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O	LIVRO	de	ANURA	
	

Para	que	os	Humanos	se	reconciliem	entre	si	
e	reformulem	o	seu	relacionamento	com	a	Terra	

	
	

	
	
Uma	breve	resenha	introdutória	
	
Em	2003,	 Vitorino	 de	 Sousa,	 começou	 a	 dar	 voz	 a	 um	dos	 vetores	 da	 consciência	 coletiva	 conhecida	
como	 Kryon.	 Depois,	 até	 2006,	 outros	 emissores	 se	 apresentaram	 para	 transmitirem,	 sempre	 em	
público,	 o	 que	 tinham	 para	 transmitir.	 O	 tema	 dessas	 comunicações	 sempre	 girou	 em	 torno	 da	
necessidade	 de	 purificação	 interna,	 como	 forma	 de	 favorecer	 a	 evolução.	 Sem	 esse	 trabalho,	 diziam,	
ninguém	chegará	onde	 tem	de	 chegar.	 Logo,	o	primeiro	passo	é	acabar,	de	 vez,	 com	 todos	os	 velhos	
conflitos	(internos	e	externos)	e,	obviamente,	não	encetar	outros.		
	
Entre	 2004	 e	 2007,	 Esmeralda	 Rios,	 passou	 por	 um	 processo	 complicado,	 que	 a	 levou	 a	 mudar	
radicalmente	todas	as	áreas	da	sua	vida.	Desorientada	e	desesperada,	pediu	explicações.	A	resposta	foi	
a	seguinte:	
	
Quando	chega	a	hora	de	um	ser	humano	ativar	o	seu	potencial	de	colaboração	com	um	Embaixador	do	
Espírito	na	Terra,	regra	geral	não	tem	qualquer	consciência	desse	potencial.	Assim,	naturalmente,	vive	o	
seu	quotidiano	tentando	satisfazer	os	seus	planos,	ditados	pela	vontade,	pelas	aspirações,	etc.	No	início	
do	 processo	 de	 aproximação	 de	 quem	 está	 «em	 cima»	 a	 quem	 está	 «em	 baixo»,	 a	 pessoa	 em	 causa	
começa	a	 receber	avisos	circunstanciais.	Normalmente,	não	 lhes	dá	grande	crédito,	por	achar	que	são	
devaneios	 a	 que	 não	 deve	 prestar	 atenção.	 Esta	 postura,	 embora	 bastante	 compreensível	 porque	 a	
pessoa	nem	sonha	o	que	está	prestes	a	ocorrer	na	sua	vida,	faz	com	que	acabe	por	enfrentar	situações	
frustrantes.	 Com	 o	 tempo,	 chegam	 os	 reveses,	 as	 perdas,	 as	 decepções	 sérias,	 etc.	 E	 esta	 situação	
prolonga-se	 até	 ao	 dia	 em	que	 cede	 e,	 para	 sua	 grande	 surpresa,	 aceita	 tranquilamente	 que	Alguém	
passe	a	colaborar	seriamente	na	sua	vida,	seja	dando	orientações	simples,	que	evitam	os	falhanços,	seja	
alterando-a	 completamente.	 Nada	 disto	 pressupõe	 passar	 a	 rejeitar	 as	 coisas	 humanas;	 antes	 pelo	
contrário,	são	as	coisas	humanas	que,	por	passarem	a	ser	vividas	com	consciência,	se	tornam	coisas	do	
Espírito.		
	
Depois	disto,	em	finais	de	2006,	foi	convidada	a	ir	ao	encontro	de	Vitorino	de	Sousa,	com	quem	passou	a	
compartilhar	 todos	 os	 níveis	 da	 sua	 existência.	 Desse	 (re)encontro	 saiu	 –	 por	 estranho	 que	 a	 ambos	
possa	 parecer,	 dadas	 as	 vicissitudes	 dos	 relacionamentos	 anteriores	 tidas	 por	 ambos	 –	 uma	 parceria	
tranquila	e	funcional,	comparável	ao	sino	e	seu	badalo,	quando	se	lhes	pede	que	ressoem,	depois	de	um	
pequeno	impacto1.	

                                                
1	Quando	não	há	complementaridade,	porque	o	sino/badalo	se	limita	a	uma	função	decorativa,	o	melhor	é	mandar	
derreter!	
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Entrou	2008	e	logo	começaram	a	receber	informação	que	os	deixou	de	boca	totalmente	escancarada…	
já	 que	 o	 queixo	 tinha	 vindo	 a	 descair	 gradualmente	 desde	 o	 início	 do	 processo.	 O	 leitor	 poderá	 não	
concordar,	mas	esta	circunstância	de	receber	informação	surpreendente,	tem	a	vantagem	de	acabar	por	
descartar	totalmente	a	ideia	de	que	se	trata	de	invenções	descabeladas	para	impressionar	auditórios	ou	
leitores.		
	
Dessa	 experiência	 saíram	 vários	 livros,	 assim	 como	 a	 informação	 dos	 cursos	 e	 seminários	 que	 temos	
vindo	a	facilitar	ao	longo	destes	anos.	A	isto,	há	que	acrescentar	os	Florais	de	Anura,	o	Tarot	de	Anura,	o	
Portal	 de	 Anura	 e	 a	 Água	 Matriz2.	 Todos	 estes	 métodos	 auxiliares	 de	 evolução	 foram	 reunidos	 no	
Sistema...	Anura,	evidentemente3.	
	
