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A	ARTE	DA	(CO)CRIAÇÃO	
	
	

Estímulos	bem	intencionados	
(e	humorados)	

	para	desanuviar	o	quotidiano	
	
	

	
	
	
	
	
	

Diálogo	de	Vitorino	de	Sousa	com	uma	leitora	sobre	o	tema	deste	livro	
	
	
	

	
	
	

(Os	homens,	por	terem	evoluído	imenso	nos	últimos	séculos,	já	não	precisam	que	o	
termo	“leitor”	seja	do	género	masculino.	A	sua	magnificência	e	inultrapassável	

humildade,	leva-os	a	deixar	a	boca	de	cena	para	a	“leitora”.)	
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Boa	tarde,	Don’Abília.	
	
Boa	tarde,	Sr.	Vitorino.	Porque	é	que	me	escolheu	entre	centenas	e	centenas	de	leitoras?	
	
Porque	a	senhora	está	prestes	a	entrar	numa	fase	da	sua	vida,	em	que	vai	precisar	de	uma	ajuda	mais	
eficaz	do	que	aquelas	a	que	tem	recorrido.	
	
Se	isto	é	para	me	assustar,	mais	valia	que	tivesse	chamado	outra	leitora!	
	
Calma,	Don’Abília.	Só	quero	falar-lhe	da	cocriação.	
	
Não	sei	o	que	isso	seja!	E	não	sei	se	estou	interessada.	Sabe,	já	não	tenho	muita	pachorra	pra	novidades.	
Olhe,	não	me	leve	a	mal,	mas	dou-lhe	dez	minutos.	Está	quase	na	hora	da	novela.	
	
Combinado.	 Então	 é	 assim:	 a	 cocriação	—	que	 alguém	 já	 chamou	 “A	Dança	 com	o	 Espírito”	—	é	 um	
processo	no	qual	a	senhora	pode	interagir	com	os	inúmeros	Colaboradores	do	Espírito	—	temos	vindo	a	
chamá-los	“Amigos	Mais	Leves”	—	a	fim	de	alterar	(para	melhor,	evidentemente)	a	forma	como	decorre	
a	sua	vida1.	O	maior	obstáculo,	porém,	é	a	tendência	para	se	julgar	que	essa	colaboração	não	passa	de	
um	desvario	dos	agentes	da	espiritualidade.	Tem	acontecido	a	muito	boa	gente.	A	uns	porque	o	tema	
não	resiste	a	uma	apreciação	científica,	racional	e	objectiva;	a	outros,	porque	não	é	referido	na	Bíblia.		
	
Uns	e	outros	lá	terão	as	suas	razões.	
	
Pois	terão.	A	verdade	é	que,	sempre	que	essa	“boa	gente”	nasceu	nas	zonas	do	globo	dominadas	pela	
Santa	Madre	 Igreja2,	 foi	convencida,	em	nome	de	Deus,	a	abdicar	da	gestão	da	sua	própria	vida.	Para	
quê	essa	 trabalheira	se	havia	um	Salvador,	que	tinha	 tirado	os	pecados	do	mundo?	Assim,	quando	se	
sentiam	entalados	entre	a	espada	e	a	parede,	ou	com	o	rabo	a	arder	(porque	o	mundo	continuava	cada	
vez	mais	pecador,	mesmo	depois	de	se	lhe	terem	tirado	os	pecados),	apressavam-se	a	pedir	a	Deus	que	
resolvesse	a	situação.	Isto	apesar	de	garantirem	que	o	que	lhes	estava	acontecer	era	um	castigo	desse	
mesmo	Deus.		
	
(Não	tem	nada	a	ver,	mas	a	senhora	já	viu	o	absurdo?	Era	como	se,	depois	de	terem	sido	chicoteados,	
pedissem	ao	carrasco	para	lhes	untar	a	carne	viva	com	um	unguento	aliviador.	De	preferência	sem	sal.)	
	
	Se	calhar,	a	senhora,	quando	está	distraída,	ainda	sente	vontade	de	repetir	este	comportamento.	
	
Olhe,	Sr.	Vitorino,	a	mim,	quem	me	tira	o	S.	Judas	Tadeu,	tira-me	tudo!	
	

