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As	perguntas	e	respostas	desta	compilação	foram	registadas	durante	as	sessões	'Pergunte	que	
Eles	respondem',	realizadas	em	2005	e	2006,	em	Aveiro,	Santo	André,	Ponta	Delgada,	Porto	e	
Lisboa.	 Às	 publicadas	 em	 O	 LIVRO	 DS	 RESPOSTAS	 juntei	 outras,	 registadas	 nas	 sessões	
posteriores	à	publicação	do	 livro.	Essas	sessões	 foram	apresentadas	ao	público	nos	seguintes	
termos:	
	
Este	tipo	de	trabalho	pretende	criar	uma	oportunidade	para	que	a	sua	pergunta	possa	ter	uma	
resposta	canalizada.	Peço-lhe	que	a	escreva	numa	folha	de	papel	e	deixe	no	dossier	presente	na	
sala	 para	 o	 efeito.	 Por	 favor,	 formule	 apenas	 uma	 pergunta,	 de	 forma	 legível	 e	 abreviada,	
evitando	 questões	 de	 carácter	 pessoal.	 Pode	 acontecer	 que	 algumas	 perguntas,	 apesar	 de	
pertinentes,	não	venham	a	ser	respondidas	por	falta	de	tempo.		
	
Sempre	fiz	questão	de	desconhecer	as	perguntas	apresentadas;	só	quando	a	sessão	se	iniciava	
e	eu	já	me	encontrava	em	modo	'canal	receptor',	é	que	uma	colaboradora	as	 lia	em	voz	alta,	
uma	de	cada	vez.	Naturalmente,	também	desconhecia	se	tinham	sido	feitas	por	homens	como	
mulheres.	Como	as	senhoras	estiveram	sempre	em	maioria,	na	transcrição	das	gravações	parti	
do	princípio	de	que	todas	as	perguntas	tinham	sido	colocadas	por	senhoras.	
	
Na	 revisão	 de	 2019,	 removi	 o	 que	 me	 pareceu	 excessivo	 e	 acrescentei	 o	 que	 me	 pareceu	
oportuno.	Espero	o	resultado	final	lhe	seja	útil.	Se	não	for,	pode	ser	um	dia	venha	a	ser.	Muito	
obrigado	pela	tenção	que	vai	dedicar	às	páginas	seguintes.	Leia	com	calma,	um	pouco	de	cada	
vez.	

	
	
	
	

*	*	*	
	
	
	
	

Neste	texto	fala-se	frequentemente	de	Energia	Matriz.	Eis	o	essencial	sobre	o	tema:	
	
A	 Energia	 Matriz	 é	 a	 Energia	 Primordial,	 que	 anima	 a	 Criação.	 Por	 ser	 a	 pacificação	 e	 a	
serenidade	 total,	 vibrá-la	 é	 'regressar	 a	 Casa'.	 A	 Energia	 Matriz	 está	 a	 ser	 intensificada	 no	
planeta	porque	chegou	o	tempo	de	instaurar	outro	paradigma.	Por	isso,	promove	o	surgimento	
de	escândalos	e	corrupções	há	muito	escondidos.	As	matrizes	que	não	lhe	correspondam,	serão	
progressivamente	erradicadas.1	
	
	
	

                                                
1	Ver	o	Código	da	Energia	Matriz	no	Anexo	3,	página	79.	
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ABORTO	
	

O	que	nos	pode	dizer	sobre	a	questão	do	aborto?	—	A	questão	do	aborto	existe,	porque	a	
vossa	sociedade	considera	a	morte	como	um	fim.	Portanto,	aborto	é	sinónimo	de	tirar	a	vida.	
Contudo,	 tirar	a	vida	é	 impossível.	A	vida	não	se	 tira,	nem	se	dá;	a	vida	é.	É	como	a	senhora	
pegar	num	cubo	de	gelo,	pô-lo	ao	Sol,	e,	com	a	água	a	pingar	da	mão,	dizer	que	tirou	a	vida	à	
água.	 No	 entanto,	 apenas	 fez	 com	 que	 a	 água	 mudasse	 de	 estado.	 Quando	 alterarem	 o	
conceito	de	morte,	passarão	a	ter	essa	mudança	de	estado	como	um	momento	de	felicidade	e	
de	 júbilo.	Nessa	 altura,	 a	 questão	do	 aborto	deixará	de	 fazer	 sentido.	 Por	 agira,	 é	 uma	 falsa	
questão	 baseada	 em	 premissas	 erradas.	 É	 um	 velho	 problema	 que	 se	 prende	 com	 a	 moral	
religiosa.	 Quando	 alguém	 passa	 ao	 estado	 de	 inconsciência	 permanente,	 acham	 que	 a	 vida	
acabou.	Morreu,	dizem.	Mas	evitem	avaliar	a	questão	considerando	as	 leis	do	mundo.	Dessa	
dessa	 prática	 só	 resultarão	 desacordos.	 É	 complicado	 pretender	 conciliar	 duas	 coisas	
inconciliáveis,	mais	a	mais	num	tempo	de	simplificação.	Porque	cada	nível	de	consciência	tem	
um	estatuto	e	um	padrão	de	 funcionamento	específicos,	dificilmente	 resolverão	o	problema.	
Ele	 ficará	 resolvido	 quando,	 na	 problemática	 em	 discussão,	 introduzirem	 factores	 novos,	
pertencentes	a	planos	de	consciência	superiores	àquele	onde	a	polémica	existe.	A	humanidade	
está	 fraccionada	 em	 diversos	 grupos	 de	 pressão,	 consoante	 as	 suas	 convicções:	 os	 que	
defendem	o	aborto	estão	de	um	lado,	os	que	o	atacam	estão	do	outro.	A	Igreja	quer	uma	coisa,	
alguns	 partidos	 políticos	 querem	 o	 mesmo	 que	 a	 Igreja,	 outros	 querem	 algo	 diferente,	
enquanto	 certas	 organizações	 civis	 não	 concordam	 nem	 com	 uns	 nem	 com	 outros.	 Ou	 seja,	
ninguém	 se	 entende.	 Nem	 vão	 entender-se,	 enquanto	 não	 expandirem	 a	 consciência.	 Os	
referendos	não	resolverão	nada,	porque	os	votantes	continuam	a	pensar	da	mesma	maneira.	
Em	relação	a	este	tema	—	e	a	muitos	outros	—	tendem	a	comportar-se	como	se	espreitassem	
por	 uma	 frincha	 da	 porta:	 vêem	 apenas	 uma	 parte	 do	 que	 existe,	mas	 concluem	que	 o	 que	
vêem	é	tudo	quanto	há	para	ver.	Depois,	tiram	conclusões	e	redigem	leis	com	base	no	pouco	
que	 conseguem	 ver.	 Não	 está	 errado.	 Mas	 reconheçam	 que	 há	 muito	 mais	 para	 ver.	 Se,	
espreitando	 pela	 frincha,	 não	 vêem	 ninguém,	 dizem	 que	 a	 sala	 está	 vazia,	 No	 entanto,	 uma	
coisa	é	o	que	vêem,	outra	coisa,	bem	diferente,	é	o	que	existe.	
	
 

• ACEITAÇÃO	
	

Queria	saber	qual	o	limite	para	a	minha	aceitação	dos	outros?	Tenho	medo	de,	deixando	o	
campo	da	aceitação,	 cair	na	 ingenuidade	ou	na	 submissão.	—	Pode	parecer	que	a	 fronteira	
entre	esses	dois	campos	é	ténue,	mas	não	é.	A	aceitação	do	comportamento	das	pessoas	que	
lidam	consigo	deve	ser	total,	mas	não	a	obriga	a	compartilhar	ou	a	conviver	com	as	situações.	
Não	convém	que	desequilibrem	nem	causem	dano	à	sua	vida.	O	que	a	senhora	enfrenta	resulta	
da	 consciência	 da	 outra	 pessoa.	 Se	 ela	 não	 consegue	 dar	 uma	 resposta	mais	 educada,	 pode	
adverti-la,	 mas	 não	 mais	 do	 que	 isso.	 Procure	 manter	 ao	 longe	 tudo	 o	 que	 não	 respeite	 a	
decência	e	a	delicadeza.	Todas	as	indignidades	e	baixezas	devem	ser	rechaçadas	com	firmeza	e	
doçura3,	sem	revolta	nem	ofensa.	Siga	em	frente,	sem	permitir	que	nada	a	afecte.		

                                                
3	Ver	YASMIN	-	A	DEUSA-MÃE.	PDF	gratuito	no	botão	'Prosa'	de	www.baudasletras.com.	
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• ADN		

	
1)	Qual	a	importância	do	timo	na	requalificação	do	ADN?	—	A	requalificação	do	ADN	está	a	

ocorrer	através	do	timo	e	das	outras	glândulas,	para	vos	facilitar	a	mudança	de	percepção	do	
que	 se	passa	no	mundo.	 É	 uma	operação	difícil	 porque	 a	 vossa	 estrutura	 genética,	 tal	 como	
está,	não	a	facilita.	Passará	a	ser	mais	fácil	à	medida	que	distintos	níveis	da	mente	forem	sendo	
corrigidos.	 A	 participação	 do	 centro	 cardíaco/timo	 nesta	 função	 é	 passar	 da	 eliminação	 do	
'inimigo',	para	a	sua	 integração.	Em	vez	de	ser	um	caminho	separativo	e	de	exclusão,	passa	a	
ser	 de	 inclusão.	Nem	podia	 ser	 de	 outra	 forma,	 já	 que	o	 centro	 cardíaco	 representa	 o	 amor	
incondicional4.	 Se	 a	 mente	 tem	 percepções	 doentias,	 pode	 ter	 os	 antídotos	 para	 o	 que	 ela	
própria	gerou.	
	

2)	Como	explorar	o	nosso	ADN,	se	conhecemos	apenas	duas	das	suas	doze	fitas?	—	O	ADN	
humano,	 tal	 como	 o	 próprio	 ser	 humano	 na	 sua	 globalidade,	 tem	 uma	 natureza	
interdimensional.	Os	cientistas	têm	vindo	a	trabalhar	na	sua	parte	física,	visível	—	o	genoma	—
mas	não	têm	como	aceder	às	outras	dimensões.	Mas,	se	quiserem,	podem	ter	acesso	a	Quem	
nelas	está.	Se	lhe	parece	que	está	presa	nesta	dimensão,	não	vale	a	pena	querer	furar	a	parede	
de	 chumbo	 com	 um	 palito.	 Se	 a	 senhora	 suspeita	 que	 o	 seu	 ADN	 guarda	 dons	 que	 não	
consegue	 explorar,	 use	 a	 cocriação5	 para,	 em	 colaboração	 com	os	 seus	 Amigos	Mais	 Leves6,	
tratar	 do	 desenvolvimento	 desses	 potenciais.	 Depois,	 reforce	 a	 decisão	 programando	 Água	
Matriz	com	essa	intenção7.	Nesse	dia,	começa	a	fase	de	preparação	para	vir	a	expressar	essas	
capacidades.	Não	pode	 saber	 como	e	quando	 tal	 acontecerá,	mas	pode	 ter	a	 certeza	de	que	
acabará	 por	 acontecer,	 quando	 estiver	 preparada	 e	 chegar	 o	 momento	 certo.	 Em	 parte,	
depende	 do	 quanto	 se	 empenhar	 na	 sua	 parte	 do	 trabalho.	 Principalmente	 na	 remoção	 das	
resistências,	que	sempre	surgem	nestas	circunstâncias.	Dantes,	trabalhava	através	de	repetição	
e	da	 insistência.	 Levava	 imenso	 tempo.	Se	 reconhece	que	a	vibração	planetária	mudou,	 sabe	
que	 os	 métodos	 também	 mudaram	 e	 que	 os	 seus	 Amigos	 Mais	 Leves	 lhe	 dão	 uma	 ajuda	
preciosa.	
	

• AGRESSIVIDADE	
	

Como	 se	 deve	 reagir	 a	 discursos	 agressivos?	—	O	discurso	 é	 realmente	 agressivo	 ou	 é	 a	
senhora	 que	 o	 entende	 dessa	maneira?	 Se	 sente	 o	 discurso	 como	 agressivo	 e	 fica	 ofendida,	
ponha	 a	 possibilidade	 de	 a	 agressividade	 do	 discurso	 ter	 acordado	 a	 agressividade	 em	 si.	 Se	
assim	for,	bem	pode	agradecer	ao	orador	agressivo,	por	lhe	ter	dado	uma	oportunidade	de	ficar	
a	 conhecer-se	melhor.	 Talvez	 tenha	 ficado	 surpreendida,	 ou	mesmo	 incomodada,	 por	 reagir	
com	irritação.	Mas	as	coisas	são	o	que	o	seu	sistema	interno	lhe	diz.	Outras	pessoas,	'moldadas'	
diferentemente,	decerto	reagiriam	diferentemente.	Logo,	a	questão	não	é	o	tom	do	discurso,	
mas	a	forma	como	ele	é	sentido	por	quem	o	ouve.	Revendo	os	discursos	dos	grandes	ditadores,	
a	senhora	decerto	sentirá	neles	uma	agressividade	intolerável.	No	entanto,	na	época,	muitos	se	
emocionaram	 quando	 os	 ouviram.	 Foi	 alterado	 o	 discurso?	 Não.	 Então,	 o	 que	 mudou?	 A	
consciência.	
                                                
4	Dois	excelentes	exemplos	são	Gandhi	e	Nelson	Mandela,	em	relação	aos	políticos	ingleses	e	aos	sul-africanos,	respetivamente.	
5	 Cocriar	 é	 verbalizar	 uma	 intenção	pura,	 seja	para	 exprimir	 algo	preexistente	mas	 ainda	 inactivo,	 seja	para	 se	descartar	 de	
alguma	 característica	 indesejável.	 Nessa	 tarefa	 será	 coadjuvada	 pelos	 seus	 Amigos	Mais	 Leves.	 Ver	A	Arte	 da	 Cocriação	 no	
botão	'Livros'	de	www.sistemaanura.com.	
6	Esta	expressão	equivale	a	Guias,	Anjos	da	Guarda,	Santos,	Deuses,	Bodisatvas,	Aliados,	Espíritos,	Apoiantes,	Auxiliares,	etc.	
7	Ver	Método	de	Preparação	de	Água	Matriz	no	Anexo	1,	no	final	do	texto.	
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• AJUDA	

	
1)	Como	encontrar	o	meu	caminho	e,	assim,	ajudar	os	outros?	—	A	forma	como	a	senhora	

coloca	a	questão	dá	a	sensação	de	que	o	seu	'caminho'	está	feito	e	à	espera	de	ser	encontrado,	
o	 que	 significa	 que	 considera	 a	 predestinação.	O	 seu	 'caminho'	 não	pode	de	 ser	 encontrado	
porque	não	existe.	Por	muito	que	procure,	não	o	encontrará.	O	Caminho	faz-se	ao	caminhar.	A	
senhora	 nasceu	 com	 um	 'contrato	 de	 trabalho	 na	 Terra'	 com	 várias	 alíneas,	 todos	 elas	 na	
condição	 de	 potenciais.	 Nenhum	 deles	 está	 garantido.	 O	 seu	 'caminho'	 corresponde	 ao	 seu	
empenho	 para	 os	 concretizar	 ao	 longo	 do	 tempo.	 Agora,	 caminhar	 à	 toa	 (tipo	 'deixa	 cá	 ver	
aonde	 vou	 parar')	 é	 diferente	 de	 caminhar	 com	 a	 intenção	 de	 chegar	 a	 uma	 condição	
específica.	Uma	sugestão:	todos	os	dias,	experimente	perguntar	aos	seus	Amigos	Mais	Leves:	'O	
que	há	para	aprender	hoje?'	 Se	Eles	 lhe	disserem	o	que	 se	 trata,	ou	a	 senhora	 se	aperceber	
através	da	intuição,	e	se	lhe	der	seguimento	dentro	da	medida	do	possível,	estará	a	construir	o	
seu	 'caminho'.	 Perceberá	 que	 está	 onde	 tem	 de	 estar.	 E	 não	 pergunte	 porque	 é	 que	 está	 a	
acontecer;	 pergunte	 para	 quê?	 Qual	 é	 a	 intenção?	 Os	 seres	 humanos,	 de	 uma	 forma	 geral,	
sofrem	de	imensas	dores.	Não	faz	mal	quererem	livrar-se	delas	rapidamente,	mas	bem	podiam	
tentar	 perceber	 qual	 a	 'mensagem'	 que	 elas	 lhe	 trazem8.	 Quanto	 a	 'ajudar	 os	 outros',	 evite	
atravessar	o	cego	para	o	outro	lado	a	avenida,	sem	primeiro	perguntar	se	ele	quer	ir!	
	

2)	Como	posso	mudar	as	pessoas	muito	difíceis?	Como	posso	ajudá-las?	—	Tem	a	certeza	
de	que	quer	mudar	as	'pessoas	muito	difíceis'?	O	que	entende	por	'pessoas	muito	difíceis'?	São	
as	fazem	coisas	condenáveis?	Que	têm	mau	feitio?	Se	não	passar	a	vê-las	com	outros	olhos,	em	
breve	 estará	 a	 vê-las	 como	 gente	 insuportável	 e	 passará	 a	 agir	 de	 acordo	 com	 o	 seu	
julgamento.	Tem	a	certeza	de	que	quer	ir	por	aí?	Tem	noção	do	que	pretende	fazer?	Sugestão:	
em	vez	de	querer	mudar	 'pessoas	muito	difíceis',	 torne-se	a	senhora	mais	 'fácil',	aceitando-as	
tal	como	são.	Mas	não	conviva	com	elas.	Qualquer	'Bela	Adormecida'	tem	o	direito	de	querer	
ficar	 a	 dormir.	 Já	 viu	 algum	 'Príncipe'	 forçar	 o	 beijo	 na	 'Bela	 Adormecida'?	 Se	 não	 aceitar	 a	
nossa	 sugestão,	 jamais	 se	proponha	ajudar	alguém	sem	antes	 lhe	perguntar:	 'Como	 te	posso	
ajudar?'	 Se	 a	 pessoa	 responder	 que	não	precisa	 de	 ajuda,	 aceite	 e	 afaste-se.	Um	verdadeiro	
curador	não	deseja	curar.	Terá	a	rosa	desejo	de	dar	perfume?	Dar	perfume	é	um	desejo	da	rosa	
ou	é	a	sua	natureza?	
	

3)	Como	devo	reagir	quando	sou	abordada	por	pessoas	que	sofrem	de	males	decorrentes	
de	bruxarias?	—	Quem	investe	na	transformação	do	medo	em	confiança,	acaba	por	rejeitar	o	
envolvimento	 com	 essas	 situações.	 O	 trabalho	 de	 bruxaria,	 que	 funciona	 por	 ressonância,	 é	
como	 se	 fosse	 uma	 chave:	 se	 encontra	 a	 fechadura	 correspondente,	 ou	 seja,	 na	 mesma	
vibração,	 desencadeia-se	 o	 processo.	 Mas	 se	 a	 pessoa/alvo	 já	 tirou	 a	 fechadura	 da	 porta	
(porque	já	perdeu	o	medo	ser	assaltada),	para	que	servirá	a	chave?	A	evolução	da	consciência	
suportada	 pela	 Energia	 Matriz,	 significa	 que	 se	 fechaduras	 vão	 desaparecendo	
progressivamente.	 Portanto,	 vai	 diminuindo	 a	 possibilidade	 de	 alguma	 chave	 funcionar.	
Quando	'deus'	já	não	tem	fechaduras,	o	'diabo'	escusa	de	fazer	chaves!	
	