Pense	o	que	se	pensar,	esta	é	a	nossa	experiência	com	os	Amigos	Mais	Leves,	que	já	dura	há	dez	anos.	E	
não	nos	parece	que	fique	por	aqui!	
	

	
	
Sobre	a	natureza	dos	textos	apresentados	
	
Na	 elaboração	 de	 textos	 desta	 natureza	 –	 saídos	 não	 diretamente	 da	 mente	 do	 escritor	 –	 surgem	
palavras	e	expressões	que,	ao	serem	aplicadas	num	contexto	diferente,	causam	um	certo	desconforto.	
Por	 exemplo,	 «Deus».	 Este	 termo	 não	 consta	 deste	 texto,	 não	 por	 qualquer	 espécie	 de	 aversão,	
evidentemente,	mas	porque	ele	 remete	para	 conceitos	 religiosos,	que	não	 se	enquadram	nesta	obra.	
Por	 isso,	 os	 termos	 utilizados	 são	 «Fonte»	 e	 «Espírito».	 Outro	 exemplo,	 é	 «divino»;	 preferimos	
«sagrado».	
	
O	leitor	repare:	nós,	seres	humanos,	não	temos	conhecimento	de	outros	idiomas,	para	além	dos	que	se	
falam	 na	 Terra,	 e	 desconhecemos	 as	 realidades	 extraplanetárias.	 Se	 alguém	 aparece	 a	 divulgar,	 por	
exemplo,	 o	 que	 se	 passa	 numa	 das	 civilizações	 da	 estrela	 Arcturo4,	 ninguém	 liga	 nenhuma...	 exceto	
aqueles	a	quem	disseram	que	provêm	de	um	dos	planetas	que	orbitam	essa	estrela!	Logo,	a	criatura	que	
tem	a	desfaçatez	de	divulgar	essas	informações,	é	simplesmente	tolerada	pelos	restantes	cidadãos,	que	
costumam	comentar:	«Coitado!	Deixem-no	lá	andar	entretido	com	esses	disparates».	Assim,	não	temos	
outro	remédio	senão,	racionalmente,	reduzir	tudo	à	dimensão	humana.	Quer	isto	dizer	que	o	leitor	vai	
encontrar	alguns	termos	e	expressões	incomuns,	que	definem	o	que	se	pretende	dizer.	Houvera	outros,	
com	que	estivéssemos	familiarizados,	e	decerto	as	utilizaríamos.	
	
Talvez	o	leitor	não	saiba,	mas	são	os	canais	receptores	humanos	que	escolhem	as	palavras	com	que	vão	
traduzir,	 para	 a	 linguagem	 comum,	 os	 «pacotes	 de	 pensamento»	 (como	 diria	 Lee	 Carroll,	 traduzindo	
Kryon),	«enviados»	pelo	canal	emissor	 suprafísico.	Por	conseguinte,	 como	o	canal	 receptor	humano	é	
um	tradutor,	serve-se	dos	termos	habituais	da	sua	linguagem	e	usa	as	suas	expressões	favoritas.	Se,	por	
exemplo,	ele	for	gago,	canalizará	a	gaguejar	(a	menos	que	cante	a	canalização),	o	que	não	significa	que	o	
canal	 emissor	 suprafísico	 seja	 tatibitate.	 Se,	 no	 caso	 de	 se	 tratar	 de	 uma	 canalização	 escrita,	 o	 canal	
receptor	humano	tiver	pouca	 instrução	ou,	simplesmente,	dificuldade	em	exprimir-se	dessa	 forma,	tal	
não	significa	que	o	canal	emissor	suprafísico	sofra	das	mesmas	limitações.	Por	outras	palavras,	o	canal	
receptor	humano	não	pode	deixar	de	personalizar	a	tradução,	quer	se	trate	de	uma	canalização	oral	ou	
escrita.	E	como	as	 transcrições	do	que	 foi	 transmitido	 têm	de	ser	 trabalhadas,	para	se	 tornarem	mais	
inteligíveis	quando	forem	lidas,	recebem	termos	e	expressões	do	vocabulário	habitual	do	tradutor.	Estas	
são	algumas	das	atribulações	por	que	passamos	no	cumprimento	desta	tarefa	de	divulgação	de	dados	
que	 poderão	 melhorar	 a	 qualidade	 de	 vida	 –	 a	 nossa	 e	 a	 do	 planeta,	 quer	 do	 ponto	 de	 vista	 físico	
(Terra),	quer	do	ponto	vista	extrafísico	(Anura).		
	

