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INTRODUÇÃO	
	
	
Os	exercícios	que	se	seguem	foram	preparados	para	si	com	base	no	que	foi	dito	em	trabalhos	de	sala,	um	pouco	
por	todo	o	pais	e	também	no	Brasil.	Estas	sessões	de	trabalho	têm	vindo	a	ser	preenchidas	com	uma	palestra	
sobre	 um	determinado	 tema.	Na	 segunda	 parte,	 é	 proposto	 um	 exercício	 sobre	 esse	 tema	 com	o	 intuito	 de	
regularizar,	em	todos	os	presentes	na	sala,	tudo	o	que	concerne	a	esse	aspecto	do	comportamento	humano.	É	
esse	material	que	encontrará	nestas	páginas,	depois	de	ter	sido	adaptado,	uma	vez	que	um	exercício	feito	ao	
vivo	é	exposto	de	maneira	bem	diferente.	
	
Os	exercícios	são	sobre	os	seguintes	temas:	Cocriação,	Perdão,	Abundância,	Dramas	pessoais,	Mestria,	Relações	
Doentias,	 Problemas	 de	 consciência,	 culpa	 o	 autoperdão,	 Abertura	 do	 Chacra	 do	 Coração,	 Clareza,	 Rejeição,	
Ansiedade,	Criança	 Índigo	 Interna,	 Compaixão,	 Subtilização	da	 Energia,	 Integridade,	 Solidão,	 Conflitos,	Medo,	
Resgate	do	Ser	Galáctico,	Abertura	do	Chacra	Frontal	
	
Gostaríamos	 de	 lhe	 agradecer	 ter	 escolhido	 este	 livro.	 Esperamos	 que	 o	 seu	 conteúdo	 seja	 uma	 ajuda	
significativa	 na	 sua	 caminhada	 de	 retorno	 a	 Casa,	 pois	 tudo	 o	 que	 está	 escrito	 não	 saiu	 da	 cabeça	 de	 um	
Humano.	Bem	ao	contrário,	procede	de	um	nível	bastante	mais	alto.		
	
	
Vitorino	de	Sousa	
	
	
	
	
	
	
	
	

*	*	*	
	
	
	
	
	

Este	trabalho	é	uma	homenagem	às	mulheres.	
Por	isso,	está	escrito	como	se	o	leitor	fosse	uma	leitora!	

	
Que	os	seres	humanos	masculinos,	considerem	isto	como	um	estímulo	

para	desenvolverem	a	sua	mulher	interna.	
	



 3 

	
Antes	de	começar	com	estes	exercícios	–	ou	quaisquer	outros	–	conviria	que	considerasse	o	seguinte:	
	
	
	

Antes	de	iniciar	qualquer	meditação	
	
Se	quiser,	acenda	uma	vela,	queime	um	pau	de	incenso	ou	ponha	uma	música	suave.	
Desligue	os	telefones,	sente-se	numa	posição	confortável,	num	local	tranquilo	da	sua	casa.	
Assegure-se	de	que	não	será	incomodada.	
	
Pouse	as	mãos	sobre	as	coxas,	com	as	palmas	viradas	para	cima.	
Mantenha	a	coluna	vertebral	direita,	perpendicular	ao	chão.	
Para	facilitar	o	relaxamento,	deixe	descair	o	maxilar	e	os	ombros.	
Relaxe	os	músculos	tensos.	
Feche	os	olhos.	
	
Por	uns	momentos,	inspire	e	expire	lentamente,	respeitando	a	capacidade	pulmonar.	
Respire	pelo	ventre	(note	se	ele	se	eleva	e	afunda,	ao	ritmo	da	respiração.)	
Faça	agora	três	inspirações	profundas,	soltando	o	ar	como	se	fosse	um	desabafo.	
Cada	vez	que	expirar,	sinta-se	mais	descontraída.	
	
Regresse	à	respiração	normal,	pelo	ventre,	respeitando	a	capacidade	pulmonar.	
	
	
	
	

Visualização	de	ligação	ao	Céu	e	à	Terra:	
	
Imagine	agora	que	emite	um	foco	de	 luz	vermelha,	partindo	da	base	da	sua	coluna	vertebral	 (local	do	Chacra	
Raiz),	em	direcção	ao	centro	da	Terra.	
Visualize,	na	sua	tela	mental,	esse	cordão	de	luz	vermelha.	
Sinta-se	 ligada	 ao	 planeta.	 Sinta	 que	 faz	 parte	 dele	 e	 agradeça	 o	 facto	 de	 estar	 encarnada	 e	 de	 dispor	 da	
possibilidade	de	avançar	na	sua	aprendizagem.	
	