4)	Como	posso	ajudar	uma	amiga	que	está	a	precisar	muito	de	ajuda	espiritual?	—	Antes	
de	 mais	 nada,	 perguntando-lhe	 se	 quer	 ser	 ajudada.	 Se	 a	 resposta	 dela	 for	 afirmativa,	
pergunte-lhe	como	quer	ser	ajudada.	Se	ela	não	souber	explicar,	não	lhe	ofereça	o	livro	que,	na	
sua	opinião,	lhe	pode	ser	útil;	exponha-lhe	cinco	ou	seis	e	deixe-a	escolher.	O	desenvolvimento	
                                                
8	Se	as	dores	forem	no	estômago,	fígado	e	vesícula,	talvez	seja	melhor	passar	a	não	comer	nem	a	beber	tanto!	
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da	 intuição	 é	 primeiro	 passo	 da	 pessoa	 que	 se	 meteu	 ao	 Caminho.	 Pode	 não	 saber	 o	 que	
procura,	 mas	 está	 receptiva.	 Quem	 não	 está	 no	 Caminho,	 rejeita	 ou	 mostra	 indiferença.	 A	
senhora	 tem	 de	 perceber	 com	 que	 tipo	 de	 situação	 está	 a	 lidar.	 Muitas	 vezes,	 os	 seres	
humanos,	 na	 sua	 ânsia	 de	 salvar	 o	mundo,	 forçam	as	 coisas.	 Têm	excelentes	 intenções,	mas	
falham	na	escolha	do	método.	É	o	chamado	amor	sem	sabedoria.	Se,	algum	dia,	sentir	esse	tipo	
de	ansiedade,	aceite	que	também	está	a	precisar	de	ajuda!	
	

• ALMAS	
	

Qual	 a	diferença	entre	uma	alma	velha	e	uma	alma	nova?	—	Uma	alma	 velha	 chegou	à	
Terra	 quando	 já	 havia	 condições	 para	 sustentar	 a	 vida	 biológica;	 uma	 alma	nova,	 chegou	há	
menos	 tempo.	 Uma	 alma	 recente	 no	 planeta,	 porém,	 pode	 ser	 velhíssima.	 A	 senhora	 já	 se	
apercebeu	de	que	a	população	do	planeta	tem	vindo	a	crescer.	Então,	a	pergunta	é:	'De	onde	
veem	 todas	 essas	 almas?'	 Para	 encontrar	 a	 resposta	 para	 esta	 pergunta,	 imagine	 que,	 de	
repente,	a	população	do	seu	pais	duplicava.	Perguntaria:	'De	onde	vieram	tantos	emigrantes	e	
refugiados?'	 A	 resposta	 seria:	 'Vieram	de	 fora!'	 Então,	 de	 onde	 vieram	 aqueles	 aumentam	 a	
população	mundial?	Vieram	de	fora!	Para	muitos,	as	almas	que	chegam	ao	planeta	acabaram	
de	sair	do	paraíso	de	Deus;	quando	se	vão	embora,	regressam	para	o	paraíso	de	Deus...	ou	para	
o	 inferno	 do	 diabo,	 se	 cometeram	 muitos	 pecados.	 Muito	 bem.	 É	 uma	 visão	 como	 outra	
qualquer.	A	parte	dramática	é	que	vos	foi	passada	como	se	fosse	verdade.	Não	é.	Mas	tem	sido	
aceite	 com	 tal	 fervor	 que,	 ainda	 hoje	milhões	 de	mentes	 se	 fecham	 a	 qualquer	 informação	
diferente	ou	alternativa.	Aliás,	se	repararem,	foi	este	erro	informativo	que	esteve,	e	continua	a	
estar,	 na	origem	de	 grandes	 e	prolongadas	 guerras.	 É	 a	 intolerância	 religiosa.	O	processo	de	
pacificação	 interna,	 em	 que	 todos	 estão	 envolvidos,	 jamais	 será	 concluído	 enquanto	 não	 se	
descartarem	 do	 fundamentalismo	—	 esse	 pilar	 básico	 da	 ignorância.	 De	 nada	 serve	 querer	
mudar	de	condição,	sem	alterar	os	parâmetros	em	que	ela	assenta.		
	

• ALMAS	DESENCARNADAS	
	

As	orações	pelas	almas	desencarnadas	fazem	algum	sentido?	—	A	oração	é	uma	das	formas	
de	 a	 senhora	 enviar	 energia.	Outra,	 é	meditar,	 visualizando	 a	 alma	 rodeada	da	 luz	 que	 julga	
ajudar	à	elevação.	Quem	tem	a	 função	de	apoiar	uma	alma	acabada	de	desencarnar,	porém,	
não	precisa	da	ajuda	das	suas	orações	ou	meditações.	Mas	é	útil	para	si,	porque	lhe	desenvolve	
a	compaixão.	As	orações	e	as	meditações	que	a	dirige	para	o	Alto	valem	mais	para	si	do	que	
para	o	Alto.	Portanto,	decida	se	quer	ajudar	as	almas	desencarnadas.	Se	decidir	que	não,	ponto	
final;	se	decidir	que	sim,	manda	rezar	missas	ou	medita	com	visualização.	Como	sempre,	está	
nas	suas	mãos.	O	que	fizer	pode	estar	ultrapassado,	mas	não	está	errado.		
	

• ALMAS	GÉMEAS	
	

1)	O	que	são	as	nossas	almas	gémeas	em	relação	ao	nosso	Eu	Sou?	—	Evite	considerar	a	
alma	 gémea	 como	 a	 sua	 outra	 metade.	 Imagine	 que	 um	 grupo	 de	 pessoas	 é	 deixado	 num	
território	novo.	Ao	fim	de	um	certo	tempo	mostram	sendo	bastante	distintas,	cada	uma	delas	
tem	o	seu	grau	de	desenvolvimento.	Assim	ocorre	o	desenvolvimento	das	almas.	Se	a	senhora	
encontrar	uma	alma	 já	bastante	evoluída,	vai	considerar	como	um	mestre;	 se	encontrar	uma	
alma	 atrasada,	 tenderá	 a	 considerá-la	 desinteressante.	 A	 pessoa	 que	 	 a	 senhora	 considera	
como	alma	gémea,	é	apenas	uma	velha	alma	conhecida,	com	quem	já	se	cruzou	tantas	vezes	e	
de	 uma	 forma	 tão	 positiva,	 que	 a	 vossa	 interacção	 energética	 flui	 agradavelmente.	 Podem	
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apaixonar-se,	 dizerem	 que	 foram	 feitos	 um	 para	 o	 outro,	 sentirem	 que	 o	 outro	 é	 a	 outra	
metade,	etc.	Se	é	a	sua	alma	gémea	ou	não,	não	pode	saber...	embora	possa	encontrar	alguém	
quem	 lhe	 jura	 que	 é!	 Mas	 oxalá	 encontre	 alguém	 que	 lhe	 diga	 que,	 se	 calhar,	 é	 só	 a	
continuação	de	potencial	de	aprendizagem	em	conjunto9.		

	
2)	As	nossas	almas	gémeas	andam	agora	por	aí?	—	Talvez	sim,	talvez	não.	Enquanto	andar	

à	 procura	 dela,	 não	 se	 encontra	 a	 si	 mesma.	 Está	 à	 espera	 de	 se	 completar	 através	 doutra	
pessoa?	 Sim,	 talvez	 a	 sua	 alma	 gémea	 ande	 por	 aí.	 Talvez	 esteja	 no	 outro	 lado	 do	 planeta.	
Talvez	 esteja	 noutro	 planeta.	 Talvez	 esteja	 sentada,	 invisível,	 ao	 seu	 lado,	 a	 sussurrar-lhe	 ao	
ouvido:	 'estou	 aqui!'.	 Só	 que	 a	 senhora	 não	 se	 apercebe	 porque	 está	 à	 espera	 da	 sua	 alma	
gémea	em	carne	e	osso.	Já	imaginou	que	um	dos	seus	Amigos	Mais	Leves	pode	ser	a	sua	alma	
gémea?		
	

3)	Peço	que	comente	esta	afirmação:	A	nossa	alma	gémea	não	tem	nada	que	ver	com	a	
atracção	sexual	por	alguém	que	nos	complete	emocionalmente;	tem	que	ver	com	sermos	um	
em	 nós,	 integrando	 a	 polaridade	 da	 outra	 pessoa,	 de	 modo	 a	 tornarmo-nos	 um	 ser	
energeticamente	andrógino.	—	Nem	mais!	Almas	gémeas	 são	pingos	da	mesma	nuvem,	que	
podem	não	se	encontrar.	Ou,	encontrando-se,	podem	dar-se	mal	por	terem	as	consciências	em	
níveis	diferentes.	Um	dos	pingos	é	o	 sapo	do	 lago;	o	outro	pingo	é	o	 sapo	do	poço.	Quando	
ambos	se	encontram,	a	relação	pode	complicar-se	porque	o	universo	do	sapo	do	poço	acaba	
nas	paredes	do	poço.	Portanto,	ter	a	alma	gémea	como	a	'mensageira	da	felicidade',	é	de	um	
romantismo	 desfasado.	 Mas	 como	 a	 nuvem	 espera	 que	 muitos	 pingos	 regressem	 a	 ela,	 a	
pessoa	só	tem	de	se	ocupar	com	o	seu	regresso,	desejando	que	os	outros	pingos	da	sua	nuvem	
façam	o	mesmo.	Mas	como	vai	ela	saber?	Então,	que	faça	a	sua	parte	e	deixe	o	resto.	A	pessoa	
com	quem	se	sente	profundamente	identificada,	não	tem	de	ser	a	sua	alma	gémea;	pode	ser	
apenas	 alguém	com	a	qual	 já	 viveu	experiências	 intensas.	Mas…	para	quê	 saber	 se	 é	 a	 alma	
gémea?	 A	 relação	 flui	 ou	 não	 flui?	 Esse,	 sim,	 deve	 ser	 o	 indicador.	 Se	 flui,	 que	 desfrutem	
enquanto	fluir!	
	

• AMOR	
	

1)	 Fale-nos	 do	 Amor	 Incondicional	 que	 abrange	 tudo.	 —	 O	 Amor	 Incondicional	 pulsa	
através	da	Energia	Matriz.	Quer	 isto	dizer	que,	quando	a	senhora	ama	 incondicionalmente,	é	
um	ser	completo,	livre,	responsável,	aberto	aos	outros.	Não	quer	transformá-los	nem	prendê-
los;	está	disponível	para	eles...	embora	não	permita	que	invadam	e	condicionem	a	sua	vida.	A	
frase	chave	é:	 'O	Amor	 Incondicional	não	 requer	convivência'.	Assim	é	o	amor	do	Fonte,	que	
ama	 os	 seus	 'filhos'	 sem	 os	 absorver	 nem	 condicionar,	 deixando	 que	 se	 expressem	 como	
entenderem.	Mesmo	nas	suas	manifestações	mais	escuras,	a	Fonte	compreende	e	aceita,	pois	
sabe	que	acabarão	por	se	emendar.	O	amor	humano	—	principalmente	o	que	está	associado	à	
paixão,	 que	 corresponde	 a	 'não	 consigo	 estar	 sem...	 '	 —	 é	 um	 ténue	 reflexo	 do	 Amor	
Incondicional.	 Todavia,	 a	 humanidade	 foi	 criada	 para	 o	 expressar.	 As	 relações	 amorosas,	 de	
parceria,	de	trabalho,	de	amizade,	de	filiação	parental,	serão	saudáveis	quando	expressarem	o	
Amor	 Incondicional	 por	 inteiro.	 Portanto,	 através	 da	 cocriação,	manifeste	 a	 intenção	 de	 ser	
preparada	para	o	sentir.	Depois,	manifeste-o	junto	daqueles	de	quem	gosta.	Mais	ainda	junto	
daqueles	que	detesta.	Aí,	sim,	tudo	ficará	pacificado.		
	
	
                                                
9	Ver	o	Código	na	Nova	Família	no	Anexo	4,	página	80.	
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2)	O	que	deve	fazer	para	me	deixar	amar	pelos	outros?	—	A	senhora	é	amada	por	muitas	
pessoas,	mas	não	valoriza	esse	amor,	porque	ele	não	é	o	retorno	do	amor	que	emitiu.	Por	não	
se	amar,	não	acredita	que	os	outros	a	amem.	É	natural,	pois	só	vê	os	seus	próprios	defeitos.	
Quando	 lhe	 apontam	 uma	 virtude,	 talvez	 diga:	 'Oh!	 É	 impressão	 sua!'	 A	 questão	 essencial,	
porém,	não	é	a	senhora	ser	capaz	de	reconhecer	o	amor	dos	outros,	é	reconhecer	que	é	amada	
incondicionalmente	 pelos	 Outros,	 mesmo	 quando	 emite	 impulsos	 de	 vingança.	 Quando	 os	
Outros	 dizem	 que	 amam	 um	 ser	 humano	 incondicionalmente,	 é	 isso	mesmo	 o	 que	 querem	
dizer,	 faça	 ele	 o	 que	 fizer.	 Mesmo	 que	 mate.	 Não	 é	 que	 seja	 indiferente	 matar	 ou	 ajudar.	
Matando	ou	ajudando,	é	ele	que	lida	com	as	consequências	da	sua	escolha.	A	senhora	está	no	
caminho	 espiritual,	 mesmo	 que,	 em	 determinados	 momentos,	 tenha	 andado	 em	 sentido	
contrário	 à	Meta.	 É	 respeitada	 por	 estar	 no	 Caminho,	 não	 pela	 direção	 dos	 seus	 passos.	 Os	
Outros	 (nos	 quais	 nós	 nos	 incluímos)	 respeitam	 os	 atores	 do	 Teatro	 da	 Terra,	 não	 as	
personagens	que	interpretam.		
	

3)	O	desejo	de	ser	amado	poderá	proceder	do	ego?	—	Só	há	uma	espécie	de	Amor10	.	Se	a	
senhora	 o	 vibrar,	 prova	 que	 já	 se	 descartou	 do	 ego	 —	 aquela	 parte	 da	 sua	 estrutura	 que	
dificulta	a	expansão	da	consciência	e	impede	o	reconhecimento	das	leis	superiores.	O	ego	é	o	
vento	contrário	que	tem	de	enfrentar.	Seria	interessante	encontrar	um	termo	alternativo	para	
'Amor',	a	fim	de	evitar	confusões	com	as	manifestações	de	amor	humano.	Na	Terra,	o	Amor	—	
que	nada	tem	que	ver	com	emoções	—	foi	subdividido	em	amor	romântico,	fraternal,	familiar,	
passional.	E	os	seres	humanos	manifesta-nos	direccionando-os	para	aqueles	de	quem	gostam,	
enquanto	 reservam	 o	 ódio	 para	 aqueles	 que	 detestam.	 Uma	 das	 características	 do	 amor	
terreno	é	a	mutabilidade:	uma	atracção	pode	 transformar-se	em	repulsão.	 Isto	não	pode	ser	
Amor.	 Para	 ter	 uma	 ideia	 de	 como,	 genericamente,	 os	 seres	 humanos	 estão	 longe	 dessa	
vibração	 sublime,	 basta	 reparar	 que	 ainda	 a	 consideram	 como	 uma	 virtude,	 uma	 coisa	 boa.	
Mas,	 quando	 adjetivam	 o	 Amor,	 o	 oposto	 do	 adjetivo	 utilizado	 também	 pode	 ser	 aplicado.	
Achando	 que	 o	 Amor	 é	 uma	 virtude,	 estão	 a	 negar	 que	 ele	 é	 a	 vossa	 essência,	 porque	 a	
Essência	não	tem	opostos.	Por	isso	dizem	'Deus	é'.	Ponto	final.	Nada	de	adjetivos.	Portanto,	não	
podem	dar	Amor	a	alguém,	porque,	devido	à	polaridade,	quando	dão	alguma	coisa,	têm	de	pôr	
a	possibilidade	de	a	não	dar.	O	Amor,	por	ser		a	própria	essência	da	Vida,	não	tem	opostos.	Não	
é,	portanto,	virtude	ou	defeito.	Porque	sustenta	o	Universo,	caracteriza-se	pela	imutabilidade.	
Se	o	que	sustenta	o	Universo	fosse	mutável,	o	que	seria	do	Universo?	O	Universo	é	mutável,	
mas	o	que	o	sustenta	tem	de	ser	imutável.	Portanto,	o	desejo	de	ser	amado	não	pode	provir	do	
ego,	porque	o	ego	quer	impor-se	pelo	medo.	Seja	como	for,	mesmo	os	egos	gigantescos	devem	
ser	respeitados11.		
	

• ANGÚSTIA	
	

Como	devo	 interpretar	que,	em	certas	manhãs,	depois	de	ter	dormido	bem,	o	despertar	
seja	 caracterizado	 por	 uma	 sensação	 de	 angústia	 e	 inquietação?	 Este	 estado	 desaparece	
quando	 me	 levanto	 e	 inicio	 o	 novo	 dia.	 —	 A	 senhora	 está	 a	 passar	 por	 um	 processo	 de	
transferência	de	energia	do	vaso	velho	para	o	vaso	novo.	Por	outras	palavras,	está	envolvida	
num	processo	de	reprogramação.	Mas,	como	ele	ainda	não	está	concluído,	talvez	o	'diabinho'	
interno	 faça	 a	 sua	 aparição,	 quando	 acorda	 e	 volta	 à	 realidade	 terrena.	 Também	 isso	
desaparecerá,	principalmente	se	cocriar	a	aceleração	desse	desaparecimento.	

                                                
10	Veja	a	resposta	3)	do	item	CARMA.	
11	Nota	de	2019:	Faz-lhe	impressão	ver	o	norte-americano	Donald	Trump	ou	o	brasileiro	Bolsonaro	e	outros	políticos	do	mesmo	
género?	Não	veja!	Desvie	o	olhar.	Faça	como	quiser,	mas	não	os	odeie!	
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• ANIMAIS	
	

1)	 Qual	 a	 missão	 dos	 golfinhos,	 agora?	 —	 Presentemente,	 uma	 parte	 da	 missão	 dos	
golfinhos	é	não	caírem	nas	redes	dos	pescadores!	Outra	parte	é	ajudar	a	reequilibrar	os	seres	
humanos,	com	a	sua	vibração	especial.	Outra	parte	é	deleitar	os	turistas	que	entram	no	oceano	
para	 os	 apreciar	 no	 seu	 habitat	 natural.	 Por	 isso,	 devem	 criar	 as	 condições	 para	 que	 esses	
amigos	 tenham	 uma	 vida	 condigna.	 Só	 assim	 poderão	 desempenhar	 os	 vários	 itens	 da	 sua	
missão.	 O	mesmo	 deve	 ser	 feito,	 evidentemente,	 em	 relação	 a	 todas	 as	 outras	 espécies	 de	
animais,	vivam	na	água,	em	terra	ou	no	ar.	O	planeta	é	tanto	vosso	como	deles.	
	

2)	Os	animais	têm	alma?	—	Como	o	reino	animal	se	rege	por	um	estatuto	diferente	do	reino	
humano,	ambos	os	reinos	não	podem	ser	comparados.	É	uma	estratificação,	definida	pelo	que	
anima	cada	reino.	O	reino	humano	posiciona-se	entre	a	consciência	superior	do	reino	espiritual	
e	 a	 inferior	 do	 reino	 animal;	 este,	 está	 entre	 a	 consciência	 superior	 do	 reino	 humano	 e	 a	
inferior	do	reino	vegetal.		
	

3)	 Os	 animais	 acordaram	 algo	 connosco?	 —	 Depende	 dos	 animais.	 Domésticos	 ou	
selvagens,	todos	têm	a	sua	função	e	deviam	ser	respeitados.	Mesmo	que	a	senhora	não	goste	
de	alguns,	nem	por	isso	eles	deixam	de	ser	manifestações	de	vida	merecedoras	de	respeito.	Isto	
não	significa	 ter	 jacarés	na	sala	de	estar	e	 tarântulas	na	 fruteira;	 significa	que	é	 fundamental	
respeitar	 cada	 forma	de	 vida	no	 seu	habitat	 natural.	Quanto	maior	 for	 a	 sua	 tendência	 para	
rejeitar	 um	 animal,	 maior	 terá	 de	 ser	 o	 seu	 investimento	 na	 aceitação.	 Contudo,	 os	 seres	
humanos	 agem	 como	 se	 não	 fossem	 o	 predador	 mais	 feroz	 do	 planeta.	 Estamos	 a	 falar	 de	
animais,	 mas	 o	 mesmo	 pode	 ser	 dito	 em	 relação	 às	 plantas	 e	 aos	 seres	 humanos.	 São	
manifestações	da	Vida,	cada	qual	com	as	suas	particularidades.	O	que	anima	um	elemento	do	
reino	animal	é	não	se	compara	com	o	que	anima	um	elemento	do	reino	humano.	No	entanto,	
tendo	em	vista	a	manutenção	de	 condições	vida	 saudáveis	no	planeta,	nenhum	dos	 reinos	é	
superior	ou	inferior	ao	outro.	
	