                                                
2	Veja	o	método	de	preparação	de	Água	Matriz	no	Anexo	3.	
3	Encontra	informação	sobre	as	valências	do	Sistema	Anura	em	www.sistemaanura.com.	
4	Arcturo	é	a	estrela	mais	brilhante	da	constelação	do	Boieiro,	a	36,66	anos-luz	da	Terra.		
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Resta	 dar	 um	 esclarecimento	 importante:	 o	 contacto	 com	 os	 Amigos	 Mais	 Leves	 não	 tem	 nada	 de	
místico	ou	esotérico,	de	fantasmagórico	ou	diabólico.	Não	é	um	prodígio,	nem	um	fenómeno	estranho.	
É,	em	simultâneo,	uma	coisa	do	outro	mundo	 (no	nosso	caso,	melhor	 seria	dizer	dos	outros	mundos,	
dada	a	quantidade	de	«gente»	que	tem	aparecido)	e	deste	mundo,	onde	vivemos.	Torna-se	mais	claro	
se	usarmos	uma	metáfora:	contactar	com	os	Amigos	Mais	Leves	é	contactar	com	membros	da	 família	
que	vivem	nos	andares	superiores	do	prédio,	sem	subirmos	a	escada	nem	nos	metermos	no	elevador!	É,	
portanto,	uma	coisa	natural.	Pode	ser	natural,	mas	pode	não	ser	frequente.	No	nosso	caso,	é	como	lavar	
os	dentes:	algo	que	ocorre	todos	os	dias.	Esta	circunstância	de	ocorrer	todos	dias,	tem	uma	vantagem	
enorme:	 eliminar	 a	 possibilidade	 de	 ser	 uma	 alucinação	 da	 nossa	 parte.	 Precisaríamos	 de	 uma	
imaginação	extraordinária	(o	que,	obviamente	não	se	verifica),	para	inventarmos	tudo	o	que,	afinal,	tem	
sido	a	base	do	nosso	trabalho,	ao	longo	destes	anos.	A	estes	«reencontros	com	a	família	afastada»,	cuja	
função	central	é	(ou	deveria	ser	sempre)	a	receção	de	informação	capaz	de	nos	facilitar	a	vida,	pode	dar-
se	o	nome	de	 canalização	ou	 sintonização.	No	primeiro	 caso,	mais	 comum,	o	 canal	 receptor	humano	
traduz	a	mensagem	de	uma	entidade	suprafísica;	no	segundo,	mais	raro,	ele	traduz	a	mensagem	de	um	
dos	seus	próprios	planos	superiores,	que	se	manifesta	noutra	dimensão.	Todavia,	a	sintonização	não	é	
nem	inferior	nem	superior	à	canalização.	Há	quem	diga	que	estas	experiências	decorrem	com	base	na	
telepatia.	Contudo,	segundo	a	parapsicologia,	telepatia	é	a	habilidade	de	adquirir	informação	acerca	dos	
pensamentos,	sentimentos	ou	atividades	de	outro	ser	consciente,	sem	o	uso	de	ferramentas	tais	como	a	
linguagem	 verbal	 e	 corporal,	 de	 sinais	 ou	 a	 escrita.	 Ou	 seja:	 transmissão	 de	 pensamentos	
intuitivamente.	 Ora,	 na	 canalização/sintonização,	 a	 linguagem	 verbal	 e	 escrita	 é	 frequentemente	
utilizada,	embora	o	diálogo	possa	ocorrer	em	silêncio,	mentalmente.	Portanto,	a	telepatia	define	apenas	
uma	parte	do	que	acontece.		
	
Alguns	 dos	 canais	 emissores	 já	 eram	 nossos	 conhecidos;	 outros,	 surgiram	 especificamente	 para	
colaborarem	 neste	 livro.	 Alguns	 já	 tinham	 nome;	 outros,	 tivemos	 de	 os	 batizar.	 Não	 se	 trata	 de	 um	
abuso	da	 nossa	 parte,	 porque	o	 verdadeiro	 nome	de	qualquer	 criatura,	 seja	 em	que	dimensão	 for,	 é	
sempre	de	ordem	vibracional.	Portanto	 impronunciável.	E,	mais	 importante	ainda,	e	bem	ao	contrário	
do	que	 se	passa	 com	os	 seres	humanos,	 corresponde	a	uma	missão.	 Connosco,	 não	é	 assim,	 como	é	
evidente:	infelizmente,	muito	boa	gente,	apesar	de	saber	como	se	chama,	não	tem	a	menor	ideia	do	que	
está	 cá	 a	 fazer!	 Assim,	 o	 nome	 com	 que	 se	 os	 Amigos	 se	 apresentam,	 ou	 que	 nós	 lhe	 damos,	 é	
irrelevante	 e	meramente	 identificativo.	Quanto	 a	 nós	 dois,	 cujos	 nomes	 surgem	no	 frontispício	 desta	
obra,	 consideramo-nos	 apenas	 arautos.	Ou	 seja,	 divulgamos	o	que	«eles»	pretendem	que	 se	 saiba.	A	
diferença	 que	 nos	 distingue	 dos	 congéneres	medievais	 é	 que,	 embora	 supremamente	 surpreendidos	
pela	natureza	da	informação	que	nos	pedem	para	divulgar,	concordamos	com	ela.	Dispensamos,	é	claro,	
o	rufar	dos	tambores.	
	
Como	é	que	o	estreito	espírito	de	colaboração	dos	autores,	funciona	neste	contexto?	A	parte	feminina	
canaliza,	verbalmente	ou	por	escrito,	o	diamante	em	bruto;	a	parte	masculina,	lapida!		
	