                                                
1	Já	se	sabe	que,	por	vezes,	a	coisa	dá	para	o	torto,	apesar	das	boas	intenções.	
2	Expressão	obviamente	imposta	pelos	vizinhos	castelhanos,	que	chamam	“madre”	à	“mãe”.	Mas,	para	nós,	gente	
lusitana,	não	tem	importância.	Os	do	Vaticano	também	não	se	importam.	
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E	 faz	 muito	 bem,	 Don’Abília!	 Mas	 não	 deixa	 de	 ser	 curioso	 que	 nuns	 dias	 leia	 umas	 coisas	 sobre	
espiritualidade	(sem	dizer	às	vizinhas,	que	eu	bem	sei),	noutros	dias	evoque	S.	Judas	Tadeu.	
	
O	que	é	que	tem?	A	mim	não	me	faz	confusão	nenhuma!	
	
Óptimo!	É	uma	confusão	a	menos.	O	que	eu	gostaria	de	lhe	dizer	é	que,	na	cocriação,	é	a	senhora	quem	
está	 no	 comando,	 digamos	 assim,	 embora	mobilizando	 a	 ajuda	 dos	 planos	 superiores.	 Isto,	 quer	 eles	
fervilhem	de	anjos,	santos,	ET’s,	entidades	e	mestres	ascensos,	seja	da	Fraternidade	Branca	ou	de	outras	
cores.	Percebe	a	diferença?	É	por	isso	que	se	chama	cocriação.	O	prefixo	“co”	requer	a	colaboração	de	
duas	 partes:	 a	 de	 quem	 está	 em	 baixo	 e	 a	 de	 quem	 está	 em	 cima.	 Isto	 é	 uma	 maneira	 de	 dizer,	
evidentemente,	porque,	como	é	sabido,	não	há	nem	“baixo”	nem	“cima”.		
	
Não	diga	isso!	Ainda	no	outro	dia	vi	a	carinha	de	Jesus	nos	côncavos	e	convexos	de	uma	nuvem!	
	
Ainda	bem,	Don’Abília!	A	senhora	é	uma	privilegiada.	Olhe,	eu	nunca	topei	nada	em	lado	nenhum.	Já	viu	
que	coisa	mais	desagradável?	Bom,	cada	qual	carrega	a	sua	cruz.	A	madeira	carunchosa	na	minha,	diz-
me	que,	no	quebra-cabeças	da	Vida,	as	peças	estão	todas	espalhadas	num	plano	horizontal.	Logo,	há	a	
possibilidade	de	que	as	“peças”	dos	seus	anjinhos	e	santos	preferidos	—	principalmente	a	de	S.	 Judas	
Tadeu	—	estejam	posicionadas	à	volta	da	“peça”	que	a	representa	a	si,	enquanto	ser	humano.	Não	está,	
portanto,	nem	nunca	esteve,	sozinha;	o	problema	está	em	não	se	aperceber	de	Quem	anda	por	perto.	
	
Ai	não	que	não	me	apercebo!	Ainda	no	outro	dia	me	apareceu	o	meu	defunto	marido,	que	Deus	tem	vai	
para	 oito	 anos.	 Estava	 eu	 na	 cozinha	 a	 polvilhar	 o	 bife	 de	 soja	 com	 cominhos,	 a	 ver	 se,	 depois	 de	
grelhado,	sabia	a	alguma	coisa.	Estou	fartinha	de	lhe	dizer	para	não	se	sentar	à	mesa	quando	estou	a	
cozinhar.	Mas	ele,	mesmo	depois	de	morto,	continua	a	não	ligar	nenhuma	ao	que	lhe	digo!	
	
Que	 se	 há	 de	 fazer?	 Quem	 torto	 nasce,	 tarde	 ou	 nunca	 se	 endireita.	 Nem	mesmo	 depois	 de	morto.	
Grande	lição	e,	portanto,	grande	aprendizagem.	Por	isso,	há	muito	se	diz	que	a	Terra	é	uma	escola.	Os	
professores	é	que	são	uma	bodega	e	os	alunos	uma	cambada	de	cábulas.	Não	admira	que	andemos	há	
milhares	de	anos	nisto.	Adiante.	Voltando	à	vaca	 fria,	 salvo	 seja:	esta	minha	 impressão	de	as	 “peças”	
estarem	todas	espalhadas	num	plano	horizontal,	 tem	uma	vantagem	decisiva:	Deus,	ao	olhar	de	cima	
para	baixo,	como	dizem	ser	seu	costume,	lá	desde	o	assento	etéreo	onde	subiu,	consegue	ver	tudo	ao	
mesmo	 tempo.	Assim,	não	 lhe	escapa	nada.	 Se	os	planos	da	Vida	estivessem	organizados	na	 vertical,	
seria	muito	mais	 complicado:	 quando	 Ele	 estivesse	 à	 coca	 do	 que	 se	 passa	 na	 6D	 (onde	 também	 há	
criaturas	que	é	preciso	ter	debaixo	d’olho),	não	se	dava	conta	do	que	andavam	a	fazer	os	corruptos	e	
corrompidos	 que	 infestam	 este	mundo	 desvairado	 onde	 a	Don’Abília	 e	 eu	 vivemos.	 Como	 vê,	 são	 só	
vantagens.	Para	Deus,	claro!	
	