 

• ANJO	DOURADO	
	

O	que	é	o	encontro	com	o	Anjo	Dourado?12	—	É	o	encontro	da	sua	'primeira	camada/física'	
com	a	'última	camada/subtil'.	É	nesse	encontro	que	a	senhora	está	a	investir.	Quanto	menos	se	
deixar	 influenciar	 pelo	 'partido	 de	 oposição	 interno',	 mais	 rapidamente	 ele	 acontecerá.	
Enquanto	actriz	do	Teatro	da	Terra,	desista	da	personagem	'Pirata	dos	Mares	Tormentosos'	e	
assuma	 a	 personagem	 do	 'Navegadora	 dos	 Mares	 Transparentes'.	 Talvez,	 presentemente,	
deteste	o	bafo	a	rum,	porque	já	só	bebe	água.	Mas	aceite	os	tempos	em	que,	bêbeda	de	rum,	
muito	 se	 divertia.	 O	 Anjo	 Dourado	 é	 aquela	 parte	 de	 si	 que	 se	 aceita	 incondicionalmente,	
sabendo	que,	encarnando	imensas	personagens,	cometeu	imensos	erros.	Afinal,	esses	'ossos	do	
ofício'	fazem	parte	do	jogo!	
	
 
 

                                                
12	A	expressão	'Anjo	Dourado'	é	sinónima	de	'Eu	Superior'.	
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• APEGO	
	

Como	posso	libertar-me	do	apego?	—	Hoje	em	dia,	as	questões	relacionadas	com	o	apego	
(e	 ansiedade,	 tristeza,	 insegurança,	 depressão,	 etc.),	 podem	 ser	 trabalhadas	 através	 da	
cocriação,	manifestando	 claramente	 essa	 intenção,	 junto	dos	 seus	Amigos	Mais	 Leves.	A	 sua	
parte	 é,	 por	 exemplo,	 reconhecer	 que	não	possui	 nada;	 que	 apenas	 é	 guardiã	 e	 zeladora	de	
algumas	coisas.	Este	é	um	dos	pontos	essenciais	do	processo	de	reformulação	comportamental.	
Talvez	a	senhora	só	consiga	a	determinação	necessária	à	cocriação	quando	já	está	encurralada.	
É	 quando	 se	 sente	 sem	 saída	 que	 consegue	 reunir	 a	 energia	 necessária	 para	 tornar	 a	
determinação	 inabalável.	Sugestão:	em	vez	de	se	 irritar	por	se	sentir	presa,	 irrite-se	por	uma	
boa	 causa.	 Jamais	 deixe	 de	 expressar	 a	 sua	 frustração.	Nós	 não	nos	 irritaremos,	 porque	não	
julgamos	as	suas	atitudes.	Seria	um	contrassenso	ficarmos	amuados	porque,	farta	até	à	raiz	dos	
cabelos,	vociferou	maldições	para	os	céus.	Nós	não	registamos,	a	vermelho,	as	suas	'ofensas'.	
Use	a	cocriação	para	se	libertar	do	apego	e,	depois,	beba	Água	Matriz13	programada	com	essa	
intenção14.	
	

• ARCANJOS	
 

Pode	explicar	o	que	é	um	arcanjo?	—	Um	arcanjo	(designação	da	Cabala	que	nada	significa	
para	 um	 índio	 amazónico	 ou	 para	 um	 esquimó),	 é	 uma	 condição	 vibracional	 que	 define	 a	
função	que	uma	determinada	entidade	desempenha15.	É	uma	espécie	de	'posto'	na	Hierarquia.	
Alguns	arcanjos	que	trabalham	no	contexto	planetário,	elevaram	à	condição	 'arcanjo'	noutros	
lugares.	 E	 foram	 chamados	 para	 aqui,	 tal	 como	 uma	 empresa	 chama	 um	 trabalhador	 com	
excelentes	 provas	 dadas.	Não	 há	 diferença;	 só	 a	 escala	 é	 diferente.	 Imagine	 quantas	 formas	
físicas	existem	nos	triliões	de	planetas	desta	galáxia?	E	nos	outros	triliões	de	galáxias?	Acha	que	
todas	respeitam	o	formato	humano?	Já	imaginou	outros	formatos	poderão	existir?	Imagine	que	
uma	 delegação	 de	 seres	 humanos	 da	 Terra	 viaja	 para	 participar,	 pela	 primeira	 vez,	 na	
Assembleia	 de	 Geral	 dos	 Planetas	 Galácticos.	 Agora,	 imagine	 que	 as	 centenas	 de	 seres	 que	
estão	 ali,	 oriundos	 de	 centenas	 de	 civilizações,	 cada	 qual	 com	 o	 seu	 formato	 corporal,	 se	
juntam	 no	 átrio	 principal,	 para	 dar	 as	 boas-vindas	 aos	 terráqueos.	 Já	 imaginou	 o	 susto	 dos	
terráqueos?	Estamos	em	crer	que	alguns	deles	correriam	esbaforidos	para	as	suas	naves,	a	fim	
de	 voltarem,	 o	 mais	 rapidamente	 possível	 para	 a	 Terra!	 Muitos	 mitos,	 lendas	 e	 filmes	
apresentaram-vos	 outras	 formas,	 quase	 todas	 perigosas.	 Por	 isso,	 dizem:	 'se	 é	 diferente,	 é	
perigoso!'	 Mas,	 acaso	 essa	 não	 é	 a	 base	 do	 racismo	 e	 da	 intolerância	 que	 infeta	 as	 vossas	
sociedades?	 Se	ainda	não	 conseguiram	 resolver	 isso	 aqui	 entre	 vós,	 imaginem	como	 seria	 se	
vos	fosse	proporcionado	o	contacto	com	seres	de	outras	civilizações!	
 

• ARCTURIANOS	
	

Pode	 falar-me	 sobre	os	Arcturianos?	Obrigado.	—	 A	 civilização	de	Arcturos	 está	 a	 pouco	
menos	de	40	anos-luz	da	Terra.	Tal	como	os	representantes	de	outras	civilizações,	preferem	os	
da	 sua	 'linhagem',	 porque	 comunicam	mais	 facilmente	 com	 eles.	 A	 sua	 colaboração,	 porém,	
destina-se	a	toda	a	humanidade.	Como	todos	os	Outros,	não	fazem	distinções	de	origem;	fazem	
                                                
13	Ver	o	Método	de	Preparação	de	Água	Matriz	no	Anexo	2,	no	final	do	texto.		
14	Exemplo	de	cocriação:	 'Que	eu	seja	preparada	para	me	 libertar	do	apego.	Que	sejam	removidas	 todas	as	 resistências	que	
possa	opor	à	concretização	desta	intenção'.	
15	Na	Cabala	há	9	grandes	hierarquias,	divididas	em	3	grupos.	No	primeiro	(ao	redor	do	trono	de	Deus,	no	ponto	mais	alto	do	
céu),	estão	os	Serafins,	os	Querubins	e	os	Tronos.	Na	segundo,	as	Dominações,	as	Potências	e	as	Virtudes.	No	terceiro,	as	que	
mantém	contato	com	o	mundo	material:	os	Principados,	os	Arcanjos	e	os	Anjos.	
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distinções	 de	 graus	 de	 consciência.	 Sendo	 especialistas	 em	 telepatia,	 podem	 entrar	 na	 sua	
mente	e	semeá-la	com	conceitos	alternativos,	que	frutificarão	numa	nova	maneira	de	pensar16.	
Não	se	trata	de	uma	invasão,	mas	aceitam	que	a	senhora	possa	sentir-se	invadida,	por	não	ter	
sido	consultada	sobre	a	'sementeira'.	Se	não	receberem	autorização	do	seu	Eu	Superior,	não	a	
fazem.	Os	Arcturianos	adoram	participar	nos	seus	diálogos	 internos.	Por	vezes,	confundem-se	
com	a	sua	'voz	da	consciência'.	
	

• ASCENSÃO	
	

1)	Li	que	 já	passámos	para	a	quinta	dimensão,	embora	a	maior	parte	de	nós	continue	a	
vivenciar	a	terceira.	O	que	tem	a	dizer	sobre	isto?	—	A	ascensão	é	o	processo	de	elevação	da	
consciência	do	plano	mundano	para	um	plano	superior.	Portanto,	não	depende	da	vontade	do	
ser	 humano,	 mas	 da	 sua	 vibração.	 Quem	 quiser	 mudar	 de	 dimensão,	 tem	 de	 vibrar	 no	
comprimento	de	onda	do	plano	para	onde	pretende	ascender.	Neste	momento,	a	Terra	é	um	
caleidoscópio	 de	 estados	 de	 consciência.	 Há	 seres	 sublimes	 e	 seres	 subdesenvolvidos,	 bem	
evidentes,	uns	e	outros,	nas	suas	escolhas	e	posturas.	No	meio,	fervilha	uma	gama	infindável	de	
variações.	Ninguém	é	capaz	de	dizer	em	que	dimensão	está,	porque	as	coisas	não	são	o	que	
parecem.	 Se	 a	 senhora	 agrupar	 os	 Humanos	 por	 interesses,	 sabendo	 que	 cada	 interesse	
corresponde	a	uma	vibração,	 facilmente	se	aperceberá	da	situação.	A	questão,	porém,	não	é	
saber	 em	que	dimensão	 se	 encontram,	mas	 como	 se	 comportam.	Até	que	ponto	praticam	a	
informação	que	assimilaram	teoricamente?	Em	que	medida	a	ação	está	em	consonância	com	o	
discurso?	O	ser	humano	continua	a	dedicar-se	ao	que	é	muito	publicitado.	Populações	inteiras	
agregam-se	 em	 volta	 de	 interesses	 políticos,	 desportivos	 ou	 sociais,	 porque	 não	 se	 fala	 de	
outras	coisas.	Os	mais	lúcidos	sabem	que	não	se	fala	dos	temas	essenciais	à	evolução,	porque	
são	 desinteressantes	 para	 a	 generalidade	 da	 população.	 É	 por	 isso	 que,	 por	 vezes,	 têm	 a	
sensação	 de	 que	 a	 sua	 tarefa	 é	 ingrata	 e	 que	 caminham	 contra	 um	 vento	 fortíssimo.	 Não	
deixam	de	ter	razão!	
 

2)	O	que	devo	fazer	para	progredir	espiritualmente?	—	Se	a	luz	elimina	as	sombras;	a	paz	
elimina	 os	 conflitos.	 Portanto,	 a	 primeira	 coisa	 que	 a	 senhora	 tem	 de	 fazer	 é	 resolver	 os	
conflitos	pendentes.	Alguns	estão	ativos:	outros,	aparentemente	adormecidos,	são	reativados	
facilmente	 quando	 se	 lembra	 do	 que	 se	 passou	 ou	 vê	 a	 'outra'	 pessoa.	 Um	 dos	 grandes	
problemas	de	muitos	seres	humanos,	é	viverem	na	ilusão	de	que	há-de	ser	o	mundo	à	sua	volta	
a	 pacificar-se,	 para	 que	 eles	 se	 sintam	 em	 paz.	 Como	 todas	 as	 ilusões,	 gera	 desilusões.	
Portanto,	 se	 tem	 alguém	 com	 quem	 não	 se	 quer	 encontrar,	 resolva	 a	 situação.	 Não	 tem	 de	
falhar	com	ela;	tem	de	usar	a	cocriação	e	reforçar	com	Água	Matriz.	
	

3)	O	meu	encaminhamento	no	Universo	está	a	seguir	o	percurso	correto?	—	Poderíamos	
responder-lhe	 se	o	 seu	 caminho	estivesse	 traçado	e	o	 comparássemos	 com	o	que	a	 senhora	
tem	 vindo	 a	 percorrer.	 Só	 assim	 poderíamos	 saber	 se	 havia	 desvios	 ligeiros	 ou	 graves.	 O	
problema	é	que,	 como	não	há	predestinação,	o	 seu	caminho	não	está	 traçado.	Só	a	 senhora	
pode	saber	se	tem	agido	com	intenção	pura.	Se	sim,	tudo	está	certo.	Se	a	nossa	resposta	não	a	
satisfaz,	por	 favor	não	procure	outra	 junto	de	astrólogos,	 tarólogos,	etc.	 Isto	é	válido	para	si,	
para	todos	os	presentes	e,	inclusive,	para	que	está	a	ler	estas	palavras.	Procure	a	resposta	junto	
dos	 seus	 Amigos	Mais	 Leves.	 Diga:	 'Meus	 amigos,	 preciso	 de	 saber	 se	 o	meu	 caminho	 está	
correto.	 A	 minha	 autoconfiança	 precisa	 de	 ser	 alimentada	 com	 essa	 percepção'.	 A	 resposta	
chegar-lhe-á	de	alguma	maneira.	 Em	alternativa,	 pode	 consultar	o	 seu	Mestre	 Intuição,	mais	
                                                
16	Se	tem	conceitos	básicos	de	astrologia,	digo-lhe	que	aos	Arcturianos	transmitem	a	energia	de	Aquário/Urano.	
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conhecido	 por	 Mestre	 Interno.	 Quando	 ganhar	 prática	 de	 o	 consultar,	 precisando	 de	 uma	
resposta,	logo	a	intui.	Nem	chega	a	perguntar!		
	

4)	 Li	numa	comunicação	de	Kryon,	 canalizada	por	Lee	Carroll,	que	o	Apocalipse,	 como	o	
entendemos	na	Bíblia,	 foi	 ultrapassado.	 Sendo	assim,	quais	 as	 consequências	da	 subida	 da	
Terra	para	outra	dimensão?	—	As	consequências	 são	a	aquisição	de	um	novo	poder,	que	 se	
baseia	no	verdadeiro	significado	'apocalipse',	ou	seja,	'revelação'.	Não	as	'revelações'	feitas	a	S.	
João	 Evangelista,	 mas	 as	 'revelações'	 dos	 seres	 humanos	 ao	 mundo,	 baseadas	 em	 Códigos	
Novos.	O	que	 temos	 vindo	a	pedir	 é	que	 se	 'revelem'	 em	 todos	os	 sentidos.	 Só	 implica	uma	
decisão.	O	Apocalipse,	no	sentido	bíblico,	foi	cancelado	porque,	superiormente,	a	humanidade	
alterou	 o	 rumo	 do	 seu	 caminho	 ascensional.	 Por	 conseguinte,	 é	 preciso	 que	 cada	 um	 dos	
interessados	se	sintonize	com	a	situação	global,	corrigindo	a	sua	rota	individual.	A	senhora	não	
evoluirá	sem	se	entregar,	de	alma	e	coração,	a	uma	profunda	purificação	 interna.	Tome	essa	
decisão	e	será	conduzida	a	Quem	a	ajudará,	física	e	suprafisicamente.	
	

5)	Posso	ter	informação	sobre	os	meus	irmãos	de	origem?	Determinadas	raças	são	muito	
frequentes.	Mas	da	minha	há	poucos.	 Está	a	 ser	muito	difícil	 encontrá-los.	 E	 sinto	 falta.	—	
Não	é	fácil	responder	à	sua	questão,	porque	nós	não	somos	omniscientes.	Desconhecemos	qual	
seja	a	sua	raça	e	porque	é	que	eles	são	esquivos.	Seja	como	for,	a	senhora	pode	beneficiar	da	
orientação	dos	seus	irmãos,	sem	saber	quem	eles	são,	onde	estão	e	como	se	chamam.	Decerto	
recebe	 apoio	 dos	 seus	 Amigos	 Mais	 Leves	 e,	 no	 entanto,	 desconhece-lhes	 a	 natureza	 e	
proveniência.	Todas	as	raças	ajudam	a	humanidade	há	milénios.	O	que	ocorreu	foi	que,	depois	
da	Convergência	Harmónica,	de	1987,	o	seu	trabalho	passou	a	ter	condições	para	ser	um	pouco	
mais	explícito	e	visível.	Cada	raça,	começou	a	ativar	canais	receptores	humanos,	para	que	todos	
ficassem	a	conhecer	qual	o	seu	tipo	de	colaboração.	Sugestão:	quando	achar	conveniente,	peça	
ajuda	aos	seus	 irmãos	 invisíveis	sem	se	preocupar	com	o	seu	paradeiro.	Quantos	aos	visíveis,	
físicos,	acreditaria	na	primeira	pessoa	que	 lhe	aparecesse	a	dizer	que	era	sua	 'irmã	de	 raça'?	
Eliminar	a	sua	solidão	é	mais	complicado	do	que	possa	parecer.	
	
6)	Qual	a	virtude	que	o	ser	humano	deve	desenvolver	mais	para	fazer	a	sua	ascensão?	—	Não	
posso	dizer	que	há	uma	virtude	específica,	porque	o	que	permite	a	ascensão	é	um	conjunto	de	
factores	que	podem	ser	resumidos	em	Abertura	e	Entrega.	Poderia	dar	uma	série	de	expressões	
sinónimas:	fica	em	silêncio	e	permite	que	o	Espírito	trabalhe	em	ti;	cala-te	e	abre-te	à	energia	
do	Espírito;	medita	e	abre	o	teu	coração;	cocria,	etc.	A	expansão	da	consciência	remove	o	que	
dificulta	a	evolução.	Co	a	consciência	expandida,	surgem	as	consequências	da	evolução:	um	ser	
humano	mais	íntegro,	verdadeiro,	amoroso,	capaz	de	uma	entrega	incondicional.	
	

7)	 Estamos	 a	progredir	 ao	 ritmo	desejado?	—	Desde	há	 algumas	décadas,	 verifica-se	 um	
'despertar'	 considerável	 na	 humanidade.	O	 tempo	 presente	 é	 único.	 Parece	 que	muita	 coisa	
está	a	ruir	à	vossa	volta,	porque	este	é	um	tempo	de	mudança.	Devido	à	purga	em	curso,	o	que	
a	senhora	vê	no	plano	físico	do	planeta.	não	corresponde	ao	que	nele	se	passa	internamente.	
	

8)	Uma	energia,	ao	evoluir	para	um	nível	de	mestria,	pode	tornar-se	em	quatro	mestres	
ascensionados	ao	mesmo	tempo?	—	É	perfeitamente	possível	que	uma	mão	fechada	se	abra,	
não	em	quatro,	mas	em	cinco	dedos!		
	

9)	A	ascensão	já	começou?	Todos	os	dias	ascendemos	um	pouco?	—	A	ascensão	começou	
quando	o	primeiro	ser	humano	surgiu	no	planeta.	Nesse	dia,	começou	o	processo	ascencional.	
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Todavia,	se	a	senhora	olhar	para	o	que	se	passa	à	sua	volta,	o	processo,	aparentemente,	tem	
muito	pouco	de	ascencional:	aumentou	a	insegurança,	a	instabilidade,	a	violência,	a	corrupção,	
a	intolerância,	etc.	Superficialmente,	não	vê	progresso,	vê	degradação.	Mas,	se	refletir	sobre	o	
assunto,	 verá	 que,	 para	 se	 chegar	 à	 limpeza,	 primeiro	 tem	 de	 se	 tirar	 a	 sujidade.	 A	 nível	
individual	e	colectivo.	O	problema	é	não	se	pode	tirar	a	sujidade	sem	que	ela	surja	diante	dos	
seus	 olhos.	 É,	 precisamente,	 o	 que	 está	 a	 acontecer.	 Se	 procura	manter-se	 em	movimento,	
acompanhando	 a	 transformação	 permanente,	 então,	 pode	 concluir	 que	 ascende	 um	 pouco	
todos	os	dias.		
	