Temos	 consciência	 de	 que	 o	 que	 aqui	 apresentamos,	 poderá	 aumentar,	 ainda	mais,	 a	 diversidade	 de	
informação	não	convergente	que	já	existe	sobre	o	passado	da	Terra,	os	reinos	invisíveis	da	natureza,	etc.	
As	informações	sobre	estes	temas	raramente	coincidem;	por	vezes	até	se	contradizem.	Então,	qualquer	
leitor	 ou	 internauta	 incauto,	 interessado	 nestas	 matérias,	 facilmente	 concluirá:	 «Então,	 em	 que	
ficamos?»	Pela	nossa	parte,	muito	gostaríamos	que	houvesse	convergência,	para	que	os	seguidores	das	
várias	correntes	 filosófico/espirituais	não	se	gladiassem	abertamente	 (e	se	maldissessem	em	privado),	
com	tanto	fervor.	Mas,	por	enquanto,	essa	convergência	parece	estar	longe	de	ocorrer.	Em	face	deste	
cenário	 desconjuntado,	 que	 muito	 baralha	 as	 pessoas,	 em	 duas	 ocasiões	 diferentes	 colocámos	 a	
questão	aos	nossos	Amigos	Mais	Leves,	em	busca	de	um	esclarecimento	cabal.	Eis	as	duas	perguntas	e	
as	respetivas	respostas:	
	
1)	 Certas	 entidades	 que,	 certamente,	 contribuem	 para	 o	 mesmo	 objetivo,	 emitem	 informações	 não	
convergentes.	Podes	explicar	porquê?		
	
O	 canal	 emissor	 extradimensional	 adequa	 a	 informação,	 que	 pretende	 divulgar,	 ao	 canal	 receptor	
humano,	que	a	vai	 receber	e	 traduzir.	Além	disto,	 cada	canal	humano	recebe	a	 informação	de	acordo	
com	a	sua	experiência	como	canal,	dos	seus	preconceitos	mentais	e	expectativas,	do	seu	grau	de	sintonia	
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com	 o	 canal	 emissor,	 etc.	 O	 fator	mais	 importante,	 porém,	 é	 o	 patamar	 vibracional	 em	 que	 o	 canal	
humano	se	encontra.	Cada	«pacote	de	 informação»	tem	a	sua	vibração	específica.	Se	o	canal	humano	
estiver	longe	desse	nível,	a	informação	não	lhe	pode	ser	passada.	Outro	fator	não	menos	relevante,	é	a	
vibração	 do	 lugar	 onde	 ocorre	 a	 canalização.	 Por	 conseguinte,	 muito	 do	 que	 é	 recebido	 e	 depois	
divulgado,	pode	requerer	atualizações	posteriores.	
	
2)	Queres	dar-nos	a	 tua	opinião	acerca	da	 falta	de	 convergência	das	 informações	dos	diversos	 canais	
emissores?	
	
Para	 poder	 comunicar,	 o	 canal	 emissor	 suprafísico	 tem	 de	 se	 adaptar	 ao	 nível	 vibracional	 do	 canal	
receptor	 humano,	 o	 que	 limita	 bastante	 o	 que	 poderia	 ser	 comunicado.	 Daí	 o	 facto	 de,	 tantas	 vezes,	
recorrermos	a	parábolas	e	analogias.	Quer	isto	dizer	que	há	comunicações	falsas	ou	duvidosas?	Bom,	a	
vossa	 intuição	 é	 que	 tem	de	 decidir.	 Tudo	 depende,	 realmente,	 do	 canal	 receptor	 humano	 e	 do	 lugar	
onde	ocorre	a	comunicação.	Para	transmitir	informações	profundas,	precisamos	de	um	canal	de	elevada	
vibração	e	de	uma	determinada	plataforma	vibracional.	Mas	nem	sempre	é	possível	reunir	as	condições	
ideais.	

	
Satisfez-nos	 verificar	 que,	 pelo	 menos	 nestas	 duas	 respostas,	 ocorreu	 a	 tão	 desejada	 convergência:	
ambos	os	Amigos	Mais	 Leves	 disseram	praticamente	 a	mesma	 coisa.	Quanto	 a	 nós,	 coordenadores	 e	
organizadores	desta	obra,	acreditamos	que,	um	dia,	todos	os	canais	contarão	a	mesma	versão	do	que	se	
passou,	e	está	a	passar,	no	nosso	planeta.	Por	agora,	não	nos	resta	outra	solução	senão	apresentar	o	
que	 temos	 vindo	 a	 receber,	 na	 esperança	 de	 que	 o	 leitor	 aceite,	 pelo	 menos,	 a	 nossa	 honestidade.	
Muito	 obrigado,	 desde	 já,	 pela	 atenção	 que	 vai	 dispensar	 ao	 que	 lhe	 apresentamos	 nas	 páginas	
seguintes.	
	
Esmeralda	Rios	e	Vitorino	de	Sousa	
		
	

	
	
	
Este	capítulo	aborda	duas	expressões	que,	provavelmente,	são	estranhas	para	o	leitor.	Para	o	ajudar	a	
situar-se	no	contexto	desta	obra,	comecemos	pela...	
	
