poderia o amor humano proporcionar o que o Amor Integral proporciona, se, ao longo
das eras, temos mantido a nossa percepção da realidade nos mais baixos níveis da consciência? Do
Amor Integral e do tempo em que essa vibração imperou sobre a Terra, somente restam mitos e
memórias celulares, que nos levam a não desistir de o encontrar, embora, muitas vezes o
procuremos onde ele não pode estar. Seja como for, em algum recanto do que em nós há de mais
profundo, algo nos diz que esse reencontro é possível. Infelizmente, por termos procurado em
territórios inapropriados, a taxa de sucesso é dramaticamente baixa. A razão deste insucesso reside
na mania de procurarmos fora de nós o que guardamos interiormente. Mas só reconhecemos esta
verdade primordial depois de nos sentirmos saturados de procurar em tudo quanto é sítio. Assim,
será de admirar que tanta gente viva asfixiada por uma intolerável sensação de solidão? Nos planos
subtis da Terra, porém, ANURA já começou a libertar novos potenciais, visando o coração de biliões
de exilados de si próprios, que, afinal, somos todos nós. Mas, antes de estarmos em condições de
beneficiar dessa bênção, teremos de nos libertar das mágoas, das dores e de todos os géneros de
sofrimento; só depois de termos passado por essa catarse gigantesca, estaremos em condições de
nos reencontrarmos com a vibração que está na origem da nossa Essência. Reconheceremos, então,
a razão por que temos vindo a regressar ao planeta, sistematicamente. A existência, deixando de nos
parecer desnecessária, passará a fazer sentido.
Se fôssemos capazes de apreciar todos os níveis do nosso ser, deparar-nos-íamos com um
sistema complexo, que guarda uma série de memórias da existência presente e das anteriores. E
reconheceríamos que a força capaz de nos libertar dos condicionamentos que nos tolhem, encontrase no denominado chacra cardíaco. Se não abrirmos esse sacrário privado e nos recusarmos a
despoletar o processo de purificação, a tortura continua. A alquimia interna é imprescindível. Uma
parte desse trabalho de resgate do que tem estado aprisionado — aquela parte que pode ser feita
pelos Planos Superiores sem a autorização expressa de cada indivíduo — já está em curso. Com que
objetivo? Remover as raízes da solidão, para que a Sabedoria, a Beleza e a Harmonia nos elevem do
pântano onde vivemos... embora nos pareça que, afinal, não é mau de todo! Quanto ao resto desse
trabalho de resgate, cada um terá de o autorizar, assumindo — e não se esquecendo que assumiu —
que está disponível para calcorrear a parte mais acidentada do caminho.
Todos os Reinos Coadjuvantes que interagem com o Reino Humano — Fadas, Elfos, Gnomos,
Faunos, assim como outros que, por nunca terem sido referidos, não constam das nossas lendas e
mitos — estão atentos ao que se passa. Todos eles sabem que está a decorrer o que há muito tempo
foi prometido e que por isso se aguardava: o resgate do planeta e da sua humanidade do domínio
das forças involutivas. Empenham-se, pois, todos eles, em dar a sua preciosa ajuda, para que a
mudança se faça o mais suavemente possível. E quanto mais as parcerias afetivas (assim como os
indivíduos verdadeiramente autónomos), se prepararem para expressar o Amor Integral, mais fácil
será a tarefa desses Colaboradores. Homens e mulheres há que, vivam ou não em parceria afetiva,
estão a ser orientados por algumas destas criaturas nas grandes descobertas que terão de fazer
dentro de si próprios. E também à sua volta, principalmente no âmbito do que é invisível ao olhar
comum. Assim, nas nossas visitas à floresta — ou seja, aos domínios da Deusa — devemos
disponibilizar-nos para sermos trabalhados por estes seres, mesmo que não acreditemos na sua
existência.
Ninguém deve sentir medo; quem o sente pode eliminá-lo esquecendo o que tem sido dito e
escrito sobre estas criaturas, que a perda de consciência transformou em seres que povoam os mitos
(narrativas de caráter simbólico que procuram explicar a realidade, os fenómenos naturais, as
origens do Mundo e da Humanidade por meio de deuses, semideuses e heróis) e as lendas
(narrativas fantasiosas transmitidas pela tradição oral através dos tempos). Toda essa informação,
porém, precisa de ser reformulada, porque a capacidade de percepção de que temos vindo a dispor
está a ser substituída por outra, mais acurada. Logo, não é difícil deduzir que o que passaremos a ver
e a perceber, é bem diferente daquilo a que nos habituámos. Que o visitante dos bosques —
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encostado a uma árvore, como se estivesse em contacto com uma irmã, ou deitado no chão como se
a folhagem fosse o manto aveludado de ANURA — se predisponha a participar, conscientemente,
nesta fase da história planetária. Se assim fizer, contribuirá para que a fase de transição, em que nos
deslocamos do que é doentio para o que é saudável, decorra em equilíbrio. Por cada indivíduo que,
cedendo, se deixar transformar, mais rápida e suave será a inevitável metamorfose para o resto da
Humanidade.
Todos devemos desenvolver a certeza de que estamos — e sempre estivemos — a ser
acompanhados. O facto de não vermos os Amigos e Amigas que nos ajudam, não significa que eles e
elas não existam. Os colaboradores dos Reinos Coadjuvantes da Terra (e os do exterior), que há
muito servem o planeta e quem nele vive, estão a acompanhar-nos cada vez mais de perto, porque
também para alguns deles chegou a hora da mudança. Num futuro não muito longínquo, quando a
Terra passar para a responsabilidade exclusiva da Raça Humana, muitos deles poderão retomar as
suas funções originais, as quais abandonaram para virem em socorro do planeta.
Lembremo-nos do seguinte: o enorme conhecimento inerente às gerações futuras só começará
a chegar quando a vibração planetária o permitir. Você, leitor ou leitora, tem uma palavra a dizer na
criação dessas condições, de forma a que o Amor Integral possa expressar-se plenamente, e não
como uma lamentável dança de hormonas, que só conspurca a sublime essência do ser humano e
atraiçoa a magnificência da sua criação. Quanto à conclusão deste processo, os mais excitados
devem aplacar a sua ansiedade, pois talvez demore umas quantas gerações.