10)	 Sinto-me,	 a	maioria	das	 vezes,	 entre	dois	mundos	e	muito	pouco	presente	neste.	O	
que	se	passa	comigo?	Estou	a	ficar	maluca	ou	é	um	sintoma	de	evolução	espiritual?	Que	devo	
fazer	para	'aterrar'?	—	A	senhora,	por	estar	a	cruzar	uma	ponte,	tem	de	transferir	a	sua	energia	
de	uma	margem	para	a	outra.	Mas,	atenção:	a	passagem	para	a	outra	margem	—	a	ascensão	—	
não	pode	ser	uma	forma	de	se	livrar	dos	problemas	da	margem	onde	tem	estado.	Não	se	trata	
de	fugir	de	um	conjunto	de	situações	desagradáveis;	trata-se	de	as	aproveitar	para	evoluir	mais	
um	pouco.	 Imagine	que	 vive	 num	 contexto	 altamente	poluído,	mas	 está	 decidida	 a	 sair	 dele	
para	se	purificar.	Então,	sobe	ao	alto	da	montanha	e	eleva	a	sua	consciência.	Mesmo	que	não	
tivesse	tenção	de	voltar,	quando	começou	a	subida	da	montanha,	assim	que	chega	ao	cume	e	
ganha	 lucidez,	 logo	 sente	que	 tem	de	 regressar	 ao	 contexto	poluído	de	onde	 saiu.	 Lá,	muita	
gente	precisa	de	ajuda.	Regressa,	mas,	depois	de	ter	estado	no	alto	da	montanha,	a	poluição	já	
não	 a	 afecta.	 Porque	 é	 que	 a	 senhora	 tem	 regressado	 ao	 planeta,	 sabendo	 que	 guarda	
memórias	de	experiências	 tremendas	que	poderão	 repetir-se?	Regressa	porque,	quando	está	
fora	deste	plano,	a	sensação	é	parecida	com	a	do	alto	da	montanha:	chega	lá,	olha	para	baixo,	
para	o	'vale	de	lágrimas',	e	sente	que	não	pode	ignorar	o	que	ficou	desarrumado	devido	às	más	
decisões	que	tomou	por	falta	de	consciência.	Então,	como	é	que	pode	'aterrar'	e	enraizar-se?	
Enfrente	os	problemas	pendentes,	principalmente	aqueles	que	tem	vindo	a	evitar.	
	

11)	Como	posso	conhecer	a	distância	até	ao	muro	que	me	separa	do	outro	lado	do	véu?	—	
Há	indicadores	que	pode	utilizar	para	ter	uma	ideia	de	quanto	lhe	falta	para	chegar	ao	muro:	1)	
A	serenidade	interna:	aconteça	o	que	acontecer,	não	perde	o	equilíbrio.	2)	O	grau	de	conflito	
da	sua	vida,	composto	pelas	disputas	antigas	(ainda	por	resolver),	e	pelas	que	desencadeia	ou	
alimenta	diariamente.	3)	A	capacidade	de,	perante	experiências	desagradáveis,	 reagir	apenas	
com	 aceitação,	 sem	 conviver	 com	 elas.	 4)	 O	 seu	 grau	 de	 'entrega'.	 Ou	 seja,	 a	 ausência	 de	
desejos	pessoais	relacionados	com	a	personalidade.	Resumindo,	precisa	de	eliminar	a	distância	
entre	o	coração,	que	quer	uma	coisa,	e	o	ego,	que	quer	outra.	Assim,	o	que	a	separa	do	muro,	
corresponde	 à	 largura	 do	 fosso	 entre	 as	 teorias	 que	 conhece	 e	 a	 prática	 que	 consegue	
experimentar.	
	

12)	É	possível	que	alguém	esteja	em	processo	de	ascensão	sem	o	saber?	—	Todos	os	seres	
humanos	estão	em	processo	de	ascensão,	embora	muitos	ainda	estejam	na	parte	básica	desse	
processo,	 chamada	 'evolução'.	 É	 possível	 evoluir	 sem	 ascender.	 Por	 exemplo,	 ganhar	
consciência	 cívica	 e/ou	 ecológica,	 sem	 ganhar	 consciência	 espiritual.	 A	 consciência	 está	 em	
processo	de	ascensão;	a	personalidade	está	em	processo	de	evolução.	Ou	seja,	de	apuramento.	
Portanto,	evite	a	ansiedade.	Recuse	a	ideia	de	que	foi	esquecida.	Rejeite	a	noção	de	que	os	seus	
Amigos	Mais	Leves	estão	entretidos	com	outras	coisas.	Procure	 ir	ao	encontro	do	que	 lhe	dá	
prazer	e	a	fortalece.	Não	pense	que	ascende	mais	depressa,	comprometendo-se	com	os	rituais	
associados	à	espiritualidade.	Porque	há	imensos	rituais	e	imensas	espiritualidades,	convém	que	
não	se	perca	na	confusão.	A	ascensão	tem	que	ver,	exclusivamente,	com	a	aquisição	de	lucidez.	
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Imaginemos:	há	imenso	tempo	que	anda	com	vontade	de	ir	ver	o	mar	(ou	sentar-se	debaixo	de	
uma	 árvore	 da	 floresta,	 ou...),	 mas	 fica	 em	 casa	 porque	 tem	 de	 cumprir	 o	 seu	 programa	
ascensional.	Estão	os	seus	Amigos	Mais	Leves	a	pedir-lhe	que,	pela	sua	saúde,	vá	ver	as	ondas,	
mas	a	senhora	não	vai	por	causa	das	obrigações	espirituais.	Muito	bem.	Foi	a	sua	escolha.	Mas	
algo	 importante	 ficou	 por	 satisfazer.	 Eles	 não	 lhe	 transmitiriam	 esse	 impulso	 (que	 também	
pode	sentir	como	intuição)	se	não	fosse	relevante.	É	certo	que	o	que	a	senhora	faz	ou	deixa	de	
fazer,	 só	a	si	diz	 respeito.	Mas	não	se	esqueça	de	que	os	esquemas	 fixos	de	comportamento	
têm	 uma	 grande	 desvantagem:	 quando	 ocorre	 uma	 falha,	 surge	 a	 culpa.	 E,	 logo	 a	 seguir,	 o	
remorso.	Se	decidiu	que	tem	de	meditar	diariamente,	mas,	um	dia,	não	meditou,	vai	sentir-se	
em	falta.	Liberdade	não	é	poder	ir	onde	lhe	apetece;	é	não	ter	vínculos	de	espécie	nenhuma.	
Nem	 sequer	 com	 aquilo	 que	 entende	 por	 divindade.	 A	 senhora	 não	 está	 na	 Terra	 para	 criar	
vínculos;	está	para	recuperar	a	noção	de	que,	embora	não	seja	(obviamente)	a	divindade,	tem	a	
natureza	 dela.	 Se	 criou	 um	 vínculo	 com	 a	 divindade	 é	 porque	 ainda	 não	 a	 pôs	 no	 seu	 altar	
interno.	Quando	ela	lá	estiver,	o	vínculo	passará	a	ser	consigo	própria.	Mas,	nesse	caso,	já	não	
se	 chama	 'vínculo',	 chama-se	 integração.	 Sugestão:	deixe	de	a	olhar	para	 cima	 (excepto	para	
ver	as	estrelas),	e	passe	a	olhar	para	dentro.	Não	para	contar	os	seus	'pecados',	mas	para	ver	a	
tal	divindade	que,	desde	o	seu	altar	interno,	pulveriza	todas	as	falsas	noções	de	pecado!		
	

• AUTOCONHECIMENTO	
	

A	Astrologia,	a	Numerologia,	o	Tarot,	etc.,	não	podem	servir	o	autoconhecimento,	em	vez	
das	 práticas	 divinatórias?	—	A	 Astrologia,	 a	 Numerologia	 e	 o	 Tarot	 sempre	 foram	 artes	 ao	
serviço	do	autoconhecimento.	A	sua	utilização	como	técnicas	de	adivinhação	surgiu	dos	níveis	
baixíssimos	a	que	a	consciência	humana	desceu:	certas	pessoas,	na	impossibilidade	de	lidarem	
corretamente	 com	 elas,	 lidaram	 incorretamente.	 É	 por	 isso	 que,	 hoje,	 são	 praticadas	 desde	
níveis	 que	 ofendem	 a	 inteligência	 humana,	 até	 níveis	 que	 privilegiam	 o	 autoconhecimento.	
Todavia,	por	definição,	um	Aspirante	à	Ascensão	avançado17	 já	não	precisa	da	Astrologia,	do	
Tarot	 e	 da	 Numerologia.	 São	 úteis	 só	 até	 um	 determinada	 fase	 da	 evolução.	 O	 seu	 mapa	
astrológico,	 por	 exemplo,	 continua	 a	 refletir	 a	 sua	 matriz	 básica,	 mesmo	 que,	 ao	 longo	 do	
tempo,	a	senhora	tenha	reformulado	os	itens	do	seu	'projeto	de	vida'.	Em	qualquer	dia	da	vida,	
demonstrará	os	seus	potenciais	de	nascimento.	Alguns	foram	concretizados,	mas	poderiam	não	
ter	 sido.	 Não	 considere	 as	 indicações	 da	 Astrologia,	 da	 Numerologia	 e	 do	 Tarot	 como	
vinculativas.	 Quando	 a	 senhora	 deixar	 de	 sentir	 necessidade	 de	 consultar	 astrólogos,	
numerólogo	 e	 tarólogos,	 mesmo	 que	 bem	 formados,	 pode	 dizer	 que	 adquiriu	 um	 grau	 de	
consciência	considerável.		

                                                
17	Ver	Código	do	Aspirante	à	Ascensão	no	Anexo	5,	página	81.	
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• CAMINHO	ESPIRITUAL	

	
1)	Quais	os	sinais	que	me	permitem	saber	que	estou	no	Caminho	certo?	—	Só	há	um	sinal	

fundamental:	é	quando	se	sente	bem	com	a	sua	consciência.	Estar	no	caminho	errado	é,	pois,	
ter	 problemas	de	 consciência.	 Está	 no	 caminho	 certo	 quando	 faz	 uma	opção	que	 lhe	 parece	
correcta,	mesmo	que	a	censurem	e	hostilizem.	Desde	que	a	sua	consciência	não	retire	o	apoio	
que	lhe	deu	no	momento	da	decisão,	mesmo	que	os	resultados	incomodem	este	ou	aquele,	a	
senhora	 está	 no	 caminho	 certo.	 Apesar	 de	 ter	 sido	 censurada	 e	 hostilizada,	 está	 certa	 da	
escolha	que	fez.	Acaso	tem	intenções	de	retroceder,	para	que	deixem	de	lhe	apontar	o	dedo?	
Se,	apesar	de	ter	decidido	em	consciência,	os	resultados	não	lhe	agradarem,	mude	o	que	tiver	
de	mudar	e	continue	tranquila.	Por	outras	palavras,	procure	manter	a	serenidade,	quer	tenha	
acertado	ou	errado.	Contudo,	estar	no	caminho	certo	não	é	ter	a	vida	como	uma	auto-estrada	
plana	 e	 acabada	de	 pavimentar,	 é	 avançar	 com	 consciência,	 independentemente	das	 curvas,	
das	lombas	e	dos	buracos	que	encontrar.	Acha	que	os	seres	evoluídos,	físicos	e	extrafísicos,	não	
têm	desafios?	Acaso	não	é	desafiador	 lidar	com	o	processo	ascencional	da	humanidade?	Nós	
não	temos	dúvidas	que	estamos	no	caminho	certo.		
	

2)	O	despertar	 para	 o	 caminho	 espiritual	 conduz	 a	 transformações	 físicas	 e	 emocionais.	
Pode	comentar?	—	Porque	essas	transformações	são	inevitáveis,	a	cocriação	tem	uma	palavra	
a	dizer.	Se,	hora	a	hora,	a	senhora	detectasse	o	que	precisa	de	mudar	—	e	mudasse	—	sofreria	
muito	 menos.	 Quando	 as	 forças	 de	 transformação	 são	 bloqueadas,	 geram	 dores	 e	
desconfortos.	 Não	 vale	 a	 pena	 aplicar	 escoras	 a	 um	 prédio	 em	 ruínas.	 No	 entanto,	 muitos	
acham	que,	se	mudarem,	vão	ficar	ainda	pior.	Não	admira	que	resistam.	Se	lhes	perguntarem:	
'como	 se	 sente	 a	 lagarta,	 quando	 está	 a	 metamorfosear-se	 num	 ser	 alado?',	 responderão:	
'muito	mal'!	A	senhora	também	está	programada	para	vir	a	ser	uma	borboleta.	A	diferença	em	
relação	 à	 lagarta	 é	 poder	 escolher	 quando	 quer	 metamorfosear-se.	 Que	 acabará	 por	 se	
transformar	numa	borboleta,	não	há	dúvida.	É	uma	questão	de	tempo,	cuja	duração	depende	
de	si.	E	aqui	estamos	nós,	outra	vez,	de	retorno	ao	livre-arbítrio.	
	

3)	 Porque	 é	 que	 quem	 entra	 no	 caminho	 espiritual,	 acaba	 enredado	 em	 problemas	
económicos	 e	 familiares?	 —	 Desde	 quando	 é	 que	 razões	 de	 ordem	 familiar	 e	 económica	
atrapalham	a	evolução?	Poderão	surgir	dificuldades,	é	certo,	mas,	se	evoluir	é	difícil	e	moroso,	
ascender	nem	se	fala!	A	visão	espiritual	não	se	adquire	através	de	uma	cirurgia	oftalmológica.	
Se	a	senhora	vê	um	mosquito	no	fim	da	rua,	mas	não	'vê'	Quem	está	à	sua	volta,	diga	todas	as	
manhãs	ao	acordar:	'meus	Amigos,	o	que	é	que	eu	tenho	para	aprender	hoje?'.	Esta	frase	nada	
tem	que	ver	com	a	leitura	de	um	livro	de	auto-ajuda,	com	audição	de	um	CD	com	palestras	de	
um	mestre,	ou	seja	com	o	que	for;	significa:	o	que	tem	de	ser	feito	em	mim	para	ser	capaz	de,	
hoje,	 reconhecer	 mais	 do	 que	 reconheci	 ontem?	 A	 senhora	 pode	 não	 saber	 o	 que	 tem	 de	
reconhecer,	 mas	 tem	 de	 decidir	 que	 quer	 reconhecer	 o	 que	 nunca	 reconheceu!	 Fazer	 o	
Caminho	espiritual	equivale	a	resgatar	da	sua	Criança	Índigo	Interna18,	que	adora	novidades.	Já	
foi	 sugerido	que,	no	dia	25	de	Dezembro,	passasse	a	celebrar	o	nascimento	dessa	Criança,	 já	
que	a	outra	não	nasceu	nesse	dia.	Se	é	uma	celebração	simbólica,	pode	decidir	qual	o	Menino	
que	quer	celebrar.	Em	vez	do	Menino	proposto,	celebre	o	Menino	que	escolher.	Este	poderá	
ser	um	passo	interessante	na	sua	autonomia.	

                                                
18	 Em	 YASMIN	 -	 A	 DEUSA-MÃE,	 este	 tema	 é	 abordado	 em	 profundidade.	 Ver	 o	 PDF	 gratuito	 no	 botão	 'Prosa'	 de	
www.baudasletras.com.	
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• CANALIZAÇÃO	

	
1)	Como	poderemos	distinguir	as	mensagens	que	vêm	da	Luz	das	que	vêm	da	Sombra,	

se	todas	falam	de	amor?	—	É	o	seu	coração	que	tem	de	fazer	a	triagem.	Se	a	mensagem	a	
impressiona	positivamente,	aceite;	se	não,	rejeite,	mesmo	tendo	a	certeza	que	veio	da	Luz.	
A	 senhora	 não	 tem	 de	 aceitar	 uma	 mensagem	 só	 porque	 é	 'luminosa'.	 Decida	 se	 lhe	
interessa	ou	não.	Não	tenha	medo	de	a	rejeitar.	O	canal	emissor	dela	não	vai	tomar	nota	da	
sua	rejeição.	No	entanto,	a	senhora	pode	achar	que	uma	mensagem	'luminosa'	não	deve	ser	
descartada.	Certo.	Decida	como	entender,	mas	evite	acumular	o	que	não	tem	utilidade.	
	

2)	 Como	 canalizar	 energias	 superiores	 sem	 sermos	 fulminados?	—	 Para	 já,	 as	 'energias	
superiores'	 não	 gostam	 de	 fulminar	 os	 humanos!	 Na	 canalização,	 o	 contacto	 telepático	
estabelece-se	 no	 limite	 da	 capacidade	 do	 canal	 receptor	 humano.	 Ou	 seja,	 tudo	 decorre	 de	
forma	a	não	haver	sobrecarga.	O	objetivo	não	é	eletrocutar!	Se	um	indivíduo	tem	o	potencial	
de	 vir	 a	 ser	 um	 canal	 receptor,	 jamais	 começará	 essa	 tarefa	 sem	 passar	 por	 um	 período	 de	
preparação,	mais	ou	menos	longo,	destinado	a	elevar	a	sua	vibração.	Portanto,	quando	estiver	
pronto,	não	deve	ter	medo	de	ser	fulminado	ou	contactado	por	uma	entidade	obscura,	desde	
que,	depois	de	uns	minutos	de	concentração,	se	posicione	no	seu	mais	alto	nível	vibracional.	A	
entidade	obscura,	 por	muito	que	 se	 'estique',	 não	 lhe	 chega.	 Portanto,	 o	 contacto	não	pode	
ocorrer.	O	problema	não	está	em	Quem	emite	a	mensagem,	mas	em	quem	a	recebe.	Mas	pode	
ocorrer	o	imprevisto:	se,	por	qualquer	razão,	o	contacto	acontecer,	o	canal	receptor,	por	estar	
na	sua	vibração	máxima,	vai	reconhecer	imediatamente	a	intenção	do	que	está	a	receber,	pelo	
que	não	lhe	dará	seguimento.	O	contacto	aconteceu,	mas	não	serviu	para	nada.		
	

3)	Qual	a	diferença	entre	canalização	e	incorporação?	—	A	canalização	é	um	fenómeno	de	
telepatia.	Ou	seja,	o	canal	receptor	humano	apenas	disponibiliza	a	sua	mente.	Quando	termina,	
regra	 geral,	 lembra-se	 do	 que	 se	 passou.	 A	 incorporação	 implica	 a	 intervenção	 do	 corpo	 do	
canal	 receptor	e,	 regra	geral,	a	perda	da	consciência:	quando	termina,	não	se	 lembra	do	que	
passou.	Seja	como	for,	o	mais	importante	é	a	informação	transmitida,	cujo	objetivo	é	facilitar	a	
vida	 de	 quem	 a	 ouviu	 ou	 leu.	 Entre	 os	 seres	 humanos,	 a	 canalização	 serve	 para	 lhes	 dar	
informações	que,	de	outra	forma,	demorariam	muito	tempo	a	adquirir.	
	