O	Sr.	Vitorino	sente-se	bem?	
	
Perfeitamente!	 E	 é	 por	me	 sentir	 no	meu	 perfeito	 juízo	 que	 reconheço	 que	 tudo	 isto	 são	 devaneios	
literários,	uma	vez	que,	como	é	sabido,	Deus	é	omnisciente.	Portanto,	porque	dá	fé	de	tudo	ao	mesmo	
tempo,	 tanto	 se	 lhe	 dá	 que	 os	 Humanos,	 na	 sua	 santa	 ignorância,	 tenham	 organizado	 a	 Criação	 na	
vertical	 ou	 na	 horizontal.	 Resumindo:	 talvez	 fosse	 melhor	 a	 Don’Abília	 deixar	 de	 olhar	 para	 cima	 e	
desistir	de	julgar	que	está	em	baixo.	
	
Pra	onde	é	que	eu	olho,	não	lhe	diz	respeito!	
	
Não	se	abespinhe,	que	lhe	faz	mal	à	tensão	e	ainda	desmaia!	A	última	coisa	que	me	apetecia	era	ter	de	
lhe	fazer	respiração	boca-a-boca!	
	
Não	lhe	apetecia	porque	eu	estou	sem	os	dentes	postiços!	Bom,	adiante.	Se	bem	me	lembro,	o	Sr.	disse	
que	queria	falar	comigo	sobre	essa	coisa	da	cocriação.	E	já	passaram	cinco	minutos!	Não	tarda	nada...	
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Ó	Don’Abília,	não	 tenho	 feito	outra	coisa	 senão	 falar-lhe	sobre	o	assunto.	A	 senhora	é	que	só	ouve	a	
parte	dos	anjinhos	e	de	S.	Judas	Tadeu.	
	
Bom,	bom...	Afinal,	o	que	é	isso	da	cocriação?	
	
Já	lhe	disse:	a	cocriação	é	um	processo	através	do	qual	a	senhora,	enquanto	ser	humano,	pode	interagir	
com	os	Amigos	Mais	Leves,	a	fim	de	melhorar	a	forma	como	decorre	a	sua	vida.	Mas	é	preciso	respeitar	
a	regra	essencial...	Não	me	pergunta	qual	é?	
	
Qual	é	essa	regra	essencial?	
	
Obrigado!	 A	 regra	 essencial	 é:	 o	 cocriador	 só	 pode	 cocriar	 para	 si	 próprio.	 Esta	 regra	 tem	 uma	
vantagem	adicional,	embora	não	tenha	sido	criada	com	essa	 intenção:	muita	gente	deixa	de	 interferir	
onde	a	sua	intervenção	não	foi	solicitada.	Outra	maneira	mais	trivial	de	dizer	isto	é:	muita	gente	deixa	
de	meter	o	nariz	onde	não	é	chamada.	Eu	não	sei	se	a	Don’Abília	já	reparou,	mas	andam	por	aí	muitas	
pessoas	 com	 uma	 forte	 necessidade	 de	 se	 sentirem	 necessitadas.	 Precisam	 que	 os	 outros	 precisem	
delas.	E	se	não	precisam,	elas	próprias	fazem-se	precisadas,	porque	não	conseguem	estar	quietas.	Neste	
caso,	 definem	o	 alvo	que	decidiram	ajudar,	 e	 aí	 vão	elas,	 todas	 lampeiras,	 na	 esperança	de	que	essa	
ação	humanitária	encha	de	sentido	o	vazio	das	suas	vidas.	A	senhora	já	viu	o	que	era	os	táxis,	em	vez	de	
esperarem	na	praça	que	alguém	entre	neles	e	diga	para	onde	quer	ir,	 invadirem	os	passeios	em	busca	
de	transeuntes,	para	os	levarem	onde	eles	decerto	não	precisam	de	ir?	
	