2.1	-	Energia	Matriz	
	
Trata-se	 da	 vibração	 arquetípica	 do	 Projeto	 Luz/Amor	 do	 qual	 fazemos	 parte.	 É,	 assim,	 a	 energia	 da	
Fonte	deste	Projeto,	recebida	da	Grande	Fonte.	Tal	como	nós	fomos	criados	à	imagem	e	semelhança	da	
nossa	Fonte,	a	Energia	Matriz	 foi	criada	à	 imagem	e	semelhança	da	Grande	Fonte.	Esta	é	a	vibração	a	
que	 todos	 devemos	 a	 existência,	 e	 que	nos	 permite	 chegar	 ao	 ponto	 de	 vivermos	 em	absoluta	 paz...	
desde	que	nos	preparemos	para	ser	um	veículo	da	sua	irradiação!	A	paz	não	é	uma	dádiva	superior,	é	o	
resultado	natural	da	evolução.	A	Energia	Matriz,	 cujo	papel	é	abrir	 caminho	para	uma	nova	estrutura	
genética	 (ou	 seja,	 um	novo	 conjunto	de	potencialidades	para	 a	 raça	humana)	 está	 a	 ser	 intensificada	
progressivamente,	a	nível	planetário,	porque	chegou	o	tempo	de	devolver	à	Terra	a	sua	matriz	original.	
Mas	tal	só	será	possível	se	cada	ser	humano	tomar	a	decisão	de	investir	na	sua	autotransformação.		
	
De	uma	canalização	de	Vitorino	de	Sousa,	ocorrida	na	Trofa,	em	2007,	retirámos	o	seguinte:	
	
Não	peças	à	Energia	Matriz	que	te	purifique,	ordena-lhe!	Ela	foi	criada	para	teu	benefício.	A	sua	eficácia,	
porém,	será	equivalente	ao	grau	de	confiança	que	lhe	atribuíres.	Essa	vibração	não	pode	concluir	o	seu	
trabalho	em	ti,	porque	ainda	estás	fragmentado.	Mesmo	assim,	remove	alguns	pesos.	À	medida	que	te	
vais	purificando,	crias	as	condições	para	que,	progressivamente,	outras	partes	de	 ti	 se	vão	acoplando.	
Descerias	tu	num	espaço	contaminado,	ou	esperarias	que	ele	tivesse	a	vibração	correta?	Se	assim	farias,	
porque	não	hão	de	as	outras	partes	de	ti	fazer	o	mesmo?	
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Outros	excertos	de	canalizações	em	que	se	fala	do	tema:	
	
A	 Energia	Matriz	 vibra	 no	 planeta	 e	 tudo	 se	 acende:	 cada	 um	 responde	 a	 este	 canto	 surdo,	 que	 não	
ouvem,	através	das	células.	
	
O	 planeta	 requer	 que	 a	mudança	 se	 faça	 de	 imediato.	Mas	 ela	 só	 acontecerá	 quando	 os	 corações	 se	
abrirem	definitivamente	à	Energia	Matriz.	Ninguém	ficará	 indiferente,	pois	ela	está	presente	em	vocês	
desde	sempre.	No	entanto,	agora	vibra	com	toda	a	intensidade.	Obriga	a	que	se	transmute	tudo	o	que	
não	pertence	à	Matriz	Original,	ou	seja,	o	que	foi	implementado	pela	Sombra/Medo.	Este	é	o	objetivo	da	
Energia	Matriz.	Guardem	essa	certeza	dentro	de	vocês.		
	
Aqui	deixo	um	convite	a	todos	os	de	coração	puro:	atrevam-se	a	plantar	a	semente	da	Energia	Matriz!	
Não	 se	 questionem	 se	 já	 dispõem	 da	 vibração	 suficiente.	 Se	 o	 coração	 está	 puro	 e	 a	 intenção	 visa	 a	
implementação	da	nova	Humanidade,	abram-se	e	 limitem-se	a	permitir	que	a	energia	 flua	nos	vossos	
sistemas.	
	
Já	sabes	que,	a	Energia	Matriz,	é	a	vibração	que	deu	origem	a	este	Universo.	Também	lhe	podes	chamar	
Energia	Primordial:	 a	 Fonte	na	 sua	essência,	 sem	separações,	 sem	designações	 comuns	aos	humanos,	
como	Pai,	Mãe	e	Filho.	A	Fonte	antes	disso!	
	
Não	precisas	de	alimentar	mais	dramas	pessoais.	Não	precisas	de	levantar,	no	teu	horizonte,	as	nuvens	
da	crise,	do	sofrimento.	Se	reparares,	a	Energia	Matriz	vem	para	acabar	com	isso.	E	quanto	menos	tu	te	
expuseres	a	esses	dramas,	menor	será	o	embate	entre	as	duas	correntes:	a	tua	e	a	da	Energia	Matriz.		
	
O	resgate	dos	«Filhos	da	Sombra»	vai	exigir-vos	que	vibrem,	totalmente,	o	Amor	Incondicional,	ou	seja,	a	
Energia	Matriz!	Esse	é	o	desafio.	Muitos	vão	detestar	quando	se	aperceberem	de	que,	para	prosseguirem	
no	caminho	da	evolução,	terão	de	transmutar	a	carga	dessa	designação,	que	tanto	os	arrepia	e	sobre	a	
qual	 tantas	 histórias	 se	 contaram.	 Muitos	 que	 vão	 achar	 impensável!	 Mas	 não	 interessa	 o	 quanto	
possam	estrebuchar!	
	