4)	Qual	a	diferença	entre	canalizar	o	Eu	Superior	e	outros	Seres	de	Luz?	—	À	partida	não	há	
diferença.	A	canalização,	ao	facilitar	informação	útil,	compensa	a	ausência	de	um	mestre,	capaz	
de	 lhe	 dar	 conselhos	 ou	 sugestões	 úteis.	 A	 informação	 que	 recebe	 diariamente	 provém	 de	
várias	 fontes,	 umas	 físicas,	 outras	 extrafísicas.	 Se	 dá	mais	 crédito	 às	 sugestões	 do	 seu	maior	
amigo,	já	pensou	que	pode	ser	Alguém	a	falar	através	dele?	Ou	seja,	não	precisa	de	considerar	
a	proveniência	da	informação;	considere	1)	se	lhe	interessa;	2)	se	está	disposta	a	aplicá-la.	De	
outra	forma,	que	serventia	poderá	ter? Talvez	a	senhora	esteja	a	perguntar-se	Quem	é	que	está	
a	 comunicar,	 neste	 momento.	 Seria	 preferível	 prestar	 atenção	 à	 mensagem,	 não	 ao	
mensageiro.	Antigamente,	quem	lia	para	os	membros	da	comunidade	ou	quem	lhes	escrevia	as	
cartas,	tinha	uma	posição	de	destaque.	Essa	função	existia	porque	a	população	era	analfabeta.	
Eliminado	o	analfabetismo,	foi	eliminada	a	função.	Similarmente,	quando	toda	a	gente	elevar	a	
consciência	 e	 recuperar	 a	 capacidade	 de	 canalizar	 (ou	 desenvolver	 a	 intuição),	 os	 canais	
receptores	humanos	terão	de	se	dedicar	a	outra	actividade! 
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• CARMA	

	
1)	 Se	 o	 peso	 do	 carma	 diminuiu,	 significa	 que	 fomos	 amnistiados?	 Como	 funciona	

atualmente	a	Lei	da	Causa/Efeito,	para	os	Trabalhadores	da	Luz?	—	Funciona	como	sempre	
funcionou	 e	 como	 sempre	 funcionará,	 quer	 para	 os	 Trabalhadores	 da	 Luz,	 quer	 para	 os	 da	
Sombra,	 quer	 para	 quem	 trabalha	 noutras	 atividades!	 A	 chegada	 da	 Energia	 Matriz	 trouxe	
métodos	mais	rápidos	e	eficazes.	Praticá-los,	porém,	não	a	livra	de	tomar	más	decisões.	Neste	
tema	 não	 há	 amnistias:	 quem	 desarrumou	 terá	 de	 arrumar;	 a	 diferença	 é	 que,	 agora,	 a	
arrumação	tornou-se	mais	fácil.	Passou	a	haver	meios	mais	eficazes	para	ampliar	a	consciência	
e,	 portanto,	 evitar	 os	 disparates.	 Como	 é	 que	 a	 senhora	 não	 erra?	 Tomando	 as	 decisões	
corretas	promovidas	pela	sua	consciência	ampliada.	Mesmo	que,	posteriormente,	se	aperceba	
que,	afinal,	errou,	a	sua	consciência	ampliada	evita	que	os	remorsos	sejam	devastadores!		
	

2)	Quais	 as	 relações	 cármicas	 que	motivam	os	 conflitos	militares,	 nomeadamente	 entre	
israelitas	 e	 palestinianos?	 —	 Cada	 ser	 humano	 transporta	 uma	 representação	 genética	 de	
muitas	 raças,	 algumas	 das	 quais	 adversas	 entre	 si.	 Por	 isso	 se	 diz	 que	 a	 verdadeira	 guerra	
ocorre	 dentro	 do	 ser	 humano.	Ora,	 como	a	maioria	 ainda	não	 atingiu	 o	 grau	de	maturidade	
para	 resolver	os	 conflitos	 internamente,	 eles	 acabam	por	 se	manifestar	 no	exterior,	 gerando	
guerras.	As	civilizações	evoluídas	estão	em	paz,	 coisa	que	a	civilização	humana	está	 longe	de	
conseguir.	 A	 chave	para	 transcender	 o	 conflito	 é	 a	 neutralidade,	mas	 quase	 todos	 tendem	a	
simpatizar	 com	uma	parte	 e	 a	 antipatizar	 com	a	outra.	 Portanto,	minha	 senhora,	 sequer	um	
conselho	 sensato,	 evite	 tomar	partido.	 Se	preferir	 uma	das	partes,	 acaba	por	 se	 envolver	na	
questão.	 Só	 atingirá	 elevados	 graus	 de	 objetividade,	 afastando-se,	 desinteressando-se,	
desidentificando-se.	Não	pode	reagir	com	base	em	preferências	e	simpatias.	Provavelmente,	o	
que	 XX	 está	 a	 fazer	 a	 ZZ,	 já	 ZZ	 fez	 a	 XX	 noutros	 tempos,	 noutras	 circunstâncias	 e	 noutros	
lugares.	Resolva	o	seus	conflitos	internos	e	mantenha-se	em	paz.	
	
	 3)	Como	posso	transmutar	o	carma	com	o	pai,	a	mãe,	o	chefe,	etc.?	—	Viver	com	base	no	
Amor	 Incondicional	 não	 implica	 conviver	 seja	 com	 quem	 for.	 Os	 desafios	 podem	 ser	 uma	
oportunidade	para	dizer	'não'.	Se	não	afirma	o	seu	poder,	decerto	receia	quem	se	aproximava	
mostrando	o	seu.	Ou	seja,	tende	a	dizer	'sim'	a	muitas	situações,	mesmo	que	a	prejudiquem.	O	
conselho	 'amai-vos	 uns	 aos	 outros',	 não	 implica	 que	 tenha	 de	 suportar	 situações	 adversas,	
proporcionadas	 por	 familiares,	 chefes,	 etc.	 Imaginando	 que	 gosta	 de	 dizer	 Namasté19,	 como	
pode	ter	inimigos?	Será	que	só	diz	Namasté	às	pessoas	com	quem	se	dá	bem?	Seria	capaz	de	
dizer	 essa	 saudação	a	quem	estivesse	a	 apontar-lhe	uma	pistola?	 Seria	 capaz	de	 se	despedir	
dessa	pessoa	dizendo	Namasté,	um	segundo	antes	do	disparo?	Faça	como	o	farol:	quando	se	
sentir	 acossada	 pelas	 'vagas'	 da	 vida,	 diga	 Namasté	 à	 tempestade	 e	 tente	 reconhecer	 o	
propósito	 da	 situação,	 pois	 ela	 pode	 ser	 útil	 ao	 desenvolvimento	 da	 sua	 consciência.	
Considerando	a	relação	desagradável	com	o	chefe,	gostaria	de	abandonar	o	emprego?	Se	sim,	
use	a	cocriação	para	comunicar	essa	pretensão	aos	seus	Amigos	Mais	Leves.	Eles	irão	ajudá-la.	
Decerto	 já	 reparou	que	cada	vez	é	mais	difícil	 suportar,	 inclusive	a	nível	 fisiológico,	 situações	
vibracionalmente	densas	e	pesadas.	É	por	 isso	que	cada	vez	 se	desequilibra	mais	 facilmente.	
Evite	 chegar	 ao	 ponto	 de	 sentir,	 no	 corpo,	 as	 consequências	 da	 sua	 indecisão.	 Importante	 é	
alterar	o	modelo	de	funcionamento.	Deixe	para	trás	as	situações	irritantes	do	mundo,	para	que	
a	 alma	 se	 liberte.	 Como	 é	 que	 a	 sua	 alma	 pode	 sentir-se	 bem,	 se	 está	 constantemente	
envolvida	 em	processos	 familiares	 e	 profissionais?	O	que	precisa	 a	 senhora	 de	 experimentar	
                                                
19	O	Deus	em	mim	reconhece	o	Deus	em	ti.	
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para	 dizer	 'chega'?	 Gastar	 metade	 do	 orçamento	 mensal	 em	 antidepressivos?	 Ir	 parar	 ao	
hospital?20	
	

4)	Se	 já	não	é	necessário	o	carma,	porque	é	que	ele	ainda	se	manifesta	em	tantos	seres	
humanos,	senão	em	todos?	—	Note	como	muitos	se	envolvem	com	o	sofrimento.	O	carma	foi	
necessário	 para	 aprenderem	 a	 assumir	 a	 responsabilidade	 pelas	 vossas	 escolhas.	 Uns	
aprenderam,	outros	ainda	não.	É	fundamental	que	a	senhora	se	perdoe	por	ter	feito	o	que	fez:	
a	Terra	dá	o	palco,	a	senhora	representa	o	seu	papel	perdoando-se,	os	aplausos	elevam	ambas.	
Se	assimilar	estes	conceitos	acabará	por	se	libertar	do	peso.	Ninguém	virá	para	lho	tirar.	Se	não	
decidir,	 ficará	 à	 espera;	 ficando	 à	 espera,	 perde	 tempo.	 Não	 peça,	 cocrie!	 Se	 alguma	 coisa	
mudou	foi	exactamente	isso:	acabar	com	o	Tempo	dos	Pedidos.	
	

5)	Depois	de	eliminar	o	carma	com	alguém,	qual	a	melhor	atitude	a	tomar	em	relação	a	
essa	 pessoa?	—	A	 eliminação	 de	 um	 item	 cármico	 não	 tem	 que	 ver	 com	 a	 forma	 como	 as	
pessoas	se	relacionam;	tem	que	ver	com	a	sua	maturidade.	Principalmente	a	de	quem	tomou	a	
iniciativa	de	resolver	a	situação.	Estar	perto	da	outra	pessoa	ou	mantê-la	 longe	é	 indiferente,	
desde	que	estejam	como	se	nada	tivesse	ocorrido.	Se	não	se	sente	bem	junto	da	outra	pessoa,	
evite-a	delicada	e	respeitosamente.	Se	passou	a	estar	à	vontade	com	ela,	saberá	se	o	convívio	
chegará	ou	não	à	intimidade.	
	

6)	 Por	 que	 razão	 existem	 situações	 desconfortáveis,	 que	 se	 repetem	 continuamente	 ao	
longo	 da	 vida	 de	 alguém.	 Serão	 estas	 situações	 criadas	 pela	 própria	 pessoa	 como	 lições	 a	
aprender?	 Serão	 bloqueios	 energéticos	 relacionados	 com	 o	 carma?	—	 A	 libertação	 dessas	
circunstâncias	 é	 feita	 através	 da	 decisão	 de	 interromper	 a	 repetição.	 É	 como	 num	 exame:	
enquanto	não	 for	aprovada,	 terá	de	 repetir.	Se	um	padrão	se	 repete	é	porque	a	prova	ainda	
não	foi	superada.	Pode	não	saber	qual	é	a	lição	a	aprender,	mas	pode	cocriar	que	pretende	ser	
informada.	 Se	 ficar	 parada,	 agrava	 a	 situação.	 Começa	 a	 acreditar	 que	 é	 difícil	 resolver	 o	
problema.	Ou,	pior,	 que	não	 tem	 solução.	 É	uma	 zona	obscura	que	precisa	de	 ser	 iluminada	
pela	 compaixão	e	o	autoperdão,	não	pela	 comiseração,	a	 indulgência	e	a	vitimização.	Há	um	
tom	de	lamento	na	pergunta,	como	se	a	senhora	se	sentisse	indefesa	perante	as	circunstâncias,	
como	 se	 fossem	 armadilhas	 que	 lhe	 perturbam	 a	 vida	 e	 roubam	 a	 paz.	 Por	 vezes,	 é	 forte	 a	
tentação	de	 julgar	que	 tudo	vem	do	exterior,	 trazido	pelos	 'culpados	pela	situação'.	Mas	 isso	
equivale	a	concluir	que	a	senhora	nada	tem	que	ver	com	o	assunto.	Eles	não	são	culpados;	eles	
pintam	um	cenário	que	a	senhora	pode	aproveitar	para	fazer	a	sua	autotransformação.	
	

• CHACRAS	
	

Gostaria	de	saber	se,	ao	limpar	os	chacras,	me	liberto	dos	traumas	do	passado	e	diminuo	a	
densidade	da	Terra?	—	A	resposta	é	afirmativa.	No	entanto,	a	limpeza	não	deve	de	ser	dirigida	
exclusivamente	para	os	chacras;	conviria	que	também	cancelasse	contratos	antigos,	eliminasse	
votos	e	regras	religiosas	assumidas	no	passado,	desagregasse	obsessores	de	todos	os	tipos.	E	
que,	essencialmente,	perdoasse.	A	si	mesma	e	aos	outros!	
	

• COCRIAÇÃO	
	
1)	O	que	é	a	cocriação?	Agradeço	um	exemplo	prático.	—	A	cocriação	é	a	verbalização	convicta	

                                                
20	Ver	Subsídios	para	uma	morte	santa	no	botão	'prosa'	de	www.baudasletras.com.	
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de	uma	intenção	pura.	Não	é	um	pedido,	é	o	primeiro	passo	de	colaboração	entre	quem	está	
em	'cima'	(Amigos	Mais	Leves)	e	quem	está	em	'baixo'	(você).	Claro	que	a	cocriação	é	mais	para	
si	do	que	para	Eles,	porque	não	Lhes	está	a	dar	novidade.	Acha	que	Eles	não	sabem	do	que	a	
senhora	 necessita?	 Simplesmente,	 aguardam	 que	 o	manifeste.	 Eles	 tanto	 respeitam	 as	 suas	
declarações	como	o	seu	silêncio.	A	cocriação	tem	de	ser	feita	com	convicção.	Evite:	 'se	puder	
ser,	façam	o	favor	de...'	ou	'desculpem	estar	a	 incomodar,	mas	quando	tiverem	oportunidade	
gostaria	que…'.	A	senhora	não	incomoda!	Uma	cocriação,	feita	com	convicção	e	intensão	pura,	
acabará	por	gerar	resultados.	Resta	saber	quando.	A	satisfação	do	que	foi	criado	tanto	pode	ser	
praticamente	 imediata,	 como	 levar	 semanas,	 meses	 ou	 anos.	 Quer	 um	 exemplo	 prático	 de	
cocriação?	Eis	um:	'Meus	Amigos,	que	eu	seja	preparada	para	colaborar	no	resgate	da	Terra	e	
da	sua	humanidade'.	Agora,	sabendo	que	o	resgate	da	Terra	é	feito	por	seres	transparentes,	ser	
preparado	 para	 a	 transparência	 pode	 levar	 imenso	 tempo.	 Também	 pode	 causar	 situações	
desagradáveis,	mas	é	melhor	desconsiderar	a	 ideia	de	que	evoluir	dói.	Aspirantes	à	Ascensão	
com	medo	é	um	pouco	estranho.	Ser	Aspirante	à	Ascensão	não	é	um	grau,	é	uma	condição.	É	
como	 ser	 estudante:	 tanto	 pode	 estar	 na	 instrução	 primária	 como	na	 universidade.	 Todavia,	
quem	lhe	dirá	em	que	'ano'	está?	 
	

2)	Na	cocriação,	basta	manifestar	a	intenção	uma	vez	uma	vez,	com	convicção	e	coragem,	
ou	é	preciso	repetir?	—	Se	cocriou	com	convicção,	não	precisa	de	repetir.	A	cocriação	é	uma	
ferramenta	 inestimável.	 Muitos	 consideram-na	 como	 um	 pedido,	 mas	 não	 é.	 No	 pedido,	 a	
pessoa	 pede	 a	 outrem	 alguma	 coisa	 e	 fica	 à	 espera;	 na	 cocriação,	 pede	 a	 colaboração	 de	
outrem,	mas	não	fica	à	espera;	sabe	que	também	vai	participar	no	processo.		

	
3)	Nas	Reuniões	da	Família	com	Kryon21	ocorre	sempre	uma	cocriação	coletiva.	A	pergunta	

é:	 e	 quem	 não	 esteve	 presente,	 mas	 tem	 um	 grande	 anseio	 de	 alma	 para	 receber	 essas	
bênçãos?	—	A	cocriação	colectiva	a	que	se	refere	não	é	exclusiva	de	quem	esteve	presente	na	
sala.	Quem	não	presenciou	o	evento,	não	tem	de	aguardar	que	se	repita	a	cocriação	feita	ali	
para,	então,	beneficiar	dela.	Em	qualquer	momento,	 sozinha,	pode	 fazer	a	mesma	cocriação.	
Nós	(e	os	Outros)	não	funcionamos	apenas	nas	nessas	reuniões,	estamos	permanentemente	ao	
dispor.	Somos	como	a	corrente	eléctrica;	estamos	sempre	nos	fios	do	circuito,	mas	a	senhora	só	
se	apercebe	quando	liga	o	interruptor!		
	

4)	Em	que	medida	é	que	a	cocriação	pode	alterar/suprimir	as	circunstâncias	adversas	que	
nos	rodeiam?	—	O	acto	de	cocriar	não	tem	limites;	a	senhora	pode	cocriar	o	que	quiser.	Resta	
saber	se	há	condições	para	satisfazer	a	sua	cocriação.	No	caso	de	haver,	importa	considerar	se	
é	oportuno	satisfazê-la	de	imediato,	se	convém	esperar	ou	—	o	que	é	frequente	—	se	tem	de	
ser	preparada	para	estar	em	condições	de	lidar	saudavelmente	com	a	resposta.		
	

5)	Gostava	de	saber	se	a	cocriação	também	se	pode	aplicar	às	doenças?	—	Se	nos	permite	
um	conselho,	evite	cocriar	a	eliminação	da	doença,	porque	ela	é	a	fase	final	de	um	processo.	
Procure	direccionar	a	sua	cocriação	para	o	que	está	na	origem	da	doença,	quer	saiba	o	que	é,	
quer	não.	Mesmo	que	julgue	saber	o	que	está	na	sua	origem,	pode	ter	a	certeza	que	as	raízes	
são	muito	mais	antigas.	Se,	por	exemplo,	lida	com	problemas	de	fígado,	porque	bebe	muito	e	
desde	muito	cedo,	o	desequilíbrio,	que	está	a	 compensar	 com	a	bebida,	 tem	as	 raízes	muito	
mais	 atrás	 no	 tempo.	 É	 aí	 que	 tem	 de	 chegar.	 Não	 precisa	 de	 fazer	 regressão.	 Poderia	 ser	
demasiado	 violento	 ou	 doloroso	 contactar	 com	 o	 que	 criou	 o	 nódulo	 que,	 nesta	 vida,	 se	
manifesta	 como	 alcoolismo.	 A	 senhora	 sabe	 que	 existe	 esse	 nódulo.	 Desconhece	 a	 sua	
                                                
21	Nota	de	2019:	Esta	é	a	designação	de	um	tipo	de	trabalho	que	realizei	em	2006	e	2007.	
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natureza,	mas	não	precisa	de	a	conhecer	para	o	eliminar;	cocrie	que	seja	eliminado	e	reforce	
com	Água	Matriz	programada	com	a	mesma	intenção.	Considerando	o	exemplo	do	alcoolismo,	
a	sua	função	será	deixar	de	beber	e	desintoxicar-se;	isso,	os	seus	Amigos	Mais	Leves	não	podem	
fazer.	A	cocriação	é	sempre	um	trabalho	em	parceria.	Por	conseguinte,	quando	quiser	eliminar	
um	distúrbio	físico,	deixe	de	lado	os	efeitos	dele	e	cocrie	a	neutralização	da	sua	causa.	E	não	se	
esqueça	de	acrescentar	 à	 sua	declaração	 cocriativa	a	eliminação	das	 resistências	e	bloqueios	
que	possam	existir	à	implementação	do	que	está	a	cocriar.		
	

6)	Quando	pedimos	algo	ao	céu	e	temos	fé	que	nos	é	dado,	qual	a	nossa	participação	aqui	
na	 Terra?	—	 A	 parte	 que	 corresponde	 ao	 cocriador	 é	 fazer	 o	 que	 está	 ao	 seu	 alcance	 para	
alterar	 a	 situação	 que	 o	 levou	 a	 cocriar.	 Esta	 é	 a	 sua	 parte,	 que	 convém	 não	 esquecer.	 Os	
Amigos	Mais	 Leves	não	 tratam	de	 tudo.	Mas	prepare-se:	o	que	a	 senhora	 terá	de	 fazer	para	
satisfazer	a	sua	parte	da	cocriação,	é	bem	provável	que	não	agrade	lhe	agrade.	Portanto,	conte	
com	resistências.	
	

7)	Por	vezes,	não	me	ocorre	utilizar	a	cocriação	ou	outras	técnicas	que	me	ensinaram.	Mas,	
quando	 consigo,	 o	 resultado	é	 espetacular.	 Como	posso	ajudar	os	outros	 a	 acreditar	 nessa	
técnica?	 —	 A	 melhor	 maneira	 que	 a	 senhora	 tem	 de	 ajudar	 os	 outros	 a	 acreditarem	 nas	
técnicas	que	aprendeu,	é	ser	uma	prova	da	eficácia	delas,	demonstrando	que	a	sua	vida	mudou	
devido	 à	 sua	 utilização.	 Desde	 tempos	 imemoriais	 que	 a	 melhor	 instrução	 é	 o	 exemplo.	 E	
continua	válido,	agora	mais	do	que	nunca.	Quando	se	fala	de	dar	o	exemplo,	tem	de	se	falar	de	
coerência	 entre	 o	 que	 se	 sabe	 fazer	 e	 o	 que	 realmente	 se	 faz.	 É	 assim	 que	 a	 senhora	 pode	
distinguir	quem	é	só	um	arauto	das	novas	técnicas	e	quem	é	a	prova	da	sua	eficácia.	Portanto,	a	
questão	 é:	 até	 que	 ponto	 pratica	 as	 técnicas	 que	 aprendeu	 nos	 livros	 e	 nos	 cursos	 que	
frequentou?	Quando	as	põe	em	prática	com	frequência,	os	outros	acabam	por	reparar	que	a	
senhora	tira	partido	do	que	eles	desconhecem,	ou	que,	conhecendo,	não	utilizam.		
	