Estou	a	perceber	onde	é	que	o	Sr.	Vitorino	quer	chegar.	Mas	essa	carapuça	não	me	serve.	Julga	que	sou	
parva?	Quer	dizer	então	que	eu	não	posso	ajudar	as	outras	pessoas	a	curarem-se.	
	
Claro	que	pode!	Mas	não	é	fazendo	cocriações.	Essas,	são	só	para	si,	como	defende	a	regra	essencial.	
	
Então,	e	a	energia	de	cura	que	eu	costumo	enviar	pro	marido	da	minha	amiga	Arlete,	coitado,	que	está	
no	hospital	com	a	vesícula	feita	numa	pedreira?	
	
Não	 faça	confusão.	Enviar	energia	é	uma	coisa;	cocriar	é	outra.	 Já	agora,	Don’Abília,	permita-me	uma	
sugestão:	 não	 envie	 “energia	 de	 cura”,	 envie	 só	 “energia”.	 O	marido	 da	 sua	 amiga	 que	 a	 use	 como	
melhor	entender.	Já	pensou	que	os	Amigos	Mais	Leves,	que	velam	pelo	marido	da	Don’Arlete,	podem	
estar	a	preparar	a	partida	dele	deste	planeta	e	a	senhora	contraria,	enviando	“energia	de	cura”?	Que	
situação	 delicada,	 não?	 Uns	 a	 puxar	 para	 fora	 e	 a	 senhora	 a	 puxar	 para	 dentro!	 Na	 próxima	
oportunidade,	por	favor,	envie	só	“energia”;	assim,	o	marido	da	Don’Arlete	pode	aproveitar	a	sua	dádiva	
generosa	para,	em	vez	de	se	curar,	desencarnar	sem	medo	de	ir	parar	ao	inferno!	
	
Abrenúncio!	
	
Uma	metáfora	clara	costuma	ajudar:	dois	comboios	estão	parados	na	estação	—	o	seu	e	o	do	marido	da	
Don’Arlete...	Como	é	que	se	chama	o	senhor?	
	
Aqui	no	prédio	é	conhecido	por	Ti	Aurélio.	
	
Certo.	Considerando	o	comboio	do	Ti	Aurélio,	a	senhora	pode	lavá-lo	e	puxar-lhe	o	lustro,	mas	não	mais	
do	que	isso.	Muito	menos,	tratar	de	o	pôr	a	andar.	Isso	é	o	que	deve	fazer	com	o	seu	próprio	comboio,	
porque	 os	 comboios	 não	 se	 fizeram	 para	 estar	 parados,	 muito	 menos	 por	 avaria.	 A	 velocidade	 e	 a	
direção	 do	 seu	 comboio	 pessoal,	 é	 decisão	 sua	 e	 só	 sua;	 a	 velocidade	 e	 a	 direção	 do	 comboio	 do	 Ti	
Aurélio,	 é	 decisão	 dele	 e	 só	 dele.	Ou	 seja:	 se	 quer	 ajudar	 o	 Ti	 Aurélio,	 limite-se	 a	 enviar-lhe	 energia.	
Quanto	a	fazer	com	que	ele	se	cure	e	o	seu	comboio	volte	a	pôr-se	em	movimento,	isso	é	com	ele.	Só	
ele	pode	autoequilibrar-se,	a	partir	da	sua	própria	intenção	pura.	Se	alguma	parte	dele	recusar	a	cura,	
jamais	se	curará.	
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E	 não	 se	 esqueça	 do	 que	 lhe	 disse	 há	 pouco:	 não	 estará	 na	 hora	 de	 ele	 bater	 as	 botas?	Que	 sabe	 a	
senhora	 acerca	 do	 próximo	 item	 do	 projeto	 de	 vida	 do	 Ti	 Aurélio?	 Pouco,	 para	 não	 dizer	 nada!	 A	
natureza	humana,	essencialmente	humanitária,	é	que	leva	a	senhora	a	concluir	que,	se	está	doente,	tem	
de	se	curar.	Bom,	pode	ser	que	sim.	Mas	também	pode	ser	que	não.	Portanto,	se	estiver	na	hora	de	o	Ti	
Aurélio	 ir	desta	pra	melhor,	vai	a	 senhora	contribuir	para	o	manter	na	pior,	enviando-lhe	“energia	de	
cura”?	Olhe,	quando	tiver	tempo,	vista	o	casaco,	visite-o	no	hospital	e	ensine-o	a	cocriar!	
	