Cuidem	dos	vossos	relacionamentos	sendo	verdadeiros	e	 íntegros.	Só	uma	realidade	pode	existir	nesta	
questão	sagrada	dos	casais:	amarem-se,	aceitarem-se	e	entregam-se	um	ao	outro	incondicionalmente.	A	
não	ser	assim,	melhor	será	que	se	separem,	pois	a	vibração	da	Energia	Matriz	não	se	compadecerá	com	
formas	desvirtuadas	de	«entrega»	ou	de	«amor»,	nem	com	o	jogo	em	que	alguém	está	com	uma	pessoa	
a	desejar	outra.	
	
Perguntar-me-ão,	qual	é	a	diferença	entre	«Energia	Matriz»	e	«Energia	Feminina».	Energia	Matriz	é	a	
Energia	Primordial,	aquela	que	todos	acabarão	por	irradiar;	Energia	Feminina	é	a	que	vai	desestruturar	e	
desnudar	os	seres	humanos.	
	
2.2	-	Entrega	Total	
	
Este	é	um	código,	 já	atrás	apresentado,	que	estudámos	profundamente.	Apresentamos	o	que	 foi	dito	
aos	assistentes,	em	dois	desses	seminários,	durante	a	meditação	final:	
	
1)	 ...	 Poderás	 pensar	 que	 vou	 pedir-te	 para	 fazeres	 agora	 a	 Entrega	 Total.	 Essa	 resolução,	 porém,	 é	
demasiado	importante	para	que	a	tomes	neste	momento.	Se	ta	propusesse	agora,	estou	certo	de	que	a	
farias.	Mas	não	é	o	que	pretendo;	prefiro	que	tomes	essa	decisão	mais	tarde,	quando	já	não	estiveres	
sob	a	ação	da	energia	presente	nesta	 sala.	A	minha	missão	não	é	dar-te	a	oportunidade	de	 fazeres	a	
Entrega	Total;	é	dar-te	a	oportunidade	de	decidires	se	queres	ser	esclarecido	sobre	o	assunto.	Depois,	
conforme	a	resposta	que	intuíres,	seja	ela	afirmativa	ou	negativa,	deves	agir	em	conformidade.	Sê	fiel	a	
essa	 intuição,	com	a	certeza	de	que	ela	está	correta.	Considera	as	frustrações	e	as	contrariedades	por	
que	tens	passado	ao	longo	dos	anos	e	decide	se	queres	proclamar,	a	curto	prazo,	a	Entrega	Total	ou	se	
ainda	é	prematuro.	Se	a	intuição	te	disser	que	estás	preparado	para	avançar,	proclama-a.	Cairá,	então,	a	
semente	 que	 dará	 os	 frutos	 que	 te	 correspondem	 e	 de	 que	 necessitas.	 Nem	 mais,	 nem	 menos.	
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Progressivamente,	 essa	 semente	 começará	 a	 tecer	 uma	 rede	 energética	 à	 tua	 volta,	 que	 te	 tornará	
imune	a	forças	e	intenções	negativas.	Pouco	a	pouco,	começarás	a	perceber	que	o	que	te	incomodava,	
já	não	te	incomoda	tanto.	Surpreendido,	perguntarás	como	é	possível	teres	passado	a	beneficiar	dessa	
imunidade,	 quando,	 afinal,	 te	 limitaste	 a,	 acionando	o	 poder	 de	 decisão,	 decretar	 a	 Entrega	 Total.	 ...	
Repara:	com	isto,	não	estou	a	oferecer-te	uma	melhoria	das	condições	em	que	vives;	estou	a	propor-te	
a	 transcendência	 das	 condições	 em	 que	 vives.	 No	 fundo,	 que	 continues	 aqui	 (porque	 é	 aqui	 que	 és	
preciso),	mas	noutras	condições.	Já	sabes	quais	são	essas	condições.	Mas,	pelos	vistos,	nenhuma	delas	
tem	 sido	 suficientemente	 aliciante	 para	 te	 convencer.	 Se	 tivesse	 sido,	 eu	 não	 estaria	 aqui	 com	 esta	
conversa.	Também	não	estou	a	propor-te	uma	estrada	plana	até	Casa;	proponho-te	o	caminho	que	te	
corresponde,	de	uma	 forma	 significativa.	 Finalmente,	não	estou	a	pedir-te	que	ajudes	os	outros;	mas	
que	comeces	por	te	ajudar	a	ti	próprio.	E	garanto-te:	quando	decidires	ajudar-te,	ficarás	preparado	para	
ajudares	os	outros	como	nunca	ajudaste!	
	