• COMPORTAMENTO	HUMANO	
	

1)	Como	ultrapassar	o	medo	de	perder	alguém?	—	A	senhora	não	pode	perder,	porque	não	
possui.	Contudo,	para	muitos,	a	sensação	de	perda	é	extremamente	dolorosa.	Se	há	um	vírus	
que	condicione	a	expansão	da	consciência,	é	o	da	posse.	É	a	corrente	contrária,	que	dificulta	a	
progressão.	Normalmente,	a	posse	recai	sobre	coisas	físicas	e	pessoas.	Mas	também	há	posse	
de	 ideias,	 sentimentos	 e	 emoções.	 Contudo,	 as	 sensações	 de	 perda	 mais	 devastadoras	
verificam-se	quando	se	trata	de	pessoas.	No	fundo,	quem	depende	de	alguém,	está	a	fazer	dele	
um	 fornecedor	 do	 que	 julga	 necessitar.	 Então,	 quando	 esse	 fornecedor	 desaparece	 por	
qualquer	 razão,	 a	pessoa	 sente-se	perdida	e	desamparada.	 Todos	os	 toxicodependentes,	 por	
exemplo,	receiam	perder	o	seu	fornecedor,	porque	sabem	o	que	custa	a	ressaca.	Mas	há	casos	
em	que	a	ressaca	do	corpo	emocional,	por	perda	de	pessoas	e	bens,		pode	ser	mais	violenta	do	
que	a	da	cocaína!	
	

2)	Seremos	nós	Faróis	de	Luz	mesmo	quando	nos	desequilibramos?	—	Ser	Farol	de	Luz	não	
significa	 que	 se	mantenha	 sempre	 equilibrado;	 significa	 que	 se	 vai	 desequilibrando	 cada	 vez	
menos!	 O	 processo	 evolutivo	 desenrola-se	 progressivamente,	 através	 do	 abandono	 de	
comportamentos	antiquados.	Mas	eles	não	desaparecem	de	um	momento	para	o	outro;	 vão	
diminuindo	de	frequência	e	de	intensidade.	Quem	se	julga	um	Farol	de	Luz22	e	se	desequilibra	
                                                
22	Todos	são,	mesmo	que	a	 luz	corresponda	apenas	uma	 lâmpada	de	5W!	Mesmo	uma	 luzinha	no	meio	do	escuro	pode	dar	
imenso	jeito!	
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não	tem	de	ficar	incomodado,	pois	são	acidentes	do	percurso.	Ele	não	se	comporta	segundo	os	
códigos	do	mundo,	um	dos	quais	é	ser	bem	visto	e	aceite	pelos	outros.	Para	ele,	deixou	de	fazer	
sentido.	 Essa	 é	 a	 condição	 de	 alguém	que	manifesta	 atributos	 e	 qualidades	 distintos	 dos	 da	
maioria.	Um	Farol	de	Luz	é	como	o	farol	que,	erguido	num	promontório,	emite	o	seu	foco	no	
meio	da	escuridão,	faça	bom	tempo	ou	haja	tempestade.	É	algo	que	se	destaca,	que	se	mantém	
fixo,	 impassível,	sereno	e	potente.	A	sua	 luz	perfura	a	escuridão.	Não	está	ali	para	ser	aceite;	
está	para	 iluminar.	Durante	o	dia,	quando	está	apagado,	embeleza	a	paisagem	e	é	apreciado	
pelos	turistas.	Um	Farol	de	Luz	é	um	ser	humano	que	recuperou	a	sua	dignidade.	
	

3)	Como	posso	deixar	de	me	sentir	agredida?	—	Para	se	sentir	agredida,	a	senhora	tem	de	
estar	convencida	de	que	alguém	a	pode	agredir.	Mas,	se	conseguir	olhar	para	o	'agressor'	com	
os	olhos,	por	exemplo,	dos	seus	Amigos	Mais	Leves,	verá	que	ele	não	pode	agredi-la,	mesmo	
que	 a	 pregue	 numa	 cruz!	 É	 fácil	 ganhar	 esse	 olhar?	 De	maneira	 nenhuma!	Mas	 é	 a	meta	 a	
atingir.	 Verifique	 se	 há	 violência	 frustrada	 dentro	 de	 si.	 'Amai	 os	 vossos	 inimigos'.	 Os	 seus	
fazem-na	sofrer,	mas	é	o	sofrimento	que	a	tem	empurrado	para	a	frente,	ao	longo	do	Caminho.	
Não	precisava	de	ser	assim,	mas	assim	tem	sido.		

	
4)	Que	 fazer	quando,	 já	 com	60	anos,	 continuo	desmotivada	e	 com	desejo	de	partir?	—	

Bom,	 não	 é	 obrigatório	 ficar.	 Se	 já	 cocriou	 mais	 consciência	 mas	 continua	 com	 vontade	 de	
partir,	é	porque	os	ministros	do	seu	governo	interno	estão	em	desacordo:	uma	parte	deles	quer	
ficar;	outra	parte	quer	partir.	Sugestão:	não	cocrie	ficar	ou	partir;	cocrie	clareza	para	a	situação.	
E,	quando	ela	se	manifestar,	actue.	Não	pense	que	está	esquecida.	Os	seus	Amigos	Mais	Leves	
não	 são	 o	 refugo	 do	 Batalhão	 de	Guias	 do	 Céu,	 desleixados	 e	 sem	 experiência	 na	 função.	 A	
senhora	está	sempre	a	ser	servida	ao	mais	alto	nível.	Principalmente	quando	lhe	apetece	partir.	
E	nessas	alturas	que	pode	gerar	a	energia	suficiente	para	inverter	o	processo	de	desamparo	em	
que	se	encontra.	Procure	por	qualquer	atividade	que	a	motive.	
	

5)	Porque	é	que	alguns	seres	humanos	'despertam'	primeiro	que	os	outros?	—	Já	foi	dado	
o	exemplo	de	um	grupo	de	seres	humanos	largado	numa	ilha,	onde	cada	um	tem	de	escolher	o	
caminho	a	seguir.	Alguns	começam	logo	a	estudar	a	melhor	maneira	de	fazerem	o	que	têm	a	
fazer,	para	 logo	depois	abandonarem	a	 ilha;	outros	deitam-se	debaixo	dos	coqueiros	a	comer	
caranguejos.	 Mais	 tarde,	 na	 hora	 de	 avaliar	 as	 suas	 consciências,	 enormes	 diferenças	 se	
tornarão	evidentes.	Os	mestres	não	são	os	escolhidos,	são	os	que	se	despacharam23!	Em	algum	
ponto	da	sua	evolução,	 fizeram	essa	escolha.	Talvez	esteja	na	hora	de	a	senhora	 fazer	a	sua.	
Mas	 não	 sairá	 da	 ilha	 amanhã;	 vai	 sair	 do	 caminho	 que	 tem	 seguido	 e	 começar	 a	 percorrer	
outro,	orientado	noutra	direção.	Um	dia,	no	futuro,	surgirão	os	frutos.	Nós	vemos	potenciais:	
lâmpadas	de	grande	potência	que	poderiam	estar	acesas,	mas	não	estão.	Todavia,	não	temos	
acesso	aos	 interruptores	que	as	 acendem.	No	 seu	 caso,	podemos	ajudá-la	 a	 encontrar	o	 seu	
interruptor,	mas	é	a	senhora	que	 tem	de	o	accionar.	Quando	chegar	esse	momento,	decerto	
estaremos	presentes,	a	aplaudir.	Mas	continuaremos	presentes	se	não	ligar	o	interruptor!	
	

6)	 É	 correcto	 que	 nos	 controlemos	 uns	 aos	 outros?	 Não	 seria	 melhor	 que	 cada	 um	 se	
controlasse	a	 si	próprio?	—	A	 senhora	 sabe	que	o	 controlo	é	desaconselhado	e	que	o	Amor	
Incondicional	 respeita	 o	 livre-arbítrio	 em	 todas	 as	 circunstâncias.	 Então,	 perante	 estas	 duas	
vias,	 faz	uma	escolha.	Mas,	 se	hoje	escolheu	uma	via,	 amanhã	pode	escolher	outra.	 Sinta-se	
livre	de	mudar	de	opinião	quando	entender.	É	um	bom	exercício	de	impermanência.	As	coisas	
                                                
23	 A	 este	 respeito,	 veja	 o	 item	 Muitos	 são	 os	 chamados,	 poucos	 são	 os	 escolhidos	 no	 botão	 'Motes	 Alheios'	 de	
www.simbioses.org.	
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são	 sempre	 transitórias,	 mas	 os	 seres	 humanos	 querem-nas	 permanentes.	 Querer	 controlar	
este	ou	aquele	é	uma	manifestação	de	inconsciência.	Portanto,	de	medo.	Quem	controla	tem	
medo	do	que	possa	acontecer.	Grandes	ditadores	foram	extremamente	controladores	através	
das	poderosas	máquinas	de	guerra,	porque	 tinham	um	medo	 indescritível.	É	o	medo	que	 faz	
levantar	barreiras	e	 junta	os	exércitos	para	as	defender.	Quando	um	castelo	está	sitiado,	não	
entra	nada	nem	ninguém;	mas	 também	não	sai!	Experimente	não	deixar	entrar,	nem	sair,	ar	
dos	seus	pulmões…		
	

7)	 Na	 minha	 caminhada	 sinto	 raiva,	 ciúme,	 vaidade	 e	 outras	 sensações.	 Fico	 triste	 e	
pergunto:	Será	que,	mesmo	assim,	continuo	a	ser	um	Ser	de	Luz?	—	Ninguém	deixa	de	ser	um	
Ser	de	Luz	por	sentir	raiva,	vaidade,	etc.	Neste	processo,	a	senhora	está	a	passar	o	conteúdo	do	
Tanque	Medo	 para	 o	 Tanque	 da	 Luz.	 O	 problema	 é	 que	 o	 Tanque	 do	Medo	 ainda	 não	 está	
vazio.	É	o	que	falta	passar	que	desencadeia	as	sensações	que	a	incomodam.	É	claro	que	a	parte	
de	si	que	 já	está	no	Tanque	da	Luz,	detesta	essas	 reações.	Precisa	de	aceitar	que,	de	vez	em	
quando,	sente	o	que	acha	que	já	não	devia	sentir.	Se	for	condescendente	com	o	que	ainda	está	
no	Tanque	do	Medo,	os	seus	dias	decorrerão	de	uma	forma	mais	pacífica.		
	

8)	 Pensava	 que	 a	 assunção	 das	 posições	 hierárquicas	 era	 proporcional	 à	 evolução	
espiritual,	 mas	 parece-me	 que	 não	 é	 assim.	 Pode	 comentar?	 —	 A	 sua	 pergunta	 é	 muito	
pertinente.	O	que	é	que	a	sua	intuição	lhe	transmite	em	função	do	que	ouve,	lê	e	lhe	dizem?	Se	
os	sentidos	captam	dados	que	chocam	com	as	suas	convicções,	prefere	esses	dados	ou	as	suas	
convicções?	O	que	ouve,	lê	e	lhe	dizem	pode	não	ser	mentira,	mas	não	é	válido	para	si	naquele	
momento.	 Não	 concorda,	 não	 aceita,	 acha	 um	 absurdo,	 porque	 a	 contradição	 é	 demasiado	
óbvia.	 Perante	 isto,	 em	 quem	 acreditar?	 Que	 pretende	 fazer	 aos	 egos	 desmedidos	 que	
desempenham	posições	públicas	relevantes,	inclusive	no	campo	das	espiritualidades?	
	

9)	A	energia	da	conveniência	à	qual	estamos	expostos	diariamente,	espera	de	nós	certas	
atitudes	no	campo	social,	 laboral	e	 religioso.	Como	 lidar	 com	estas	 situações?	—	Para	 lidar	
saudavelmente	 com	 o	 que	 a	 sociedade	 espera	 de	 si,	 precisa	 de	 coragem.	 Não	 a	 coragem	
comum,	que	a	leva	a	salvar	quem	está	aflito;	trata-se	da	Coragem	que	aceita	as	sugestões	dos	
Amigos	Mais	 Leves,	 que	 chegam	 por	 via	 canalização	 ou	 da	 intuição.	 Se	 confiar	 neles,	 ganha	
firmeza	de	propósito.	Como	resultado,	sabe	o	que	tem	de	fazer	e	dizer,	sem	se	incomodar	com	
as	 reações	 alheias.	 Descarte-se	 delas!	 Quando	 os	 alicerces	 de	 um	 edifício	 são	 fracos,	 os	
inquilinos	temem	o	terramoto.	Pretendem	evitar	o	que	tem	fortes	probabilidades	de	acontecer.	
A	insegurança	da	maioria	dos	seres	humanos	leva-os	a,	por	vezes,	abdicar	deles	próprios	para	
serem	reconhecidos	e	sentirem-se	válidos.	Se	alguém	os	despreza	ou	ignora	é	a	derrocada.	Para	
transcenderem	a	 situação	 têm	de	 ser	honestos.	Desde	que	haja	 consciência	 e	não	 tenham	a	
intenção	de	prejudicar,	nada	terão	a	recear,	mesmo	que	alguém	se	sinta	ofendido.	A	submissão	
não	ajuda	ninguém	a	chegar	à	Meta.		
	

10)	Peço	orientação	para	 lidar	com	os	aspetos	complexos	do	meu	passado,	a	 fim	de	me	
libertar	deles.	—	Propomos	que	preste	atenção	aos	seus	Amigos	Mais	Leves;	se	não	canaliza,	
habitue-se	a	confiar	na	sua	intuição.	Mais	importante	do	que	as	informações	que	nos	pede,	é	a	
sua	 disponibilidade.	 Sugestão:	 não	 cocrie	 a	 esbracejar,	 em	 desespero,	 como	 se	 estivesse	 a	
afogar-se.	 Acalme-se	 e	 verbalize	 a	 sua	 intenção	 com	 a	 certeza	 de	 que	 o	 resultado	 chegará	
quando	 for	 oportuno.	 Esta	 é	 a	 teoria	 já	 sobejamente	 divulgada.	 Talvez	 lhe	 pareça	 que,	 no	
passado,	 cometeu	 muitos	 erros.	 Fez	 o	 que	 tinha	 a	 fazer!	 Ninguém	 vai	 castigá-la.	 Peça	
informações,	 faça	 silêncio	e	oiça.	 Entretanto,	não	 se	ponha	à	 janela	à	espera	dos	 resultados,	
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pois	podem	demorar;	tenha	a	certeza	de	que	eles	virão.		
	
11)	Na	maior	parte	dos	países	democráticos,	os	responsáveis	políticos	sofrem	de	anomalias	
da	personalidade.	É	possível	prever	quando	é	que	os	eleitores	terão	massa	crítica	suficiente	
para	votarem	em	alternativas	saudáveis?	—	A	resposta	a	esta	pergunta	prende-se,	mais	uma	
vez,	com	a	consciência.	A	senhora	pode	escolher	entre	aborrecer-te	ou	não	se	perturbar	com	as	
atitudes	 dos	 políticos	 e	 dirigentes.	 O	 melhor	 que	 tem	 a	 fazer	 é	 habituar-se	 a	 lidar	 com	 os	
acontecimentos	da	forma	mais	saudável	possível24.	Se	acha	que	o	seu	reino	não	é	deste	mundo,	
não	faça	deste	mundo	o	seu	reino.	Não	se	envolva	com	as	'anomalias	da	personalidade'	seja	de	
quem	for;	cure	as	 'anomalias'	que	a	sua	personalidade	ainda	possa	ter.	Ajudará	a	equilibrar	o	
Todo	 e,	 portanto,	 a	 dissipar	 os	 efeitos	 das	 'anomalias	 da	 personalidade'	 dos	 outros,	 que	 a	
incomodam.	Limite-se	a	sorrir.	Ou	não	ligue!	
	

• CONSUMISMO	
	

Por	que	há	pessoas	consumistas,	apesar	de	receberem	atenção	e	amor?	—	Uma	coisa	não	
tem	 que	 ver	 com	 a	 outra.	 Para	 um	 verdadeiro	 consumista,	 a	 'atenção'	 e	 o	 'amor'	 não	 lhe	
chegam.	 Tanto	 assim	 que,	 frequentemente,	 sai	 para	 consumir	 acompanhada	 pela	 pessoa	
amada!	O	consumismo	é	a	filha	dileta	da	sociedade	que	todos	vocês	ajudaram	a	criar	ao	longo	
do	 tempo,	 em	 função	 das	 escolhas	 que	 foram	 fazendo.	 Como	 sempre,	 tudo	 depende	 da	
consciência.	É	a	velhíssima	questão	do	ter	e	do	ser.	A	pessoa	distraída,	ao	identificar-se	com	as	
patetices	do	mundo,	por	ter	perdido	a	noção	do	que	significa	ser	realmente	'humano',	procura	
compensá-la	consumindo	marcas	e	etiquetas	(coisas	físicas),	crenças	estranhas	(coisas	mentais)	
e	sensações	engelhadas	(coisas	emocionais).	Quem	já	foi	consumista,	sabe	como	é	difícil	resistir	
às	 'tentações'	 primorosamente	 engendradas	 pela	 publicidade25.	 Ser	 consumista	 é	 uma	
tendência	caríssima.	No	seu	caso,	onde	é	que	a	senhora	 foca	a	sua	atenção?	O	que	valoriza?	
Que	'necessidades'	precisa	de	satisfazer	para	se	sentir	bem?	Enquanto	os	valores	dominantes	e	
as	necessidades	inventadas	não	forem	alterados,	o	consumismo	prevalecerá.	
	

• CONTRATOS	
		

1)	Por	que	é	avaliada	a	nossa	capacidade	de	cumprirmos	o	'contrato'	de	vida?	—	Antes	do	
mais,	um	'contrato'	é	somente	uma	listagem	de	potenciais	que	poderão	vir	a	ser	concretizados	
ou	 não,	 consoante	 as	 vias	 que	 a	 senhora	 seguir	 ao	 longo	 da	 vida.	 O	 seu	 'contrato',	 por	 ser	
flexível	e	mutável,	não	implica	vínculo	obrigatório;	pode	alterar	qualquer	uma	das	suas	alíneas	
quando	 achar	 oportuno.	 A	 senhora	 só	 toma	 decisões	 fundamentais	 enquanto	 acredita	 que,	
sozinha,	é	capaz	de	levar	o	seu	iate	(chamado	'A	Minha	Vida'),	para	um	porto	seguro.	Ou	seja,	
enquanto	 não	 reconhece	 o	 chamado	Desígnio	 Superior.	 Quando	O	 reconhece	 (normalmente	
depois	 de	muitas	 relutâncias	 escusadas)	 acaba	 por	 ceder	 e	 envolver-se	 com	 Ele.	 O	 Desígnio	
Superior		não	desiste	enquanto	a	senhora	o	não	aceitar.	Pode	levar	72	vidas,	mas	não	interessa.	
Algum	dia	as	 suas	 resistências	 cairão.	Esta	mudança	 significa	 'morrer'	para	a	vida	no	mundo,	
continuando	 a	 viver	 no	mundo.	 Já	 não	 é	 novidade	nenhuma	dizer	 que	 tem	de	 'morrer'	 para	
'renascer'.	 Se	 não	 'morrer/renascer'	 com	 aspas,	 vai	 ter	 de	 morrer/renascer	 sem	 aspas!	
Enquanto	achar	que	consegue	'voltar	para	Casa'	sem	a	ajuda	dos	seus	Amigos	Mais	Leves,	está	

                                                
24	Nota	e	2019:	Lidar	de	uma	forma	totalmente	saudável	é	praticamente	impossível!	
25	Nota	de	2019:	Nos	dias	em	que	revejo	este	texto,	um	dos	mais	famosos	refrigerantes	norte-americanos,	anuncia	‘Leva	o	teu	
corpo	para	onde	está	a	tua	cabeça’!	Céus!	Sabendo	como	está	a	cabeça	da	maioria	das	pessoas,	isto	é	convite	ao	suicídio	muito	
bem	disfarçado!	
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a	andar	para	 trás.	Quando	disser,	 com	a	 convicção	máxima:	 'Chega!',	 estará	 a	dizer-lhes	que	
quer	 desistir	 do	 combate	 e	 abandonar	 a	 arena	 por	 estar	 farta	 de	 interpretar	 o	 papel	 de	
gladiador!	
	