Mas	 eu	 não	 sei	 cocriar!	 O	 Sr.	 Vitorino	 limitou-se	 a	 explicar	 o	 que	 é	 a	 cocriação,	mas	 não	 disse	 uma	
palavra	acerca	do	que	se	deve	fazer	pra	cocriar.	
	
Tem	toda	a	 razão,	Don’Abília.	Faça	então	o	 favor	de	dar	atenção	à	nossa	conversa	de	amanhã.	Muito	
obrigado	pela	atenção	que	me	dispensou	durante	este	bocadinho.	
	
Um	último	pedido,	antes	de	sair:	quando	tiver	oportunidade,	 saúde	por	mim	S.	 Judas	Tadeu.	Quem	o	
enviou	para	a	Terra	nessa	qualidade,	vai	compreender	a	minha	intenção!	
	
	
	

	
	
	

Os	quatro	aspectos	da	cocriação3	
	

Onde,	para	poupar	espaço	e	trabalho,	os	Amigos	Mais	Leves	passam	a	ser	referidos	
pela	sigla	AML’s		

	
	Onde,	de	vez	em	quando,	Don’Abília	não	se	inibe	de	fazer	sábios	comentários	

	
	
	
Então,	cá	estamos	de	volta.	Antes	de	mais	nada,	convém	que	a	Don’Abília	retenha	os	quatro	aspectos	
fundamentais	da	cocriação:		
	
1)	Intenção	
	
Para	cocriar	(ou	seja,	para	permitir	que	os	AML’s	participem	na	reestruturação	da	sua	vida),	a	senhora	
tem	de,	previamente,	manifestar	a	 intenção	para	que	tal	aconteça.	Eles	só	se	manifestam	quando	são	
convocados,	 seja	 para	 colaborar	 connosco	 (sem	 denunciarem	 a	 sua	 presença),	 seja	 para	 intervirem	
objectiva	e	diretamente	em	alguma	situação,	a	precisar	de	um	empurrãozinho.	
	
Repare	no	seguinte:	eu	disse	que	os	AML’s	“só	se	manifestam	quando	são	convocados”,	não	disse	que	
os	AML’s	“só	chegam	quando	são	convocados”.	Por	quê?	Porque	Eles	não	viajam,	não	chegam	de	lado	
nenhum.	Estão	sempre	aí;	a	esmagadora	maioria	de	nós	é	que	não	dá	por	Eles.	Vamos	a	ver:		
	
Esta	coisa	estranhíssima	das	dimensões	pode	ser	comparada	às	estações	de	rádio:	estamos	nós	a	ouvir	
um	 fadinho	na	Rádio	Comercial	 (97.40	MHz)	e	 logo	um	niquinho	ao	 lado	 (97.80	MHz)	 sintonizamos	a	
Rádio	 Radar,	 da	 cidade	 de	 Almada,	 que	 está	 a	 transmitir	 uma	 entrevista	 com	 um	 dos	 aldrabões	 do	
sistema	bancário.	Espantoso:	uma	coisinha	de	nada	e	a	experiência	é	totalmente	diferente!	
	

                                                
3.	Com	base	num	excerto	do	capítulo	11	do	Livro	2	de	Kryon/Lee	Carroll	Não	pense	como	um	humano	(1995).	
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Portanto,	 para	 sintonizarmos	 os	 AML’s	 e	 podermos	 ouvir	 seus	 conselhos	 e	 sugestões,	 basta	 rodar	
ligeiramente	o	sintonizador	agregado	à	nossa	frequência	vibracional	habitual	e	–	tarammmmm	–	Eles	aí	
estão!	Os	AML’s	são	como	a	eletricidade,	que	está	permanentemente	em	toda	a	parte	do	circuito.	É	por	
isso	que	o	seu	candeeiro	de	mesa	de	cabeceira	se	acende	sempre	que	a	senhora	o	liga.	Com	os	AML’s	
passa-se	exatamente	a	mesma	coisa:	o	contacto	estabelece-se	sempre	que	a	senhora	se	liga.	Conclusão:	
os	AML’s	não	andam	por	aí	a	voar	baixinho	de	um	lado	para	outro,	desvairados,	com	as	asas	ao	rubro,	
acudindo	 a	 quem	 os	 convoca:	 agora	 a	 Don’Abília	 em	 Portugal,	 logo	 a	 seguir	 a	 Don’Abigail	 na	 Nova	
Zelândia,	que	é	do	outro	lado	do	mundo.	Que	canseira,	não?	
	