Imagine	agora	que	emite	um	foco	de	luz	violeta,	partindo	do	alto	da	cabeça	(Chacra	da	Coroa),	em	direcção	ao	
centro	da	galáxia.	
Visualize,	na	sua	tela	mental,	esse	cordão	de	luz	violeta.	
Sinta-se	ligada	ao	cosmos.	Sinta	que	faz	parte	dele	e	mostre	gratidão	por	ser	uma	filha	das	estelas,	encarnada	na	
Terra.	 Sem	 isso,	 outras	 entidades	 não	 poderiam	 aprender	 através	 do	 que	 você	 está	 a	 experimentar	 neste	
planeta.	
	
Uma	vez	ligada	acima	e	abaixo,	concentre-se	no	centro	do	peito	(Chacra	do	Coração)	e	imagine	aí	uma	luz	verde,	
mesclada	de	rosa	e	dourado.	
	
Solicite	a	presença	do	 seu	Eu	Superior	 (guia,	 anjo	da	guarda,	mentor,	 amparador)	e	peça-lhe	que	permaneça	
junto	de	si,	que	a	acompanhe	e	a	auxilie	no	trabalho	que	você	–	enquanto	criada	divino	-	está	prestes	a	iniciar.	
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Antes	de	começar	o	seu	trabalho,	preste	atenção	a	este	excerto	do	Livro	6	de	Kryon	–	Em	Sociedade	com	Deus	
—	sobre	o	item	“Negatividade	e	medo”:	
	
PERGUNTA	1:	Como	posso	aprender	a	 libertar	as	coisas	negativas	na	minha	vida?	Desejo	 livrar-me	de	apegos,	
maus	hábitos	e	dramas,	mas	eles	parecem	tão	integrados	em	mim	que	é	difícil	avançar.	
	
RESPOSTA:	O	primeiro	passo	é	expressar	a	intenção	verbal	(em	voz	alta	para	que	a	sua	biologia	o	oiça)	de	que	
deseja	que	estas	coisas	saiam	da	sua	vida.	A	parte	mais	difícil	é	a	que	se	segue:	tem	de	agir	para	permitir	que	
estas	 coisas	 se	 vão	 embora.	 (…)	 Todas	 as	 coisas	 que	 deseja	 limpar	 estão	 à	 espera	 de	 serem	 limpas!	 Nada	 é	
impossível	de	mudar	em	relação	à	sua	personalidade.	
	
PERGUNTA	2:	Como	posso	acabar	com	as	batalhas	internas	que	tenho	dentro	de	mim?	
	
RESPOSTA:	As	suas	batalhas	internas	foram	dispostas	por	si	próprio	para	as	poder	vencer.	Faça	uma	lista	delas,	
verbalize	 que	 as	 deseja	 solucionar	 e	 depois	 dê-se	 tempo	 para	 brincar.	 (…)	 Quando	 o	 Ser	 Superior	 está	 em	
comunicação	consigo,	a	Criança	Interior	está	a	ser	estimulada,	pois	a	satisfação	e	o	humor	vão	juntos	dentro	da	
mente	do	Espírito.	O	humor	é	uma	qualidade	sagrada.	Tratem-no	como	tal	e	compreendam	que	ele	é	necessário	
para	a	vossa	paz	interior.	A	paz	interior	é	uma	energia	que	substituirá	totalmente	o	conflito	interior,	e	você	está	
a	 ponto	 de	 o	 conseguir!	 Permita	 que	 partam	 as	 coisas	 que	 o	 seu	 intelecto	 tanto	 ama,	 tais	 como	 a	
autocompaixão	e	a	autocrítica.	Honre-se	a	si	mesmo	e	comece	a	rir	mais.	
	
PERGUNTA	 3:	 Às	 vezes	 a	 vida	 parece	 tão	 cheia	 de	 solidão,	 sofrimento	 e	 tristeza.	 Seria	 uma	 ajuda	 ter	 um	
panorama	maior	das	coisas.	Porque	estamos	aqui?	Qual	é	o	propósito	da	nossa	existência	na	Terra?	
	