1. A alma gémea. Suas ilusões e projeções

Este é um tempo de transição. Embora disponhamos de livre-arbítrio, em poucas décadas
as decisões fundamentais passarão a ser tomadas por aquilo a que, genericamente, se dá o
nome de alma. Preparemo-nos, pois, para grandes mudanças.

Segundo as nossas informações, e utilizando uma linguagem familiar, tudo começa quando o
Grande Espírito (Fonte, Origem, Deus...) dá início a um projeto de vida, «emitindo» pequenas
parcelas de si próprio. Ao longo da sua descida para as dimensões mais baixas3, todas elas vão
tomadas da vontade de desenvolverem os seus potenciais criadores e de recolherem informação,
necessária ao seu próprio desenvolvimento. Em determinado ponto dessa descida, desdobram-se em
pequenos núcleos, metade com expressão masculina e metade expressão feminina. Estas duas
metades são as chamadas almas gémeas ou complementos divinos. Quando conseguem
emparceirar-se na Terra (o que tem sido raríssimo), refazem o poder extraordinário do núcleo
original. Por isso, ao longo deste texto, serão designadas por parcerias nucleares. Cada elemento
destas parcerias nucleares, além do vínculo natural com a sua alma gémea/complemento divino,
estabelece afinidade com outras almas, a fim de beneficiar de uma experiência satisfatória durante a
existência na Terra.