2)	 As	 pessoas	 presentes	 nesta	 sala	 têm	 algo	 em	 comum?	 Todas	 participam	 do	mesmo	
'contrato'?	 —	 De	 uma	 forma	 geral,	 a	 expressão	 'contrato'	 é	 utilizada	 do	 ponto	 de	 vista	
individual.	O	facto	de	terem	vindo	a	esta	reunião	não	obriga	a	qualquer	projecto	em	conjunto.	
Os	vossos	'contratos'	individuais	podem	não	estar	interligados.	De	alguma	maneira,	o	trabalho	
desta	tarde	suscitou	a	vossa	curiosidade,	mas	pode	não	passar	disso.	O	que	é	que	vão	fazer	com	
o	 que	 estão	 a	 ouvir?	 A	 opinião	 com	 que	 vão	 sair	 daqui,	 a	 memória	 que	 vão	 guardar	 desta	
experiência,	depende	de	muitos	factores.	O	 'contrato'	de	que	estamos	a	falar	é	diferente	dos	
que	 são	 lavrados	 na	 Terra,	 porque	 se	 trata	 de	 uma	 infinidade	 de	 possibilidades	 que	 se	
concretizarão	ou	não,	dependendo	das	situações	que	vão	encontrando.	Por	exemplo:	uma	das	
potencialidades	do	seu	'contrato'	era	vir	aqui	ou	fazer	outra	coisa.	Quando	escolheu	vir,	tornou	
esse	potencial	numa	realidade.	Podia	não	ter	vindo,	mas	veio.	Assim,	algo	vai	mudar	na	sua	vida	
por	ter	decidido	vir.	Mas	também	mudaria,	embora	de	forma	diferente,	se	tivesse	ido	a	outro	
lado.	O	mesmo	podemos	dizer	daqueles	que	poderiam	ter	vindo	assistir	a	esta	sessão,	mas	não	
vieram.	Mas,	que	 sabe	a	 senhora	acerca	das	motivações	dos	que	não	vieram?	Talvez	eles	 se	
sintam	a	ter	uma	experiência	bem	mais	significativa	estando	onde	estão.	No	seu	caso,	sabe	o	
que	 está	 a	 perder	 por	 não	 ter	 ido	 a	 outro	 lado?	 É	 claro	 que	 não	 pode	 saber.	 Portanto,	
futuramente,	se	sentir	vontade	de	ir,	vá;	se	sentir	vontade	de	não	ir,	não	vá.	Faça	como	fizer,	
fique	em	paz	 com	a	escolha	 feita.	 E,	 cinco	minutos	depois,	deixe	de	pensar	no	assunto.	Pela	
nossa	 parte,	 esperamos	 que	 esta	 resposta	 contribua	 para	melhorar	 a	 sua	 vida.	 No	 entanto,	
considere	 o	 que	 dissemos	 apenas	 como	 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	 foi	dito,	decerto	 será	diferente.	 Se,	pelo	 contrário,	 resolver	desconsiderar	
toda	 a	 informação,	 evite	 ficar	 com	 problemas	 de	 consciência.	 Não	 se	 esqueça	 de	 que	 nós	
estamos	sempre	ao	dispor.	Não	deixe	de	fazer	as	suas	perguntas	às	4	horas	da	manhã,	julgando	
que	estamos	a	dormir!		
	

3)	Por	que	sou	atirada	para	o	meio	da	ponte,	feita	'galinha	tonta',	sem	noção	do	rumo	a	
seguir?	—	A	questão	não	é	'porquê',	é	'para	quê'.	A	coisa	tem	um	propósito.	A	senhora	está	no	
meio	da	ponte,	feita	'galinha	tonta'	para	reconhecer	a	sua	bússola	interna,	aprender	a	ler	o	seu	
mapa	e	reconhecer	para	que	lado	tem	de	se	virar.	Mas	que	não	seja	o	seu	ego	a	decidir!	'Meus	
Amigos,	 que	 direção	 devo	 tomar?'	 Se	 disser	 esta	 frase	 e	 fizer	 silêncio	 durante	 o	 tempo	
necessário,	decerto	ficará	com	uma	noção	do	que	deve	fazer.	No	fundo,	já	conhece	a	solução,	
embora	julgue	que	não	a	conhece.	O	ego,	é	claro,	vai	perguntar:	'Como	é	que	tenho	a	certeza?	
E	se	é	tudo	mentira?'	O	que	a	intuição	lhe	diz	é	para	sair	de	cima	da	ponte!	Mas	como?	Simples:	
reúna	 tudo	o	que	 tem	 feito	 sozinha	 (o	 rol	das	 suas	desgraças	e	conquistas)	e	entregue-a	aos	
seus	Amigos	Mais	Leves.	Ou	seja,	despeje-se!	Esqueça	o	que	fez	ou	deixou	de	fazer.	Deixe	de	
enaltecer	as	glórias	e	lamentar	as	derrotas.	O	mais	importante	não	é	o	que	a	senhora	acha	que	
ganhou	ou	perdeu.	Isso	é	um	erro	de	visão	de	quem	não	tem	outra	opção	senão	espreitar	pelo	
buraco	da	fechadura!		
	

• CRIANÇAS	
	

1)	Como	ensinar	às	crianças	a	reconhecer	a	sua	essência	divina	e	a	sustentá-la	através	de	
um	 caminho	mais	 curto	 do	que	nós,	 adultos,	 temos	 trilhado?	—	Toda	 a	 gente	 sabe	 que	 as	
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crianças	 aprendem	 através	 do	 exemplo.	 Por	 favor,	 não	 impinja	 a	 espiritualidade	 às	 crianças;	
demonstre,	através	da	sua	maneira	de	ser	e	da	sua	atuação	diária,	os	valores	que	gostaria	que	
elas	manifestassem.	Mas	 também	tem	de	estar	preparada	para	a	eventualidade	de	a	 criança	
não	estar	aqui	para	manifestar	esses	valores.	Se	assim	for,	fique	tranquila	por	a	senhora	já	os	
manifestar.	 Se	 esses	 valores	 a	 satisfazem,	 nada	mais	 é	 preciso.	De	qualquer	 das	maneiras,	 é	
preferível	que	uma	criança,	ou	um	jovem,	se	depare	com	comportamentos	saudáveis,	do	que	
com	 comportamentos	 problemáticos,	 violentos,	manipuladores,	 controladores,	 etc.	 A	 função	
do	pai	e	da	mãe	é	regar	o	vaso,	sem	passarem	horas	a	olhar,	à	espera	do	que	vai	sair	dali.	Que	
sabem	eles	acerca	da	natureza	de	quem	conceberam?	Nada!	Logo,	o	comportamento	implica	a	
total	ausência	de	expectativas:	não	esperar	que	a	criança	seja	mais	alguma	coisa	para	além	do	
que	a	trouxe	à	Terra.	Às	vezes,	Deus	escreve	direito	por	linhas	tortas!	
	

2)	Existem	crianças	índigo	desde	que	ano?	Em	que	data	começaram	a	nascer?	—	Existem	
desde	 sempre!	 Cada	 vez	 que	 alguém,	 de	 alguma	 forma,	 não	 alinhou	 com	o	 sistema	 vigente,	
pode	 ser	 considerado	 um	 Índigo.	 Uns	 foram	mais	 revolucionários	 do	 que	 outros,	mas	 todos	
contribuíram,	 de	 alguma	 forma,	 para	 o	 progresso	 da	 humanidade.	 Uns	 mantiveram-se	 nos	
bastidores	 e	morreram	 incógnitos;	 outros,	 tiveram	grande	 visibilidade.	Mas	não	é	 isso	o	que	
está	em	causa.	A	 senhora,	noutras	vidas,	 alguma	vez	deve	 ter	assumido	uma	postura	 Índigo.	
Por	exemplo,	cada	vez	que	enfrentou	os	poderes	constituídos,	provedores	da	perversão,	e,	por	
isso,	 foi	vítima	de	algum	método	de	morte	 infligida.	Não	admira	que,	hoje,	se	considere	uma	
Aspirante	à	Ascensão.	Chegou	aqui	 com	mais	 consciência	do	que	muitos	outros,	 exatamente	
porque,	ao	 longo	das	encarnações,	não	se	deixando	manipular,	 sempre	defendeu	a	Verdade.	
Poderá	achar	que	pagou	por	isso.	Mas	a	sua	postura	chamou	a	atenção	dos	planos	superiores	
para	 a	magnitude	 do	 seu	 coração.	 Naturalmente,	 não	 se	 tornou	 uma	 privilegiada	 nem	 uma	
protegida.	 Se	o	 'céu'	 simboliza	o	Amor	 Incondicional,	 por	que	haveria	de	 ter	preferências?	A	
matriz	Índigo	é	revolucionária	e	renovadora.	Se	a	porta	esteve	entreaberta	durante	milhares	de	
anos,	 agora	 está	 escancarada.	 Portanto,	 os	 Índigos	 podem	 nascer	 à	 vontade,	 geneticamente	
preparados	para	não	responderem	às	manipulações	da	sociedade26.	
 
3)	 Tenho	 um	 filho	 Índigo.	 Contudo,	 está	 sempre	 revoltado,	 agressivo	 e	 altivo,	 critica	 as	
minhas	orações,	as	minhas	meditações,	o	meu	Reiki,	os	meus	incensos,	etc.	Como	explica	tal	
situação?	 —	 Antes	 do	 mais,	 como	 é	 que	 a	 senhora	 sabe	 que	 o	 seu	 filho	 é	 um	 Índigo?	
Admitamos	que	é.	Mas,	se	achasse	que	tinha	um	filho	'comum',	tratá-lo-ia	de	forma	diferente?	
A	questão	não	é	o	rótulo	que	aplica	a	alguém,	é	a	forma	como	se	lida	com	ele.	Terá	o	seu	filho	
consciência	 de	 ter	 vindo	 para	 participar	 na	 renovação	 da	 família	 e	 da	 sociedade	 em	 que	
nasceu?	 Se	não	 tem,	 já	 tentou	esclarecê-lo?	 Seja	 como	 for,	 em	vez	de	 lhe	dar	os	 seus	 livros	
favoritos,	fale-lhe	diretamente	ao	coração.	Como	mãe,	essa	é	a	sua	função.	A	senhora	não	tem	
de	 transferir	o	seu	 'método'	 seja	para	quem	for.	Definindo	um	caminho	espiritual	para	o	seu	
filho	—	decerto	aquele	que	mais	gostava	que	ele	seguisse	—	ponha	a	possibilidade	de	estar	a	
impedi-lo	de	viver	as	experiências	que	tem	de	viver.	Encontre	um	caminho	para	a	comunicação	
e	 o	 entendimento.	 Considerando	 que	 a	 delinquência	 juvenil	 costuma	 opor-se	 ao	
conservadorismo,	será	que	a	rebeldia	do	seu	filho	reage	ao	conservadorismo	da	família?	Ponha	
essa	possibilidade.	Os	adultos	 têm	muita	dificuldade	em	compreender	a	postura	dos	 Índigos.	
Por	 isso	 é	 que	 eles	 fogem	para	 conviver	 com	 os	 seus	 iguais.	 Os	 Índigos	 não	 respondem	 aos	
mecanismos	de	educação	 instituídos,	em	casa	e	na	escola.	Por	 isso,	parecem	tão	diferentes	e	
desafiadores.	Eles	não	são	os	 'salvadores	da	pátria',	precisam	de	ser	apoiados	e	tratados	com	
amor,	respeitando	o	seu	livre-arbítrio.	Quem	já	está	no	planeta	tem	de	se	adaptar	a	quem	está	
                                                
26	Nota	de	2019:	Como	não	conseguiram	integrar-se,	tornaram-se	delinquentes.	A	energia	renovadora	foi	mal	aproveitada.	
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a	chegar,	não	o	inverso.	Muitos	problemas	derivam	deste	velho	conceito:	os	pais	sabem	mais	
do	que	os	filhos.	Bom,	os	pais	podem	ter	mais	experiência,	mas,	ao	não	conseguirem	sintonizar	
com	os	 filhos,	demonstram	que	essa	experiência	não	 lhes	serve	para	nada.	Talvez	o	seu	 filho	
esteja	 a	 desafiar	 a	 sua	 serenidade;	 talvez	 a	 senhora	 esteja	 a	 ser	 apenas	 doce	 com	 ele,	
esquecendo-se	de	 ser	 firme.	 Estará	o	 seu	 filho	 a	mostrar-lhe	o	que	a	 senhora	não	quer	 ver?	
Talvez	a	sua	autoestima	fique	afetada	quando	o	seu	filho	a	critica.	A	situação	não	é	agradável,	
mas	 não	 confunda	 'comportamento	 amoroso'	 com	 'comportamento	 condescendente'.	 A	
Energia	Matriz	está	a	desafiar	toda	a	gente	—	Índigos	inclusive	—	a	afirmar	o	seu	poder,	não	de	
uma	forma	repressiva	ou	autoritária,	mas	com	firmeza	e	serenidade.		
	

• CRISTO	
	

Segundo	 alguns	movimentos	 espirituais,	 o	 Cristo,	 enquanto	 figura	 histórica,	 poderá	 não	
ter	 existido.	 Outros	 dizem	 que	 é	 um	 estado	 de	 consciência	 a	 alcançar.	 Aqueles	 que	 o	
alcançam	 elevam-se	 ao	 reino	 divino	 e	 não	 regressam	 a	 esta	 natureza.	 Pode	 explicar?	 —	
'Cristo'	 é	 a	 designação	 que	 foi	 acoplada	 ao	 nome	 de	 Jesus:	 Jesus,	 o	 Cristo27.	 Cristo	 é	 uma	
condição.	Portanto,	aqueles	que	a	alcançam,	'elevam-se	ao	reino	divino'.	Se	regressam	ou	não	
'a	esta	natureza',	é	outra	questão	que	depende	de	muitos	fatores.	A	25	de	Dezembro	celebra-se	
o	 seu	nascimento,	mas	é	uma	 impossibilidade,	porque	nem	uma	condição	pode	nascer,	nem	
Jesus	nasceu	nessa	data.	
	

• CURA	
	

1)	Como	faço	o	alinhamento	com	as	energias	cósmicas?	—	Resta	saber	o	que	entende	por	
'alinhamento	 com	 as	 energias	 cósmicas'.	 Se	 tem	 alguma	 ideia	 preconcebida	 acerca	 disso,	 é	
melhor	 que	 se	 descarte	 dela.	 A	 senhora	 pode	 já	 estar	 em	 alinhamento	 com	 as	 energias	
cósmicas	e	não	se	aperceber,	porque	acha	que	isso	implica	um	determinado	estado	de	espírito,	
uma	 determinada	 sensação	 ou	 qualquer	 outra	 coisa.	 Está	 em	 alinhamento	 com	 as	 energias	
cósmicas	quando	está	perfeitamente	em	paz,	quando	aquilo	que	aflige	os	outros	não	a	aflige	a	
si,	quando	devia	estar	preocupada	com	determinada	coisa	mas	não	consegue	preocupar-se.	É	
um	 estado	 de	 espírito	 que	 deve	 estar	 presente	 em	 todas	 as	 circunstâncias	 e	 lugares.	 É	 uma	
questão	de	comportamento.	Pelo	contrário,	quando	tem	a	sensação	de	ter	falhado	em	algumas	
escolhas,	 não	 está	 em	 alinhamento	 com	 as	 energias	 cósmicas,	 porque	 decerto	 sentirá	
remorsos.	Dito	de	certa	maneira:	se,	no	momento	da	decisão,	tem	consciência	de	ter	escolhido	
da	melhor	maneira	 possível,	 não	 tem	 importância	 o	 que	 pensa	 no	minuto	 seguinte.	 Se	 este	
processo	se	repetir	a	cada	segundo,	estará	em	alinhamento	com	as	energias	cósmicas.		
 

2)	O	que	nos	pode	dizer	sobre	Cura	Quântica?	—	Quem	tem	de	ter	uma	opinião	acerca	da	
Cura	Quântica	—	ou	qualquer	outra	técnica	—	é	quem	a	pratica.	Espera	que	nós	maldigamos	ou	
elogiemos	 essa	 técnica?	 Se	 investiu	 na	 sua	 aprendizagem,	 que	mais	 há	 para	 dizer?	 Se,	 pelo	
contrário,	 anda	 em	 busca	 de	 informação,	 para	 saber	 se	 deve	 aprendê-la,	 oiça	 o	 que	 a	 sua	
intenção	 lhe	 aconselha.	 Todas	 as	 técnicas,	 capazes	 de	 a	 ajudar	 estão	 sobre	 a	 mesa.	 É	 uma	
questão	de	identificação,	seguida	de	aprendizagem,	seguida	da	sua	prática.	
	

3)	 Geralmente,	 o	 terapeuta	 e	 a	 sua	 equipa	 de	 apoio	 executam	 um	 trabalho	 nos	 níveis	
superiores	 do	 paciente.	 Se	 esse	 trabalho	 não	 se	manifestar	 no	 nível	 físico,	 o	 que	 é	 que	 o	

                                                
27	Tal	como	Gautama,	o	Buda.	
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paciente	pode	fazer?	—	A	intervenção	tem	sempre	o	potencial	de	se	manifestar	no	nível	físico	
do	 paciente.	 Contudo,	 por	 vezes,	 ela	 ocorre	 em	 níveis	 que	 ele	 não	 se	 apercebe.	 O	 que	 o	
paciente	 pode	 fazer	 é	 evitar	 repetir	 os	 padrões	 negativos	 que	 estiveram	 na	 origem	 da	
intervenção.	 Mas,	 então,	 como	 é	 possível	 que	 alguém	 manifeste	 padrões	 que	 já	 foram	
neutralizados	 durante	 a	 consulta?	 Há	 um	 período	 durante	 o	 qual	 há	 tendência	 para	 isso	
acontecer.	Mas,	se	for	exercida	uma	saudável	e	serena	vigilância	sobre	o	comportamento,	essa	
tendência	vai	desvanecendo-se	ao	longo	do	tempo.	Se	a	senhora	receia	que	os	resultados	não	
se	manifestem,	crie	um	sinal	de	alarme	interno	para	a	avisar	de	quando	a	ansiedade	está	a	ser	
ativada.	Quando	soar	esse	alarme,	pense	noutra	coisa.	A	mente	só	consegue	pensar	numa	coisa	
de	cada	vez!	
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• DECISÃO	

	
Como	devo	vivenciar	a	minha	realidade	sem	me	prender	a	ilusões	e	sem	colocar	a	máscara	

de	que	nada	me	afeta?	—	A	resposta	a	este	tipo	de	perguntas	é	sempre	a	mesma:	o	primeiro	
passo	 é	 tomar	 a	 decisão	 de	 mudar;	 o	 segundo,	 é	 cocriar	 a	 mudança.	 Neste	 caso,	 as	
circunstâncias	familiares,	profissionais,	relacionais,	etc.,	têm	deixar	de	ser	fontes	de	ilusão.	Não	
faz	sentido	meditar	diariamente	para	angariar	a	energia	que,	depois,	vai	gastar	nesse	tipo	de	
problemas.	É	um	círculo	vicioso.	Como	podem	os	seus	Amigos	Mais	Leves	proporcionar-lhe	um	
novo	patamar,	se	a	senhora	não	decide	sair	daquele	aonde	está?	Não	será	melhor	deitar	abaixo	
as	 paredes	 rachadas,	 antes	 que	 lhe	 caiam	 em	 cima	 da	 cabeça?	 Mas,	 atenção:	 não	 tome	
nenhuma	iniciativa	influenciada	por	estas	palavras;	aja	quando	sentir	que	é	o	momento	certo.	
Se	 lhe	 parece	 que	 uma	 certa	 parceria,	 emprego,	 ideia,	 conceito,	 paixão,	 filiação	 política	 ou	
desportiva	contribuem	para	a	harmonia	da	sua	vida,	não	abdique	delas.	Mas	não	as	guarde	se	
já	deixaram	de	fazer	sentido.	Esta	é	a	chave.	Purgue-se!	Muita	coisa	está	na	sua	vida	por	hábito.	
É,	portanto,	um	processo	de	despojamento.	É	como	se	fosse	um	novelo	onde	umas	coisas	estão	
emaranhadas	nas	outras	e	a	ponta	está	atada	ao	medo.	Não	experimentou	já	os	resultados	da	
acção	 do	 medo?	 Se	 está	 num	 mundo	 dual	 e	 já	 conhece	 bem	 uma	 parte,	 por	 que	 não	
experimenta	 a	 outra?	 Essa	 é	 a	 decisão.	 Quando	 o	 seu	 'Mestre	 Interno'	 estiver	 em	 plenas	
funções,	passará	a	saber,	permanentemente,	em	que	direção	sopra	o	vento	luminoso.	Poderá	
haver	forças	que	tentarão	desorientá-la,	mas	sem	resultados.	A	sua	lucidez	protege-a	contra	as	
'tentações'.	Até	pode	ouvir	o	'tentador',	mas	sabe	que	não	vai	recair	na	sua	armadilha.		
	