RESPOSTA:	Se	pudessem	ver	o	grande	quadro	ficariam	pasmados!	Mencionamos	muitas	vezes,	de	forma	casual,	
que	as	vossas	escolhas	afectarão	a	Totalidade.	Com	isto	queremos	dizer	A	TOTALIDADE.	Toda	a	criação	e	tudo	o	
que	podem	ver,	o	mais	 longe	que	possam	ver,	está	a	mudar	com	o	que	fazem	neste	planeta.	Há	dois	grandes	
factos,	ocultos	para	vocês:	
	
1)	O	Universo	(vocês	e	eu	incluídos)	criou	a	Terra	como	um	catalizador	de	equilíbrio,	que	está	constantemente	a	
ser	 medido	 com	 propósitos,	 difíceis	 de	 serem	 descritos	 devido	 à	 vossa	 dualidade.	 Mas,	 de	 forma	 simples,	 a	
vibração	 deste	 planeta	 é	 o	 condutor	 de	muitas	 coisas	 que	 não	 podem	 vislumbrar	 e	 que	 foram	 neutras	 (nem	
obscuras	nem	luminosas)	durante	uma	eternidade.	O	que	você	está	a	fazer	aqui	é	trazer	um	ligeiro	equilíbrio	a	
uma	grande	porção	do	Universo	total!		
	
2)	 A	 sua	 solidão,	 sofrimento	 e	 tristeza	 são	 parte	 do	 plano	que	 você	 pôs	 em	acção	para	 se	 dar	 a	 si	 próprio	 a	
oportunidade	de	se	mover	através	deles	e	fazer	parte	da	Nova	Energia.	O	que	faz	na	sua	vida	fará	a	diferença	na	
vibração	do	planeta;	o	que	acontecer	com	o	planeta	afectará	a	Totalidade.	Far-se-á	você	responsável	pela	sua	
situação,	tal	como	está	agora?	Ou	clamará	que	é	uma	vítima?	Enfrentará	os	seus	medos	a	fim	de	os	superar	e	
avançar	no	seu	contrato	(a	razão	pela	qual	veio	à	Terra)?		
	
Uma	vida	cheia	de	solidão,	sofrimento	e	tristeza	é	uma	vida	que	ainda	não	viu	o	mais	alto	propósito	de	estar	na	
Terra,	e	ainda	não	compreendeu	as	grandes	dádivas	que	estão	à	espera.	Imagine	que	o	seu	Ser	Superior,	os	seus	
guias	e	todas	as	outras	entidades	que	o	apoiam	na	Terra	(inclusivamente	Kryon)	estão	adormecidos,	sem	terem	
qualquer	papel	na	sua	existência.	Mas	quando	vocês	se	levantam	e	começam	a	usar	as	dádivas	de	consciência	
do	 Espírito	 nesta	 Nova	 Era,	 nunca	mais	 voltam	 a	 estar	 sós,	 o	 sofrimento	 transforma-se	 em	 paz	 e	 a	 tristeza	
desaparece.	Você	está	a	perpetuar	o	seu	incómodo,	alimentando	as	suas	células	com	estes	pensamentos.	Sente	
autocomiseração	quando	diz	às	pessoas	quantos	problemas	 tem?	Comece	a	compreender	que	 todo	o	seu	ser,	
tanto	biológico	como	espiritual,	responderá	a	cada	palavra	e	cada	acção.	Se	o	seu	ser	o	ouve	a	desfalecer,	é	isso	
que	produzirá!	Esta	é	a	razão	pela	qual	você	tem	tanto	poder,	expressando	a	sua	intenção	pura	para	se	curar	a	
si	mesmo.	Você	é	muito	honrado	pela	sua	vida	e	pela	sua	pergunta.	De	facto	haverá	uma	mudança	maior	para	
si,	se	é	que	está	à	procura	de	respostas	com	uma	intenção	pura.	
	
	
	
Por	favor,	integre	isto	no	seu	pensamento.	O	Todo	agradece!	
	