3

O planeta Terra, entendido na sua globalidade física e extrafísica, possui uma teia vibracional de doze dimensões (o
planeta físico costuma ser associado à terceira). Todo esse complexo se «encaixa» na sexta dimensão do universo, porque é
nesse nível que se manifesta ANURA.
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Quando uma alma chega à sexta dimensão do Universo, entra em contacto com a teia
dimensional da Terra, onde, progressivamente, é preparada para a encarnação. Dessa preparação faz
parte o estabelecendo dos «programas de vida» e a associação com as outras almas que interagirão
entre si, ajudando-se e desafiando-se. É nesta fase que são estabelecidos os potenciais que se
concretizarão (ou não), durante o período de vida na Terra4.
Uma vez chegada à quarta dimensão da Terra, a alma estabiliza a sua forma num complexo
vibracional, com ligação à outra metade que encarnou. Por conseguinte, é este complexo vibracional
de 4D que anima (e procura orientar) a existência de qualquer um de nós. Quer isto dizer que, devido
à recorrente falta de condições vibracionais para se encontrarem e formarem uma parceria nuclear
no plano físico, é muito frequente que apenas uma das duas almas gémeas nucleares encarne,
permanecendo a outra em missão de apoio, fora do nível material. A parte que não encarnou pode
permanecer no âmbito da teia dimensional da Terra, ou «recuar» para a teia dimensional do
Universo. Neste caso, passa a assumir as funções de «eu superior» do seu complemento que se
manifesta na Terra. Conclusão: a maioria de nós não tem a sua alma gémea/complemento divino
encarnada. Não obstante, mesmo com um dos membros no plano físico e outro no plano extrafísico,
podem desenvolver um trabalho apreciável, desde que quem está em baixo consiga atender,
respeitar e praticar as sugestões que recebe de quem está em cima.
No caso de ambas as partes estarem encarnadas, o que raramente se tem verificado, várias são
as razões que justificam a dificuldade, ou até a impossibilidade, de se encontrarem e formarem uma
parceria nuclear. A mais comum dessas razões impeditivas deriva de um, ou outro, ou ambos
(independentemente de pertencerem ao género masculino ou feminino), não dispor das condições
vibracionais necessárias, para assumir funções relacionadas com o Projeto Terra, acatando
orientações superiores. Mas também pode acontecer que ambos estejam em graus de
desenvolvimento tão díspares, que passem um pelo outro e não se reconheçam. Se acaso se
reconhecerem, dificilmente poderão «encaixar», porque os seus distintos graus de maturação
impossibilitam a sintonia necessária. Estamos em crer que muitas almas gémeas encarnam sem
trazerem, no seu «guião de vida», o potencial de virem a encontrar-se. Daqui se deduz que a
vibração que sustenta as parcerias nucleares e apoia o cumprimento da sua missão, é muito
diferente da que é experimentada pelas parcerias comuns, cujas funções, por serem menos
exigentes, têm a vantagem de não atrair a atenção de quem, há milhares de anos, boicota
seriamente a evolução da Terra e da sua humanidade.
Cada um de nós é único e evolui através de relacionamentos saudáveis. Todavia, para muitos
milhões, os outros ainda são uma ameaça. Mas trata-se apenas de medo que se empenha em
transformar o adversário, com quem seria aconselhável negociar, num inimigo que deve ser abatido.
Que melhor forma poderíamos ter encontrado para nos arruinarmos, do que providenciar os
mecanismos da nossa própria destruição? Esta situação altamente perversa, proporciona excelentes
oportunidades para uma enormidade de fantasias, relacionadas com o trato entre homens e
mulheres. Ora, é neste recanto contaminado da psique que se aninha a ideia de procurar a alma
gémea. A felicidade que buscamos, porém, não pode ser proporcionada por outra pessoa. A
verdadeira felicidade é o resultado da convivência entre duas pessoas que, sozinhas, encontraram a
felicidade dentro delas. Quer isto dizer que, enquanto não tivermos alcançado uma relação
minimamente equilibrada connosco próprios, jamais poderemos relacionar-nos seja com quem for,
numa base de harmonia, verdade e liberdade. Tudo isto, é claro, tem um impacto profundo na nossa
biologia: as doenças que nos consomem estão relacionadas com esta forma de estar na vida, a qual
afasta para bem longe a harmonia que deveríamos experimentar.