2)	...	Quando	te	digo	«entrega-te	e	terás	tudo	o	que	necessitas»,	não	é,	obviamente,	para	fazeres	o	que	
entenderes,	mas	para	cumprires	a	 tua	função.	Mas	tu	ainda	não	estás	preparado.	A	minha	 intenção	é	
fazer	com	que	o	teu	intelecto	se	renda	a	este	argumento,	pois	essa	é	a	condição	essencial	para	o	pores	
em	prática.	 Sei	 que	até	 intelectualmente	 a	 aceitação	é	difícil:	 compreendes,	mas	dificilmente	 aceitas.	
Passaste	por	demasiadas	provações	para	que,	agora,	de	um	momento	para	o	outro,	 integres…	e	antes	
de	integrares,	aceites…	e	antes	de	aceitares,	compreendas	o	que	estou	a	dizer.	Esta	é	a	razão	por	que	
digo,	 tantas	 vezes,	 a	mesma	 coisa.	 ...	 Espero	 que	 tenhas	 apreendido	 estes	 três	 níveis:	 Compreensão,	
Aceitação,	Integração.	...	Podes	ter	a	certeza	de	que	conheço	muitíssimo	bem	as	tuas	dificuldades,	pois	
tenho	assistido	a	tudo	aquilo	por	que	passaste	e	que	te	levou	a	assimilar	conceitos	que,	agora,	tanto	te	
custa	a	erradicar.	As	minhas	palavras	devem	ajudar-te	a	assimilar	o	que	conviria	que	assimilasses,	e	não	
a	estimular	o	teu	orgulho	e	a	tua	vaidade	só	porque	te	dei	a	entender	que	já	privaste	comigo,	fora	daqui.	
Isso	não	tem	importância	nenhuma.	E	não	concorre	para	que	subas	na	escala	das	vibrações.	As	coisas	
não	são	como	tu	julgas.	Mesmo	que	eu	aparecesse	diante	dos	teus	olhos,	não	me	reconhecerias!	
	
Posto	 isto,	 vamos	 propor-lhe	 agora	 outro	 tipo	 de	 informação.	 Esperamos	 que	 as	 próximas	 páginas	
possam	facilitar	a	compreensão	do	que	virá	a	seguir.	
	

	
	
Código	do	Aspirante	à	Ascensão	
	

• Um	Aspirante	à	Ascensão	avançado	já	deixou	de	ser	um	gerador	de	conflitos	no	âmbito	dos	seus	
relacionamentos.	 Se	 provocar	 discórdias,	 entra	 em	 contradição	 com	 a	 própria	 definição	 de	
Aspirante	à	Ascensão.	

	
• Um	Aspirante	à	Ascensão	consciente	 já	perdeu	o	hábito	de	contribuir,	seja	de	que	maneira	for,	

para	o	desequilíbrio	do	planeta.	
	

• Um	 Aspirante	 à	 Ascensão	 corajoso	 enfrenta	 serenamente	 as	 situações	 desfavoráveis,	 sejam	
pessoais	ou	globais.	

	
• Perante	a	adversidade,	um	Aspirante	à	Ascensão	aceita	o	 sucedido	e	dá-lhe	as	boas-vindas;	 só	

depois	trata	de	resolver	a	questão.	
	

• Um	Aspirante	à	Ascensão	tem	de	ser	capaz	de	fazer	uma	abordagem	amorosa.	Atacando,	põe	a	
outra	parte	em	alerta	e	na	defensiva,	pronta	para	contra-atacar.	

	
• Um	Aspirante	à	Ascensão	inteligente	não	participa	na	Batalha	das	Razões.	Ele	não	precisa	de	ter	

razão;	limita-se	a	expressar	a	sua,	que	é	ditada	pelo	coração.		
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• Um	Aspirante	à	Ascensão	adulto	não	 fica	 incomodado	quando	os	outros	o	 rejeitam.	Sabe	que,	
diga	o	que	disser	ou	faça	o	que	fizer,	será	aceite	por	uns	e	rejeitado	por	outros.	Seja	como	for,	
fica	sereno.		

	
• Por	 conhecer	 os	 vícios,	 as	 armadilhas	 da	 sociedade,	 um	 Aspirante	 à	 Ascensão,	 não	 se	 deixa	

envolver.	Desidentifica-se	e	mantém-se	à	parte.	
	

• Um	Aspirante	à	Ascensão	verdadeiro	há	muito	deixou	de	perguntar:	«Qual	é	a	minha	missão?»	
	

• Um	Aspirante	à	Ascensão	lúcido	já	não	diz	«É	porque	tinha	de	ser!».	A	predestinação	é	um	falso	
conceito.	

	
• Um	Aspirante	à	Ascensão	sensato	não	luta	porque	não	pretende	ganhar;	somente	quer	a	paz.		

 
 

	
Código	do	Desapego	
	

• Desapego	não	significa	«aderir	à	pobreza»;	significa	«despojamento».	
	

• Um	Nómada	do	Espírito	não	percorre	o	Caminho	da	Luz	 levando	na	bagagem	os	 frutos	podres	
dos	 caminhos	 anteriores.	 Sabendo	 que	 não	 os	 pode	 levar,	 livra-se	 deles.	 Se	 o	 não	 fizer,	 o	
Caminho	parecer-lhe-á	longuíssimo.	

	
• Um	 Nómada	 do	 Espírito	 desapega-se	 da	 tendência	 para	 gritar,	 para	 que	 o	 silêncio	 prevaleça;	

desapega-se	 da	 revolta	 para	 que	 a	 aceitação	 desponte;	 desapega-se	 da	 inveja	 para	 que	 o	
desprendimento	surja	à	luz.	

	
• Um	 Nómada	 do	 Espírito	 sabe	 que	 o	 desapego	 não	 pode	 ser	 orientado	 apenas	 para	 as	 coisas	

físicas.	Ele	sabe	que	muito	mais	difícil	de	transcender	são	as	 ideias	que	se	transformaram	em	
dogmas	e	as	emoções	que	geraram	dependências.		