E,	agora,	não	leia	este	livro;	sirva-se	dele!	
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MEDITAÇÃO	PELA	TERRA	
	
O	caminho	de	retorno	à	essência	pessoal,	o	aumento	do	grau	de	luz	que	está	a	conduzir-nos	ao	reencontro	com	
o	 Eu	 Superior,	 tem	 como	 objectivo	 não	 só	 a	 iluminação	 pessoal,	 mas	 também	 a	 ascensão	 da	 Terra.	 Assim,	
sempre	 que	 se	 sentar,	 individualmente	 ou	 em	 grupo,	 para	 fazer	 um	 trabalho	 espiritual,	 seja	 qual	 for	 o	 seu	
género	e	objectivo,	antes	de	começar,	lembre-se	de	fazer	o	seguinte:	
	
	
	
	
	
	
	
Visualização	1	
	

• Coloque	as	mãos	juntas	sobre	as	coxas,	com	as	palmas	viradas	para	cima.	
	

• Imagine	que,	um	pouco	acima	da	concha	das	suas	mãos,	flutua	o	planeta	Terra,	girando	lentamente.	
	

• Com	o	intuito	de	activar	a	compaixão,	relembre	brevemente	tudo	o	que	a	Terra	teve	(e	tem!)	de	suportar	
para	que	os	Humanos	pudessem	evoluir.	

	
• Visualize	uma	luz	dourada	que,	partindo	do	seu	Chacra	do	Coração,	se	desloca	através	dos	braços	até	aos	

chacras	das	palmas	das	mãos.	
	

• Concentre	a	atenção	na	palma	das	mãos	e	irradie	conscientemente	o	seu	amor	para	o	planeta.	
	

• Veja	 a	 Terra	 a	 absorver	 a	 energia	 de	 amor	 que	 lhe	 está	 a	 enviar,	 sabendo	 que	 essa	 vibração	 irá	 ser	
utilizada	no	desanuviamento	da	aura	planetária.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Visualização	2	
	

• Imagine	que,	no	centro	do	peito,	ao	nível	do	Chacra	do	Coração,	existe	um	diafragma,	como	se	fosse	um	
obturador	de	uma	câmara	fotográfica.	

	
• Pouco	a	pouco,	visualize	esse	diafragma	a	abrir-se	totalmente,	até	abranger	toda	a	superfície	do	peito.	

	
• Então,	de	dentro	desse	sacrário,	sai	um	foco	de	luz	dourada	que	vai	envolver	o	planeta	Terra,	que	gira	

lentamente,	cerca	de	30	cm	à	frente	do	peito.	
	

• De	dentro	do	Chacra	do	Coração,	faça	sair	um	foco	que	envolva	totalmente	o	planeta.	
	

• A	Terra	vai	girando,	e	todas	as	partes	dela	recebem	o	seu	Amor,	a	alta	vibração	que	está	a	emitir	com	um	
sentido	de	compaixão	e	de	solidariedade,	de	companheirismo,	de	identificação	e	de	igualdade.	

	
• Mantenha-se	nesta	dádiva	durante	o	tempo	que	achar	conveniente.	
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PEQUENO	TEXTO	DE	APOIO	

	
O	corpo	da	Terra	é	esférico,	essencialmente	composto	por	água,	onde	flutuam	alguns	continentes;	o	corpo	do	
ser	 humano	 é	 essencialmente	 composto	 por	 água,	 e	 tem	 uma	 cabeça,	 dois	 braços	 e	 duas	 pernas.	 São	 duas	
formas	diferentes	de	manifestação	física	e	de	materialização	da	energia.	A	diferença	de	forma	e	tamanho	físico	
em	nada	perturba	a	relação	entre	a	entidade	chamada	Humano	e	a	entidade	chamada	Terra.	Para	um	propósito	
superior,	 cada	 entidade	 criou,	 ou	 ajudou	 a	 criar,	 a	 sua	 própria	 forma	 física.	 Ora,	 se	 isto	 é	 válido	 para	 os	
Humanos	e	para	o	planeta	Terra,	é	válido,	 também,	para	os	outros	planetas	deste	sistema	solar	e	dos	outros	
sistemas,	é	válido	para	a	nossa	estrela	e	para	todas	as	outras	estrelas	e	todos	os	outros	corpos	celestes	desta	
galáxia	 e	 das	 outras.	 Todos	 são	 seres	 vivos	 em	 diversos	 estádios	 de	 desenvolvimento.	 São,	 todos	 eles,	
manifestações	 do	 Espírito,	 a	 grande	 fonte	 que	 não	 conseguimos	 definir	 e,	 por	 isso,	 a	 designamos	 de	 várias	
formas.	Então,	retribua	ao	planeta	Terra,	tudo	o	que	tem	recebido	dela	ao	longo	das	múltiplas	reencarnações.	
Faça-o	sem	sentimentos	de	 inferioridade,	sabendo	que,	ao	nível	da	altíssima	vibração	a	que	chamamos	Amor,	
não	há	diferenças;	há,	sim,	manifestações	que	podem	ser	bastante	diferentes	umas	das	outras.	Procure	aceitar	
que	a	cor	de	pele	do	seu	irmão	negro,	amarelo,	vermelho	ou	branco,	é	apenas	um	pequeno	detalhe;	na	essência	
não	há	diferença	nenhuma.	Reconheça	isto	para	que,	quando	vierem	as	tribos	extraterrestres,	você	não	caia	na	
rejeição	 promovida	 pelo	medo	 que	 conduz	 à	 violência.	 Esteja	 preparada	 para	 lhes	 dar	 as	 boas-vindas	 como	
irmãos	 estelares	 que,	 finalmente,	 se	 manifestam	 no	 plano	 físico,	 abertamente.	 A	 casa	 do	 Pai	 tem	 muitas	
moradas!	
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Nota	fundamental	
	