1.1 - Acerca dos contratos

4

Kryon/Lee Carroll usou a expressão «sessões de planificação». Contudo, evitemos imaginar as almas sentadas à volta de
uma mesa, combinando o que de agradável e de desagradável irão fazer umas às outras!
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Falámos há pouco dos potenciais estabelecidos entre as almas (há quem lhes chame contratos)
que se concretizarão (ou não) durante o período de vida na Terra. Eis as respostas a algumas
perguntas que, publicamente, nos fizeram sobre este tema:
Por que não nos é dada uma cópia do contrato e é avaliada a nossa capacidade de o cumprir?
O que diria você se fosse jogar à cabra-cega e lhe tapassem só um olho? Acaso não estariam as
regras do jogo a ser violadas? A Luz tem de ser encontrada de olhos vendados, pois só assim se pode
ter a certeza de que essa é a vontade de quem a procura. Se o véu se levantasse, não haveria nada
para você descobrir e aprender. Logo, deixaria de haver razão para continuar a sua aprendizagem.
Não estaria cá a fazer nada. O objetivo da sua permanência neste planeta é aprender a usar o livre
arbítrio, até fazer a única escolha possível: querer relembrar-se de Quem é. A grande decisão é
escolher o Caminho da Luz, principalmente quando se sente mergulhada na mais profunda
escuridão. Isto implica, naturalmente, confiança nos planos superiores. Se você admite que
estabeleceu um contrato antes de encarnar, decerto quererá cumpri-lo, acabando com as escolhas
do ego. Tendo o ego como decisor, você só decide enquanto julga que comanda o processo. Ou seja,
enquanto não reconhece a existência do dito contrato, estabelecido superiormente. O problema é
que o ego detesta tudo o que seja «superior». Assim, a partir do momento em que você reconhece o
Espírito, acaba por se render e se abandonar a ele. «Morre» para a vida neste mundo, para poder
entrar no seu próprio Reino, que, como Alguém já disse, não é deste mundo. Tem de morrer para
renascer. Isto é válido fisicamente, mas não só. Enquanto achar que o ego a pode conduzir até Onde
quer chegar, estará a andar para trás. Quando disser com a convicção máxima: «Chega!», estará a
dizer que está farta de ser como os gladiadores, que entravam para a arena para matar ou para
morrer!
As pessoas reunidas nesta sala têm algo em comum? Todas participam do mesmo contrato?
O termo «contrato», de uma forma geral, é utilizado do ponto de vista individual. Todavia, os
vossos contratos individuais poderão estar interligados de alguma forma. Nalguns casos talvez
estejam, noutros não. O facto de terem vindo a esta reunião, não vos vincula a qualquer projeto em
conjunto. O trabalho desta noite suscitou a vossa curiosidade, mas pode não passar disto. O que
cada um dos presentes vai fazer com o que está a ouvir, é uma questão individual. A opinião com
que vai sair daqui, ou a memória que vai guardar desta experiência, depende de muitos fatores. O
tipo de contrato de que estamos a falar é diferente dos que são feitos na Terra, em folhas de papel.
Um contrato terreno, assinado, é imutável, a menos que as partes concordem em alterá-lo; o
contrato entre almas, pelo contrário, está a mudar constantemente. Integra uma infinidade de
possibilidades, que o livre arbítrio torna real ou não. O que é que faz com que um dos potenciais do
seu contrato se torne real? É a sua escolha! Por exemplo: um desses potenciais era aceitar ou recusar
vir aqui hoje. Quando escolheu vir, transformou o potencial em realidade. Podia não ter vindo, como
muitos fizeram. Muito bem. Mas, de alguma maneira, a sua vida não vai ser a mesma por ter feito
esta escolha, o mesmo acontecendo com os que escolheram ir a outro lado. Talvez não seja decisivo,
quer para você, quer para outros. Mas… o que sabe você acerca das motivações dos que não vieram?