Uma	 forma	 de	 a	 senhora	 se	 “ligar”	 e	 entrar	 no	 circuito	 é,	 evidentemente,	 através	 da	 cocriação,	
verbalizando,	em	voz	alta,	uma	intenção	pura.	Mas,	atenção,	Don’Abília:	uma	intenção	pura,	depois	de	
verbalizada,	não	pode	ser	desfeita.	
	
Naturalmente,	o	mesmo	é	válido	para	as	intensões	impuras,	as	quais,	escusado	será	dizer,	jamais	devem	
estar	 presentes	 na	 arte	 da	 cocriação.	 É	 sabido,	 porém,	 que	 muita	 gente,	 inclusive	 com	 pretensões	
espirituais,	não	resiste	à	tentação	de	dar	cabo	da	vida	daqueles	de	quem	se	quer	vingar	ou	dos	outros	
de	quem	sente	inveja.	Por	outras	palavras,	seja	qual	for	a	natureza	da	sua	intenção,	a	senhora	não	pode	
voltar	 com	 a	 palavra	 atrás.	 Não	 lhe	 servirá	 de	 nada	 arrepender-se	 de	 ter	 cocriado	 “isto”	 em	 seu	
benefício,	ou	“aquilo”	em	malefício	de	outra	pessoa.	Por	 isso,	 tenha	muito	cuidado	antes	de	cocriar	o	
que	quer	que	seja,	pois	decerto	algo	acontecerá	na	sua	vida.	Sempre	para	o	seu	bem,	é	claro,	mesmo	
que	 lhe	pareça	que	um	bocado	de	céu	velho	 lhe	caiu	em	cima	da	cabeça.	Sabe,	Don’Abília,	nenhuma	
ferida	pode	ser	tida	como	sarada,	sem	que	a	crosta	seja	removida.	
	
Voltando	 a	Deus	—	que,	 graças	 a	Deus	 (ou	 seja,	 a	 Ele	mesmo)	 é	 um	 tema	 inesgotável	—,	 todos	 nós	
estamos	cansados	de	saber	que	o	Dito-Cujo	escreve	direito	por	linhas	tortas!	
	
É	verdade,	Sr.	Vitorino.	Quando	Ele	levou	aquele	que	eu	considerei	o	meu	“mais	que	tudo”	durante	vinte	
e	 três	 anos,	 parecia	 que	 não	 ia	 aguentar.	 Chorei	 que	 nem	 uma	 desalmada	 e	 cheguei	 a	 pensar	 em	
comprar	 uma	 latinha	 de	 raticida.	Hoje,	 ainda	 não	me	 sinto	 em	 condições	 de	 agradecer	 a	Deus	 a	 Sua	
decisão	de	levar	o	meu	marido	para	junto	Dele.	Mas	não	posso	deixar	de	reconhecer	que	a	minha	vida,	
passado	 o	 luto,	 passou	 a	 ser	 um	 descanso!	 Só	 então	 percebi	 como	 estava	 saturada	 daquele	 homem.	
Estava	 tão	 relaxada	 e	 contente,	 que	 não	 resisti	 aos	 avanços	 daquela	 que	 não	 tardou	 a	 meter-se	 na	
minha	 casa	 e,	 depois,	 na	minha	 cama.	 Bom,	 pelo	menos	 foi	 uma	 novidade.	 E	 das	 boas,	 Santo	 Deus!	
Nunca	imaginei!	
	