	
• Um	Nómada	do	Espírito	sabe	quais	são	as	sensações	mais	difíceis	de	transcender:	a	sensação	de	

perda	(por	morte,	roubo,	etc.);	a	sensação	de	dependência	(de	pessoas,	dinheiro,	drogas,	sexo,	
poder,	etc.);	a	sensação	de	abandono	(por	pessoas,	entidades,	etc.).	

	
• Um	Nómada	do	Espírito	é	aquele	que	decidiu	deixar	de	usar	o	gume	da	espada	que	mata,	para	

passar	a	usar	o	gume	que	corta	dependências	e	apegos.	O	único	combate	que	merece	a	pena	
vencer,	ocorre	na	sua	própria	consciência.	
	

• Um	Nómada	do	Espírito	reconheceu	que	certas	coisas	e	pessoas	dominaram	a	sua	vida,	não	por	
serem	essenciais,	mas	por	hábito.	Ao	reconhecer	que	os	hábitos	desencadeiam	sentimentos	de	
posse,	tomou	a	decisão	de	sair	desse	torvelinho.	

	
• Um	Nómada	do	Espírito	está	 sempre	pronto	para,	 se	 for	necessário,	abdicar	do	que	conseguiu	

construir	e	arrecadar	até	ao	momento,	a	fim	de,	mais	facilmente,	avançar	para	outro	nível	do	
seu	desenvolvimento.	
	

• Um	Nómada	do	Espírito	há	muito	 se	desapegou	da	 ideia	de	querer	 saber	qual	é	a	 sua	missão.	
Sabendo-se	livre,	não	permite	ser	condicionado	seja	pelo	que	for	ou	por	quem	for.	Limita-se	a	
agir	de	acordo	com	a	vontade	do	Espírito,	que	é,	também,	a	sua	própria	vontade.	
	

• Um	 Nómada	 do	 Espírito	 já	 assimilou	 que	 o	 primeiro	 passo	 do	 Caminho	 é	 a	 neutralidade	 em	
relação	às	coisas	do	mundo;	o	último	é	a	desidentificação	total	das	coisas	do	mundo.	
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• Embora	a	sensação	de	perda	possa	ser	dolorosa,	é	ilusória	espiritualmente	falando.	Por	isso,	um	

Nómada	do	Espírito	sabe	que	não	pode	perder,	simplesmente	porque	nada	possui.	
	

	
	

	
Código	das	Matrizes	do	Feminino	e	do	Masculino	
	
Código	do	Feminino	e	da	Mulher:	
	

• A	expressão	da	Matriz	do	Feminino	respeita	e	reconhece	a	expressão	da	Matriz	do	Masculino.	A	
aceitação,	a	firmeza	e	o	amor	são	condições	da	sua	expressão.	

	
• A	 Matriz	 do	 Feminino	 não	 requer	 condições	 para	 se	 expressar.	 Ela	 será	 tão	 mais	 autêntica,	

quanto	maior	for	a	sua	doação.	
	
• A	 Matriz	 do	 Feminino	 respeita	 todas	 as	 expressões	 da	 Criação,	 físicas	 e	 extrafísicas,	 reais	 os	

holográficas.		
	
• A	Matriz	 do	 Feminino	 é	 o	 elo	 fundamental	 entre	 a	 alma,	 a	 pessoa	 e	 os	 Reinos	 Coadjuvantes	

(Fadas,	Gnomos,	Elfos,	etc.).	
	

• A	Matriz	do	Feminino	é	poderosa	enquanto	a	sua	simbiose	com	Anura	se	mantiver.		
	
• A	Matriz	do	Feminino	cria	através	da	energia	telúrica	e	da	sexualidade.	Se	a	mulher	se	esquecer	

disto,	as	criações	ficarão	aquém	do	desejado.	
	

• A	Matriz	do	Feminino	é	o	portal	de	acesso	à	Grande	Mãe	Cósmica.	As	mulheres	que	se	deixarem	
manipular	e	submeter,	perderão	o	contacto	com	essa	realidade.	

	
Código	do	Masculino	e	do	Homem	
	

• A	 Matriz	 do	 Masculino	 sabe	 que	 a	 sua	 função	 é	 dar	 sustentação	 à	 expressão	 da	 Matriz	 do	
Feminino.	Por	isso,	encontra	a	sua	realização	nessa	doação.		

	
• A	Matriz	 do	Masculino	 aceita	 todas	 as	 expressões	 da	Matriz	 do	 Feminino.	Quanto	maior	 for	 a	

compaixão	do	homem	e	a	sua	entrega	ao	planeta	e	à	humanidade,	maior	será	o	seu	brilho.		
	
• A	Matriz	do	Masculino	entrega	ao	Feminino	a	sua	semente,	para	que	A	Matriz	do	Feminino	crie	

vida	a	partir	dela.		
	

• Quanto	mais	estreita	for	a	ligação	do	homem	à	Matriz	do	Masculino,	maior	será	a	sua	capacidade	
de	expressão.		
	

• Para	o	homem	estreitar	a	sua	ligação	à	Matriz	do	Masculino	e,	assim,	expressar	saudavelmente	a	
sua	virilidade,	basta	deixar-se	permear	por	ela.	

	
• O	Feminino	e	o	Masculino	respeitam-se	e	acolhem-se	mutuamente,	porque	sabem	que	as	suas	

ações	criativas	se	complementam.	
	
		
	