Talvez eles se sintam a ter uma experiência bem mais significativa do que se estivessem aqui. E você?
Acaso sabe o que está a perder por não ter ido a outro lado? É claro que não pode saber. Portanto,
minha cara, não complique. Se sente vontade de ir, vá; se sente vontade de não ir, não vá, e fique em
paz com a escolha feita. Se for, fique com a consciência tranquila por ter ido; se não for, fique com a
consciência tranquila por não ter ido. Cinco minutos depois, deixe de pensar no assunto. Pode
pensar, é claro, nas consequências de ter vindo aqui. Pela nossa parte, esperamos sinceramente que
esta conversa a tenha ajudado. Oxalá as respostas dadas venham a contribuir para melhorar a sua
vida. No entanto, considere o que temos dito como um conjunto de referências, não como
informações vinculativas. Assimile o que está pronta para assimilar e rejeite o resto. Se, daqui a uns
meses, ler a transcrição do que estamos a dizer, talvez venha a integrar o que agora não conseguiu. E
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estará certo. Se, pelo contrário, resolver desconsiderar o que estamos a dizer, evite ficar com
problemas de consciência!
Porque é que parecemos galinhas tontas, sem qualquer noção do rumo a seguir?
A questão não é «porquê», é «para quê», porque há um propósito. Você está no meio da ponte,
feita galinha tonta, para aprender a orientar-se, para descobrir a sua bússola interna, para aprender
a ler o seu mapa e deixar de se sentir uma galinha tonta. Está aqui para aprender qual o lado para
onde tem de se virar. Mas que não seja a sua consciência terrena — uma anã, quando comparada
com aquelas com que pretende contatar nas horas de maior aflição —, a decidir para que lado irá!
«Grande Espírito, o que queres tu que eu saiba?» Se disser esta frase no meio da ponte e guardar
silêncio durante o tempo necessário para ouvir a resposta, decerto ficará a saber para que lado deve
ir. No fundo, você já conhece a solução, mas julga que não conhece. Pior: não acredita que conhece!
Ainda julga que o coração mente. Seja como for, vai ouvir a resposta. Ouvi-la, porém, não garante
que a aceite e a ponha em prática. Perante a resposta do coração, o seu ego vai fazer-lhe as
seguintes perguntas: «E se não for assim? Como é que tens a certeza?» O que o seu coração lhe
sugere — e sempre lhe tem sugerido — é para acabar com as dúvidas. Como? Simples: reúna tudo o
que tem feito sozinha (o rol das suas desgraças e conquistas) e entregue ao seu Grupo de Apoio
Interdimensional. Ou seja, desnude-se! Despeje-se! Despoje-se da sua história. Esqueça o que fez ou
deixou de fazer. Deixe de enaltecer as suas glórias e lamentar as derrotas. Já dissemos que ninguém
ganha nem perde coisa nenhuma. Isso é um erro de visão de quem espreita pelo buraco da
fechadura!
Porque tenho a minha família biológica?
Preferia estar noutra família ou com a sua família suprafísica? Mas quem lhe diz que alguns
membros da sua família biológica não são, igualmente, seus familiares extraterrestres5? O facto de,
eventualmente, não se dar bem com o seu pai e/ou a sua mãe, não impede que eles sejam membros
da sua família, que vive, algures, para além da Terra. Quem lhe garante que o ser mais amado da sua
família cósmica, não encarnou consigo sob a forma de um pai ou de uma mãe difíceis, apenas para
você decidir que não deve seguir pelo caminho do atrito? Quer manifestação mais pura e profunda
de amor? Poderá dizer que, a ser assim, esse potencial do contrato é muito estranho. Mas é assim. E
é muito mais frequente do que possa pensar!
*****
Resta acrescentar que não vale a pena o leitor pôr-se a magicar se, antes de nascer, estabeleceu
algum contrato com a sua alma gémea. Como veremos daqui a pouco, esse contrato está
estabelecido por natureza.