Sempre	que	cocriar	uma	intenção	não	se	esqueça	de	solicitar	a	remoção	das	resistências	
	

	
	
A	este	respeito,	note	o	que	Kryon	canalizou,	no	Monte	Mariposa,	Algarve,	em	10	de	Janeiro	de	2004,	quando,	
depois	 de	 se	 ter	manifestado	 a	 intenção	 de	 cocriar	 a	mestria	 em	 cada	 um	 dos	 presentes,	 se	 acrescentou	 a	
eliminação	de	todas	as	resistências	inconscientes:	
	
A	segunda	parte	do	pedido	que	fizeram,	ou	seja,	a	remoção	daquilo	que	 impede	a	mestria,	é	muitíssimo	mais	
importante,	neste	momento,	do	que	propriamente	a	intenção	de	recuperar	e	expressar	a	condição	de	mestres.	
Assim,	ouçam	o	vosso	coração…	Auscultem	o	vosso	coração	e	 tenham	a	coragem	de	 reconhecer	o	que	está	a	
impedir	a	assunção	da	mestria.	Poderíamos	dizer	que	a	mestria	é	resultado	inevitável	da	remoção	disso	que	a	
impede…	Todos	os	estados	superiores	são	uma	consequência	lógica	da	eliminação	das	“impurezas”.	Portanto,	é	
perfeitamente	óbvio	que	nenhum	desses	estados	será	atingido	enquanto	permanecerem	impurezas,	resistências,	
etc.	 Vocês	 poderão	 não	 saber	 como	 as	 eliminar,	 mas	 podem	 decidir	 que	 as	 querem	 eliminar!...	 O	 “como”	
eliminá-las	não	vos	diz	respeito…	deixou	de	vos	dizer	respeito.	
	
Como	 compreenderá,	 é	 completamente	 legítimo	que	 você	 solicite	 paz,	 equilíbrio,	 tranquilidade	e	 serenidade	
para	a	sua	vida.	Mas,	para	que	essas	sementes	cresçam	e	se	desenvolvam,	é	fundamental	que	o	terreno	esteja	
preparado,	 senão	 corre	 o	 risco	 fazer	 essa	 declaração	 para	 o	 Universo	 e,	 depois,	 distraidamente,	 boicotá-la	
através	de	um	comportamento	inadequado,	feito	de	hábitos	adquiridos.	Por	isso,	nunca	se	esqueça:	
		

A	chave	da	mudança	está	na	alteração	da	sua	maneira	de	pensar.	
	
	
	

	
	

	
O	tema	da	cocriação	está	amplamente	desenvolvido	no	livro	

A	Are	da	(Co)Criação	
Veja	na	lista	de	onde	retirou	este	PDF	ou	vá	diretamente	a		
https://loja.sistemaanura.com/loja/a-arte-da-cocriacao/	
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Os	exercícios	
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Exercício	1	-	Sobre	a	cocriação1	
	
Este	exercício	relaciona-se	com	as	dificuldades	e	os	obstáculos	que	se	levantam	à	realização	e	à	manifestação	
das	 cocriações	 (declarações	 em	 voz	 alta	 perante	 o	 Espírito)	 que	 você	 venha	 a	 proferir	 no	 futuro.	 O	 acto	 de	
cocriar	é	consciente	mas,	em	certos	casos,	algumas	dificuldades	se	levantam.	Assim,	propõe-se	o	seguinte:	
	
Veja	o	Chacra	do	Coração	como	esfera	de	luz	dourada,	como	se	não	houve	mais	nada	dentro	do	espaço	interno	
do	corpo.	
	