Ainda	 bem	 que	 recuperou	 a	 sua	 felicidade,	 Don’Abília.	 Os	momentos	 durante	 os	 quais	 a	 senhora	 se	
entrega	à	prática	da	arte	da	cocriação	são	sagrados.	Porquê?	Porque	se	dirige	aos	AML’s	manifestando	o	
desejo	de	cocriar	algo	com	intenção	pura.	Mais:	ao	praticar	a	arte	da	cocriação,	manifesta	a	vontade	de	
se	 converter,	 progressivamente,	 num	 ser	 humano	 digno	 dessa	 designação.	 Ou	 seja,	 uma	 pessoa	 que	
assume	 a	 responsabilidade	 de	 segurar	 nas	 rédeas	 da	 sua	 quadriga,	 decidindo	 se	 vai	 depressa	 ou	
devagar,	pela	esquerda	ou	pela	direita,	pela	ponte	ou	pelo	túnel,	durante	a	manhã,	a	tarde	ou	a	noite.	
Segue	 respeitando	 a	 intuição,	 procurando	 sintonizar	 a	 sua	 vontade	 com	 a	 Vontade	 de	 Quem	 a	
transcende.	 Aprende,	 assim,	 a	 usar	 corretamente	 as	 novas	 vibrações	 que	 estão	 a	 chegar	 à	 Terra	 e,	
também,	as	que	dela	própria	emanam.	
	
Ai,	sim?	
	
Sim!	
	
2)	Realidade	
	
Este	segundo	aspecto	consiste	em	aceitar	a	arte	da	cocriação	como	uma	realidade,	através	da	qual	pode	
obter	resultados	concretos,	nada	subjetivos.	Contudo,	e	como	já	lhe	disse,	a	Don’Abília	corre	o	risco	de	
julgar	que	a	colaboração	entre	o	físico	e	o	suprafísico	não	passa	de	uma	taradice.	Ou,	pior	ainda,	de	algo	
mágico	ou	milagroso.	Não	é	uma	taradice,	não	tem	nada	de	mágico	e	muito	menos	de	milagroso.		
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Nem	 eu	 esperava	 que	 tivesse,	 vindo	 do	 Sr.	 Vitorino	 que,	 segundo	 dizem,	 se	 tem	 mostrado	 muito	
pragmático	ao	longo	dos	últimos	anos.		
	
Minha	 senhora,	 estas	 coisas	 não	 “vêm	 do	 Sr.	 Vitorino”;	 eu	 apenas	 divulgo	 o	 que	 sempre	 esteve	
disponível	 para	 qualquer	 pessoa,	 embora	 muitas	 tenham	 preferido	 outras	 vias.	 O	 problema	 é	 que	
sempre	houve	quem,	de	crucifixo	ao	pescoço,	dissesse	amaneiradamente:	
	
“Deixa	que	eu	estou	de	muito	boas	relações	com	o	Senhor	Deus,	que,	através	de	mim,	cuida	da	tua	vida.	
Se	não	violares	a	Sua	vontade	—	isto	é,	se	obedeceres	ao	que	te	digo	—	serás	salvo	e	atingirás	a	Vida	
Eterna.	Mas,	 se	 te	 armares	 em	 herege,	 se	 criares	movimentos	 desaprovados	 pela	 Santa	 Sé	 ou	 se	 te	
insurgires	contra	as	Sagradas	Escrituras	e	seus	zeladores	na	Terra,	podes	ter	a	certeza	do	seguinte:	ou	te	
ameaço	 com	 as	 chamas	 de	 Demónio,	 nas	 quais	 arderás	 eternamente,	 ou	 te	 excomungo,	 assim	 te	
privando	de	participar	da	vida	sagrada	da	Santa	Igreja	Católica	e	Romana,	ou	convoco	uma	cruzada	para	
te	aniquilar	por	preferires	a	simplicidade	à	talha	dourada	e	a	pobreza	à	opulência,	ou	te	envio	para	as	
masmorras	da	Santa	 Inquisição,	 cujos	anexos	são	primorosas	câmaras	de	 tortura,	onde	podes	gritar	à	
vontade,	 pois	 ninguém	 chamará	 a	 polícia	 para	 te	 mandar	 calar.	 Tudo	 depende	 da	 época	 em	 que	
nasceres.	Tem	cuidado,	pois.	Muito	cuidado,	pois	estamos	atentos	e	vigilantes.	E	desde	já	te	aviso	que	
esta	doutrina,	porque	aplica	a	vontade	de	Deus,	é	imensamente	poderosa.	Mesmo	que	nasças	no	século	
XXI	e,	estupidamente,	te	orgulhes	de	já	não	quereres	nada	com	a	“padralhada”,	como	decerto	dirás,	lá	
bem	no	fundo	de	ti	continuará	a	ronronar	o	terror	de	ires	apodrecer	nos	esconsos	do	Inferno”.	...	
	
	3)	...	
	