1. 2 - O desenvolvimento dos potenciais
Todos nós nascemos com vários potenciais. Se conseguimos desenvolvê-los, total ou só
parcialmente, depende do grau vibracional alcançado, através do investimento feito na evolução
pessoal, ao longo da vida. A aspiração de encontrarmos a alma gémea e de nos relacionarmos com
ela, corresponde à profunda necessidade de nos reunirmos com a complementaridade original,
oriunda das mais altas dimensões. O indivíduo comum, porém, homem ou mulher, não entende
assim; julga que se trata de encontrar a pessoa que, eliminando as suas carências, o fará feliz.
Subjacente a esta ideia, esconde-se o ideal romântico de felicidade, do encontro entre dois seres que
5

Não necessariamente no sentido de «ET», que se costuma dar ao termo.
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se apaixonam e «vivem felizes para sempre». Esta ilusão mundana não considera, é claro, qualquer
visão mais abrangente. Por isso, escusado será referirmos os equívocos, mais ou menos dramáticos,
trágicos em alguns casos, que esta fantasia tem vindo a proporcionar ao longo do tempo. É verdade
que esse encontro poderá concretizar-se, mas, como vimos, vários são os impedimentos, uns físicos,
outros extrafísicos, que impossibilitam a experiência.
A complementaridade comum (que não deve ser confundia com a complementaridade de
almas), reconhece-se quando dois seres se dão bem. Numa fase ou noutra têm as suas discussões (o
que é inevitável, segundo pensam), sentem ciúmes (que fazem parte do amor, segundo dizem) e
enfrentam os desafios criados pelas discrepâncias das respetivas personalidades (o que é natural,
segundo creem). Mas as coisas acabam (quase) sempre por se equilibrar. Fazem tudo para viver o
seu relacionamento no mais alto nível possível, mas, na verdade, nunca sabem até que ponto as
desavenças se podem agravar, deitando tudo a perder. Há, porém, outros tipos de
complementaridades, que, como já se percebeu, variam conforme o grau de consciência das pessoas
envolvidas. Escrever sobre elas seria compor uma enciclopédia, porque, ao fim e ao cabo, tudo isso é
o que está na base da história da humanidade. Não há vida sem relacionamento, seja de que género
for, com ou sem dança de hormonas.
O género de complementaridade que nos interessa aqui, é o das parcerias nucleares, aquele em
que ambos os membros da parceria, depois de terem abdicado das suas vontades pessoais, operam
como um todo coeso, sempre em harmonia. Podem até ter funções distintas, mas ambos trabalham
para o mesmo fim. Sempre em harmonia, porquê? Porque, sendo guiados superiormente, não se
rebelam contra as orientações recebidas 6 . Não são, porém, meros cumpridores de ordens;
reconhecem que o que o têm de fazer (ou evitar de fazer) é o que tem de ser feito ou evitado.
Poderiam recusar, momentânea ou definitivamente. Mas não recusam, porque se identificam com o
que têm de levar a cabo. Ou seja, abdicaram do seu livre-arbítrio referente aos assuntos
fundamentais; usam-no apenas nos aspetos comezinhos do quotidiano, como seja vestir de azul ou
de verde, levantar cedo ou tarde, ir à praia ou para o campo, etc. Quase poderíamos dizer que vivem
a famigerada Unidade!
A Unidade representa, evidentemente, o fim da dualidade e da divisão. É o término da busca e
da separação ilusória entre Matéria e Espírito, entre Homem e Mulher, entre Sagrado e Profano.
Numa determinada fase da história, a humanidade foi convidada a acreditar que tinha sido apartada
da Fonte Criadora, em resultado de acontecimentos surpreendentes. Por outras palavras — e
segundo uma das religiões predominantes na Terra — o Homem fora expulso do Paraíso do Éden.
Mas como pode a humanidade, que é uma criação da Fonte, dela ser separada? Como podem as
criaturas humanas ser apartadas de quem as criou, mesmo que, entre elas, não haja convergência
acerca da forma como tal criação ocorreu? Por termos vindo a acreditar nisto, perdemos o contacto
com o que transcende a nossa condição terrena, com gravíssimas consequências para a vivência da
complementaridade.
Em certos círculos é comum ouvir-se dizer que, há muito tempo atrás, houve uma manipulação
da nossa matriz genética, da qual derivou a experiência da dualidade. É verdade. Mas, antes de essa
corrupção se ter verificado, ocorreu o primeiro grande ato perverso das forças involutivas: levar a
nossa consciência a acreditar que a quebra da Unidade (o afastamento das forças criadoras originais)
era algo passível de acontecer. Porque admitimos essa programação, a placa de vidro que nos
separava dos «andares» superiores, e que nos permitia ter consciência do que se passava acima de
nós, foi substituída por uma placa de cimento armado! Resultado: regredindo para uma espécie de
infância, passámos a sentir necessidade de procurar, constantemente, pela mão do «Pai» ou da
«Mãe», os quais pareciam estar sempre ausentes e, ainda por cima, surdos às nossas súplicas! Assim,
ao trazermos esta ilusão para o plano físico, através da «Queda» vibracional que tal implicou,
acabámos por chegar ao ponto de jurarmos que se trata de uma realidade. Acaso não a vivemos
diariamente? Acaso não nos fartamos de rezar para que os nossos pedidos seja satisfeitos? Acaso
não nos parece que Deus dá mais atenção a uns do que a outros, confirmando, aliás, a sentença
6

É o que se pretende explicitar no Código da Nova Família, que encontrará mais adiante.
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bíblica de que muitos são chamados mas poucos os escolhidos? As coisas, porém, não são o que
parecem. Certo. Mas como vamos nós reconhecer que o que é fundamental ocorre acima da placa
de cimento armado, se disso não temos consciência? Não admira que queiramos provas.
Genericamente falando, estamos na mesma situação daqueles medievais que, tomados por algumas
certezas propostas pela sua ignorância, recusavam a ideia de que a Terra girava em torno do Sol!
Claro! Então não é evidente que o Sol cruza o céu todos os dias?
É chegado o tempo de, através de uma alquimia formidável, transformar o cimento armado no
cristal que, dantes, separava as dimensões. Como?
1) Aceitando que, afinal, tudo não passou de uma ilusão, embora, ao ser vivida na realidade
física, tenha proporcionado um muitíssimo concreto rol de experiências traumáticas, cujas cicatrizes
desfiguram a nossa constituição biológica e vibracional.
2) Considerando as novas condições energéticas do planeta.
3) Apreciando os novos meios de purificação interna e externa, alguns dos quais apresentamos
nesta obra.
Isto é o que a nós, autores, parece ser fundamental, se quisermos subir a fasquia na grande
escala vibracional. Só nesses novos patamares poderemos reavaliar, saudavelmente, esta questão da
alma gémea. Antes disso, apenas nos metemos em mais sarilhos.

2. As parcerias
2.1 - Os vários tipos de parcerias
Vejamos os quatro tipos principais de parcerias afetivas:
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