Essa	esfera	irradia	poderosamente,	criando	uma	vibração	por	onde	se	deslocam	os	seus	guias	e	amparadores	-	
aqueles	que	se	mobilizaram	para	registar	e	dar	provimento	à	seguinte	verbalização,	que	vai	fazer	em	voz	alta:		
	

Determino	a	remoção	incondicional	de	todas	a	dificuldades,	bloqueios,	resistências	e	todas	as	manobras	de	
boicote,	capazes	de	impedir	ou	de	adiar	a	manifestação	esplendorosa	do	resultado	das	minhas	cocriações.	

	
Agora,	fique	em	silêncio	durante	alguns	minutos.	
	
Internamente,	reforce	a	convicção	de	que	pretende	ver	removidas	todas	essas	impurezas.	
	
Tenha	presente	que	não	só	verbalizou	a	sua	remoção	como	se	permitiu	a	sua	eliminação.	
	
	
	
	
	

*	*	*	
	
	
	
	

TEXTO	DE	APOIO		
	
Para	alguns	de	vocês,	a	definição	de	cocriação	e	a	seguinte:	"Um	processo	espiritual	mediante	o	qual	eu	decido	
aquilo	de	que	preciso,	que	rezo	para	o	obter	e	que	Deus	me	concede.	Portanto,	Deus	e	eu	criamos	aquilo	que	era	
necessário	 para	 a	minha	 vida.	 Eu	 sou	 um	 ser	 humano	 e,	 por	 isso,	 faço	 pedidos	 humanos;	 depois,	 o	 Espírito	
proporciona-me	 os	 meios	 de	 eu	 os	 satisfazer".	 Esta	 definição	 é	 uma	 abordagem	 da	 existência	 muito	
característica	 de	 uma	 vida	 de	 4D	 mas,	 na	 Nova	 Energia,	 não	 ira	 funcionar.	 Considerem	 antes	 a	 seguinte	
definição	de	cocriação:	"Um	processo	natural	mediante	o	qual	se	dá	uma	fusão	entre	a	consciência	humana	e	
divina.	 Há	 um	 plano	 oculto	 que	 se	 manifesta	 e	 que	 representa	 o	 maior	 bem	 para	 o	 indivíduo	 e	 para	 a	
humanidade	-	um	plano	complexo	e	 interdimensional,	que	está	acima	da	sabedoria	do	ser	humano	em	causa,	
mas	 que	 se	 revela	 através	 dessa	 fusão	 divina.	 Isto	 pode	 traduzir-se	 numa	 vida	 com	 paz	 e	 alegria	 para	 o	
indivíduo,	 que	 continuará	 a	 mudar	 e	 a	 crescer	 espiritualmente	 enquanto	 a	 fusão	 se	 mantiver".	 É	 tempo	 de	
examinarem	a	forma	como	rezam.	Mais	uma	vez,	a	oração	que	sugerimos	e	a	seguinte:	"Querido	Deus,	mostra-
me	o	que	e	necessário	eu	saber".	Depois,	quando	receberem	a	resposta,	compreendam	que	ela	é	perfeita	para	
vocês.	Não	decidam,	à	partida,	quem	vocês	são,	por	que	razões	estão	aqui,	o	que	deviam	estar	a	fazer,	nem	que	
passo	 devem	 dar	 a	 seguir.	 Uma	 abordagem	 deste	 tipo	 e	 muito	 limitativa!	 Pensem	 que	 há	 um	 plano	 mais	
grandioso,	que	o	vosso	Eu	Superior	conhece	e	que	é	o	objectivo	-	uma	coisa	que	vocês	não	sabem	o	que	é,	algo	
que	não	vêem…	mas	que	podem	realizar!	
	

	

                                                   
1	-	“Reunião	da	Família	com	Kryon”	na	Pousada	da	Juventude	de	Catalazete,	Oeiras,	3	de	Janeiro	2004.		



 10 

Exercício	2	-	Sobre	o	perdão2	
	
Trate	de	visualizar	alguém	das	suas	relações,	presentes	ou	passadas,	a	quem	necessita	de	perdoar,	alguém	que	
a	magoou,	atraiçoou,	ofendeu,	abandonou,	etc.	
	
Por	uns	momentos,	mantenha	na	sua	tela	mental	essa	“personagem	principal”	do	seu	drama	terreno,	por	quem	
ainda	sente	ódio	e	raiva,	ressentimento	e	desdém.	
	
Procure	ver	essa	pessoa	-	que	costuma	receber	o	seu	ressentimento	-	não	como	a	“personagem	principal”	mas	
sim	como	um	“actor”	cósmico.	
	
Veja-a	como	um	anjo	disfarçado	de	ser	humano,	incapaz,	de	odiar,	magoar,	trair,	desprezar,	abandonar,	etc.	
	
(Lembre-se	de	que	 todos	nós	proporcionamos	experiências	uns	aos	outros	para	que,	uns	e	outros,	possamos	
aprender	 e,	 assim,	 nos	 aproximarmos	 da	 Essência.	 Lembre-se,	 ainda,	 que	 essas	 experiências	 por	 vezes	 são	
dolorosas.)	
	
Mantendo	essa	pessoa	na	tela	mental,	diga	em	voz	alta	o	seguinte:	
	
A	natureza	que	reconheço	em	ti	é	incapaz	de	agir	contra	a	Lei.	No	entanto,	na	condição	de	Humanos,	as	coisas	

podem	não	ter	corrido	muito	bem	entre	nós.	Assim,	reconhecendo	essa	condição	espiritual,	perdoo-te	-	
incondicionalmente	-	todo	o	sofrimento	que	me	possas	ter	proporcionado	nesta	e	noutras	vidas,	neste	e	noutros	
planetas.	Espero	que	me	perdoes	o	que	te	desagradou	na	minha	conduta.	Com	isto	te	liberto	e	me	liberto,	para	
podermos	prosseguir	na	busca	da	Luz,	escolhendo	os	caminhos	que	nos	parecerem	mais	correctos.	Considero-te	
totalmente	desvinculado	do	carma	que	nos	uniu.	Vai	em	paz	para	que	eu	também	possa	prosseguir	em	paz.	

	
	
	

*	*	*	
	
	

TEXTO	DE	APOIO		
Excerto	do	Livro	2	de	Kryon	(Lee	Carroll)	–	Não	pense	como	um	Humano	

	
O	 que	 poderiam	 fazer	 da	 ansiedade	 que	 experimentam	 em	 relação	 àqueles	 com	 quem	 convivem	 e	 que,	
aparentemente,	 vos	 magoaram?	 «O	 que	 devemos	 fazer	 com	 isto?»,	 poderão	 perguntar-se.	 Este	 medo	 é,	 na	
realidade,	 um	 dos	mais	 fáceis	 de	 eliminar.	 Tragam	à	 vossa	mente	 os	Humanos	 que	 vos	 causam	ansiedade	 e	
tornem-nos	 reais	 diante	 de	 vós.	 Considerem	 aqueles	 que,	 de	 alguma	 forma,	 vos	 magoaram	 no	 passado.	
Ponham-nos	na	vossa	frente,	olhem	para	eles	e	tratem	de	os	amar	pelo	que	são,	na	realidade.	Perdoem-lhes...	e	
vejam	o	que	acontece!	Não	é	preciso	que	essas	pessoas	estejam	presentes,	pessoalmente,	diante	de	vós	para	se	
produzir	a	energia	da	lição	cármica.	Assim	sendo,	quais	são	as	consequências	deste	perdão?	
	
1)	A	bolha	negra	desaparecerá.	Então,	sim,	poderão	aspirar	ao	prémio	que	estava	guardado	no	seu	interior;	o	
carma	será	libertado	e	desaparecerá	para	sempre.	
	
2)	Uma	vez	dissipada	a	energia	cármica,	estes	indivíduos	deixarão	de	exercer	qualquer	efeito	sobre	vós.	
	
3)	Embora	seja	algo	mais	difícil	de	explicar,	certo	é	que,	uma	vez	«desmontado»	o	mecanismo	cármico,	essas	
pessoas	alterarão,	de	facto,	as	suas	interacções	convosco	a	partir	desse	momento.	
	
	
	
	
	

                                                   
2	-	“Reunião	da	Família	com	Kryon”	no	Centro	“Pallas”,	Caldas	da	Rainha,	em	4	de	Outubro	de	2003.	