• DESPERTAR	
	

O	que	podemos	fazer	para	acordar	o	coração	dos	nossos	irmãos	para	a	Energia	Matriz?	—	
Neste	momento,	o	impulso	para	despertar	ocorre	essencialmente	no	plano	interno.	É	o	já	velho	
'chamamento',	que	existe	desde	sempre.	Os	que,	ao	 longo	da	história,	 lhe	responderam,	não	
precisaram	de	ouvir	discursos	de	incentivação;	sentiram	um	impulso	interno.	Ou	seja,	qualquer	
pessoa	pode	sentir	o	'chamamento'	para	despertar	numa	ilha	deserta.	A	senhora	só	tem	de	ser	
coerente	 com	 a	 sua	 consciência	 e	 praticar	 aquilo	 em	 que	 acredita.	 Nada	 mais.	 A	
responsabilidade	individual	vem	antes	da	vontade	de	despertar	os	outros.	Eles	respondem	mais	
facilmente	ao	exemplo	que	têm	diante	dos	olhos	do	que	a	um	estimulante	discurso	espiritual.	
Os	seres	humanos	funcionam,	e	sempre	funcionaram,	na	base	do	espelho.	Desde	crianças.	
	

• DEUS	
	

Como	é	amar	Deus?	—	Muitos	seres	humanos	consideram	que	para	 'amar	Deus'	precisam	
de	se	pôr	de	joelhos	e	baixar	a	cabeça,	numa	manifestação	de	humildade.	A	humildade,	porém,	
pode	ser	entendida	de	outra	forma,	que	nada	tem	que	ver	com	reverência	ou	adoração:	tem	
que	ver	com	a	assunção	do	Poder,	o	que	significa	olhar	Deus	'olhos	nos	olhos'	e	não	de	baixo	
para	cima.	Se	a	senhora	reconhecer	que	o	'ser	criado'	não	está,	obviamente,	no	mesmo	plano	
do	'Ser	Criador',	não	se	trata	de	arrogância.	Porque	é	que	um	jovem	estudante	do	primeiro	ano	
da	 escolaridade,	 há-de	 olhar	 de	 baixo	 para	 cima	 para	 um	 doutorado?	 Um	 dia,	 o	 jovem	
estudante	 será	 doutorado.	 Portanto,	 não	 se	 trata	 aqui	 de	 'inferioridade',	 mas	 de	 ambos	
estarem	em	condições	diferentes,	relacionadas	com	a	idade	de	cada	um.	Deus	não	precisa	de	
ser	 amado,	 reverenciado	ou	adorado;	 só	precisa	que	os	 seus	 'filhos'	 se	 relembrem	de	Quem	
são.	A	tendência	dos	'filhos'	é,	evidentemente,	para	humanizarem	Deus:	pô-lo	com	caprichos,	
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disposições,	 alegrias,	 tristezas,	 com	 quereres	 e	 desprezos.	 Incorrem,	 porém,	 na	 inversão	 do	
processo:	em	vez	de	se	reconhecerem	como	'extensões'	de	uma	Mente,	que	a	sua	mente	não	
consegue	definir,	criam	um	Deus	que	se	comporta	como	eles.	Esta	inversão	não	é	de	estranhar,	
pois	vivem	numa	dimensão	às	avessas.	Chegaram	ao	ponto	de	considerarem	o	Amor	como	uma	
virtude.	Mas	o	Amor	não	é	nem	uma	virtude	nem	um	defeito;	o	Amor	está	fora	da	dualidade,	
porque	é	o	que	sustenta	o	universo.	Já	se	disse	que	o	Amor	não	tem	que	ver	com	emoções.	Se	a	
senhora	 entender	 'Amor'	 como	 sinónimo	 de	 'Deus',	 não	 pode	 aplicar	 um	 qualificativo:	
Deus/Amor	é.	Ponto.	Não	é	isto	nem	aquilo,	nem	deixar	de	ser.	Nada	de	adjetivos.	
	

2)	Como	fazer	alguém	acreditar	em	Deus?	—	A	senhora	está	interessada	em	levar	alguém	a	
acreditar	em	Deus?	Não	é	preciso!	Basta	que	acredite	na	sua	versão	de	Deus	e	a	expresse	desde	
o	 coração.	 Essa	 é	 melhor	 forma	 de	 ajudar	 alguém	 a	 acreditar	 em	 algo	 que	 o	 transcende.	
Experimente	 ser	 um	 exemplo	 do	 que	 acredita.	 Não	 é	 preciso	 mais.	 Convencer	 alguém	 a	
acreditar	em	Deus	é	uma	tarefa	complicada	e	perigosa.	Veja	para	a	história	dos	missionários.	
No	dia	em	que	alguém	estiver	suficientemente	maduro	para	'acreditar	em	Deus',	não	precisará	
que	a	senhora	o	convença.	De	qualquer	forma,	se	pretende	 investir	na	conversão	de	alguém,	
pergunte-lhe	primeiro	se	quer	ser	convertido.	Por	favor,	evite	converter	só	porque	lhe	parece	
que	assim	deve	 ser	ou	porque	a	pessoa	está	 a	precisar.	 É	perfeitamente	possível	 a	qualquer	
indivíduo	 viver	 feliz,	 com	 lucidez,	 respeito	 e	 honestidade	—	 que	 é	 o	 que	 interessa!	—	 sem	
acreditar	no	seu	Deus.	Pode	acreditar	noutro.	O	que	não	falta	são	deuses!	
	

• DIMENSÕES	
	

1)	É	possível	haver	pessoas	a	vibrar	na	3D,	na	4D	e	na	5D?	Aprendi	que	não	podemos	ver	
os	 seres	 que	 estão	 numa	 dimensão	mais	 elevada.	—	 Sim,	 na	 Terra	 há	 indivíduos	 que,	 em	
função	do	seu	grau	de	consciência,	se	manifestam	em	muitas	dimensões…	de	consciência!	Os	
avatares	que	estiveram	na	Terra,	embora	tivessem	um	corpo	físico	como	os	demais,	vibravam	
num	 nível	 de	 consciência	 muito	 mais	 alto.	 Isso	 refletia-se	 no	 seu	 comportamento,	 na	 sua	
postura,	nos	 seus	códigos	de	conduta,	nas	 'obras'	que	 realizavam,	etc.	Outra	coisa,	porém,	é	
quando	o	conjunto	planetário	de	uma	civilização	está	noutra	dimensão,	como	é	o	nosso	caso.	
Esses,	a	senhora	dificilmente	verá.	Nesta	sala	estão	muitos	desse	género.	E	são	mais	do	que	os	
humanos.	No	entanto,	se	abrir	os	olhos	não	os	verá.	Por	outro	lado,	as	pessoas	presentes	não	
estão	todas	na	mesma	dimensão	de	consciência...	mas	vêem-se	perfeitamente	umas	às	outras!		
	

2)	Qual	o	sentimento	dos	seres	que	trabalham	connosco	desde	outras	dimensões?	—	Há	
um	sentimento	de	amor	e	 respeito,	mas	 também	uma	sensação	de	urgência,	porque	a	Terra	
sofre	de	hipertensão	arterial.	As	partes	em	confronto	aprimoram	estratégias,	embora	sabendo	
que	a	chave	está	no	vosso	poder	de	escolha.	Portanto,	quando	o	aliciamento	do	lado	obscuro	
aumentar,	nós	 intensificamos	as	nossas	advertências.	Nós	propomos	o	que	a	senhora	precisa	
para	avançar;	os	outros	tudo	fazem	para	que	não	avance.	O	lado	obscuro	tenta	cativá-la	com	
promessas;	 nós	 propomos-lhe	 aquilo	 de	 que	 precisa,	 na	 esperança	 de	 que	 aceite.	 O	 lado	
sombrio	 manipula	 e	 engana;	 nós	 sugerimos-lhe	 o	 que	 precisa	 para	 agir	 em	 consciência.	
Enquanto	nós	aceitamos	incondicionalmente	a	sua	escolha,	o	lado	sombrio	não	lhe	perdoará	se	
lhe	virar	as	costas.	Se	decidir	permanecer	no	 lado	sombrio,	nós	aceitamos,	 sabendo	que,	um	
dia,	mudará	de	campo.	Até	lá,	não	vamos	desistir	de	lhe	propor	as	condições	para	tomar	essa	
decisão.	Esqueça	o	'estado	ascendido'	e	ocupe-se	com	o	que	precisa	para	chegar	lá.	A	ascensão	
é	o	efeito,	não	a	causa.	A	causa	é	o	trabalho	de	purificação	que	tem	de	fazer	na	sua	estrutura.	A	
senhora	 vive	 num	meio	muito	 denso.	 É	 como	 caminhar	 num	 fluído	 viscoso.	Mas,	 como	 não	
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conhece	 alternativa,	 acha	 que	 caminhando	 nessa	 viscosidade	 acaba	 por	 chegar	 ao	 Portal	 da	
Ascensão.	Não	é	certo.	A	árvore	que	tem	de	ser	transplantada	para	outro	terreno,	tem	de	se	
desapegar	do	terreno	onde	está.	De	outra	forma,	não	há	força	que	a	retire	dali:	agarra-se	ao	
chão	com	medo	de	ser	transplantada.	Como	vê,	chegamos	sempre	ao	mesmo	ponto:	a	senhora,	
sendo	o	eixo	da	coisa,	é	que	tem	de	se	desenraizar.	Nós	podemos	ajudar...	mas	tem	de	nos	dar	
a	conhecer	que	aceita	a	nossa	ajuda!	
 

3)	 Presentemente,	 está	 em	 curso	 a	 desmistificação	 de	 Deus.	 Para	 mi,	 porém	 isso	
aproxima-me	 mais	 Dele.	 Penso	 que	 a	 Nova	 Energia	 seja	 a	 energia	 do	 abstracto,	 dos	
sentimentos,	da	neblina	que	tudo	pode	conter	e	me	mostra	como	me	transformo	em	Deus.	
Por	 isso	 pergunto:	 Como	 desmistificar	 o	 mistério	 sem	 que	 Ele	 se	 manche?	 —	 Sugestão:	
simplifique!	 Não	 se	 perca	 nos	 meandros	 da	 intelectualidade	 espiritual	 e	 nos	 mistérios	
religiosos.	Transparência	é	simplicidade.	A	senhora	decerto	quer	ser	transparente,	pois	já	chega	
de	 opacidade.	 Desça	 a	 sua	 consciência	 da	 mente	 para	 o	 coração	 e	 limite-se	 a	 intuir.	 Não	
procure	a	explicação	final	de	como	funcionam	as	coisas,	porque	não	vai	encontrá-la.	Só	precisa	
de	saber	como	funcionam	para	si.	Quer	a	confirmação	de	outras	pessoas?	As	confirmações	que	
possa	ter	são	outras	perspectivas	que	podem	tão	certas	quanto	a	sua.	Mas,	se	não	forem,	não	
irão	essas	confirmações	aumentar	a	sua	confusão?		
	
4	 )	 O	 que	 se	 entende	 por	 Plataforma	 de	 Resgate?	—	 Perante	 a	 expressão	 'Plataforma	 de	
Resgate'	muitas	pessoas	logo	perguntam	em	que	zona	é	que	ela	está	instalada!	Quando	se	fala	
de	 'anjos	caídos',	querem	saber	aonde	é	que	eles	caíram.	Vocês	 só	compreendem	 imagens	e	
expressões	 relacionadas	 com	o	 vosso	mundo	 físico.	Daí,	 o	 uso	 de	 parábolas	 e	metáforas,	 na	
esperança	de	que	o	indizível	se	torne	compreensível.	Reduzidos	ao	plano	material,	necessitam	
de	dar	 formas	às	 coisas.	Por	 isso,	deram	 forma	 física	humana	aos	anjos,	mas	 com	asas,	para	
poderem	voar	dos	céus	para	Terra...	e	regressarem,	porque	não	podem	ficar	aqui	eternamente!	
De	que	outra	forma	iriam	concebê-los?	Só	poderiam	dar-lhe	um	corpo	com	formato	humano,	
como	se	este	fosse	o	único	existente	na	galáxia.	Dão-lhes	feições	agradáveis,	vestem-nos	com	
trajes	atraentes	e	cores	abertas.	É	natural	que	os	criem	à	vossa	imagem	e	semelhança,	pois	não	
dispõem	de	outro	modelo.	Bom,	conhecem	as	 formas	dos	ET’s	da	 ficção	científica,	mas	essas	
são	 ficção.	 E	 se	 uma	nave	 vos	 aparece	 com	 seres	 lá	 dentro,	 os	 responsáveis	 civis	 e	militares	
dizem-vos	que	aquilo	era	um	balão	meteorológico.	
	

• DOENÇAS	E	CORPO	BIOLÓGICO	
	

1)	No	processo	ascensional,	as	insónias	são	naturais?	—	É	verdade	que	muitos	estão	a	ser	
trabalhados	 energeticamente	 durante	 a	 noite.	 Esperamos	 que	 isso	 não	 a	 incomode.	 Mas,	
quando	o	seu	organismo	biológico	necessitar	de	descansar,	a	senhora	certamente	vai	ter	sono.	
Se	 lhe	 parece	 que	 os	 seus	 Amigos	 Mais	 Leves,	 em	 festa	 energética,	 trabalham	 em	 si	 com	
demasiada	intensidade	ao	ponto	de	a	privarem	do	sono,	peça-lhes	para	se	acalmarem.	Sugira-
lhes	para	trabalharem	noutro	ritmo.	Experimente	dizer-lhes	que	tem	de	se	levantar	cedo!	Eles	
sabem	que	não	tem,	mas	pode	ser	que	resulte!	
	

2)	O	que	acontece	à	nossa	componente	espiritual	quando	recebemos	anestesia	para	uma	
intervenção	cirúrgica?	—	A	componente	espiritual	não	é	tocada	pela	anestesia.	Tudo	o	que	se	
passa	antes,	durante	e	depois	de	uma	cirurgia,	tem	que	ver	com	o	sistema	biológico,	psíquico,	
emocional,	etc.		
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3)	Por	vezes,	antes	de	adormecer,	sinto	uma	poderosa	energia	acercar-se	de	mim,	que,	de	
tão	 poderosa,	 me	 afeta	 os	 ouvidos	 com	 uma	 imensa	 vibração.	 O	 coração	 bate	
descontroladamente	e	fico	incapaz	de	falar.	Aprendi	a	não	ter	medo	de	seres	negativos,	mas	
não	 sei	 o	 que	 é	 isto.	 Que	 devo	 fazer?	—	O	 que	 a	 leva	 a	 pôr	 a	 hipótese	 de	 esses	 sintomas	
provirem	de	'seres	negativos'?	Só	porque	lhe	causam	algum	incómodo,	acha	que	estão	a	fazer-
lhe	mal?	 Porque	 é	 que	 não	 põe	 a	 hipótese	 de	 estar	 a	 ser	 preparada	 para	 evoluir	 um	pouco	
mais.	Apesar	do	desconforto,	porque	é	que	não	vê	a	coisa	pelo	lado	positivo?	Acha	que	Seres	
de	 Luz	 estão	 a	 trabalhar	 consigo,	 enquanto	 'negativos'	 tentam	 contrariar?	 Parece-lhe	que	os	
'seres	 negativos'	 intervêm	 quando	 os	 Seres	 de	 Luz	 fazem	 uma	 pausa	 para	 descansar?	 Fique	
tranquila	 e	 converse	 com	 os	 seus	 Amigos	 Mais	 Leves	 sobre	 o	 assunto.	 Eles	 não	 costumam	
responder	de	viva	voz...	mas	sempre	fazem	alguma	coisa	para	lhe	aliviar	o	incómodo!	
	

4)	Tenho	ouvido	que	estamos	a	ser	preparados	e	que	isso	origina	algum	desconforto	físico.	
Mas,	porque	as	dores	são	tão	fortes,	chego	a	pensar	que	tenho	algum	problema	físico.	Muito	
obrigada	pela	informação	que	me	possam	dar.	—	Sem	dúvida	que	os	humanos	estão	a	passar	
por	 um	 processo	 de	 reformulação	 profunda	 que	 pode	 provocar	 alterações,	 distúrbios,	
sintomas,	sensações	estranhas	e	até	dores.	No	entanto,	essas	manifestações	não	costumam	ser	
duradouras.	 A	 senhora	 tem	 de	 intuir	 se	merece	 a	 atenção	 de	 um	médico.	 No	 entanto,	 tem	
outra	 via	—	 bastante	 divulgada	 no	 campo	 teórico,	 mas	 pouco	 utilizada	 na	 prática	—	 que	 é	
cocriar	o	fim	da	situação,	junto	dos	seus	Amigos	Mais	Leves.	Estas	duas	opções	não	se	excluem	
mutuamente:	 pode	 convocá-los	 para	 ficar	 a	 saber	 o	 que	 precisa	 de	 ser	 alterado,	 enquanto	
espera	que	o	médico	a	atenda!		
	

5)	 'Se	pensas	 em	doenças,	 ficas	doente'.	 Este	 foi	 o	 comentário	 de	uma	 criança	de	 cinco	
anos,	ao	ouvir	uma	conversa	da	sua	mãe	com	outra	pessoa.	Peço	um	comentário.	Obrigada.	
—	Se	convidas	a	doença	para	viver	na	tua	casa,	é	com	ela	que	tens	de	conviver!	Essa	criança	é	
sábia,	como	quase	todas,	antes	de	serem	contaminadas	pelos	sistemas	educativos	dos	adultos.	
Onde	puserem	energia,	cresce;	onde	regarem,	espiga.	No	entanto,	reparem	como	pensam	com	
tanta	 frequência	 no	 que	 não	 precisam	 de	 pensar.	 O	 processo	 é,	 como	 sempre,	 cocriar	 a	
mudança	desse	hábito.	 Informe	os	 seus	Amigos	Mais	 Leves	que	quer	acabar	 com	a	 situação.	
Que	Eles	espalhem	pelos	quatro	cantos	do	Universo,	que	você,	na	Terra,	declarou	que	não	quer	
voltar	 a	 perder	 tempo	 a	 pensar	 em	 doenças!	 Pouco	 a	 pouco,	 deixará	 de	 pensar	 nelas...	
principalmente	se	fizer	a	sua	parte	da	cocriação,	que	é	fazer	um	esforço	para	não	pensar	em	
doenças!	Cada	vez	que	pensar,	concentre-se	no	objeto	que	estiver	mais	próximo	e	pense	como	
foi	feito.	Ou	seja,	ponha-se	a	pensar	noutra	coisa.	Ninguém	consegue	pensar	em	duas	coisas	ao	
mesmo	tempo.	
	

6)	 A	 Doença	 Bipolar	 (maníaco-depressiva)	 é	 genética	 e	 do	 foro	 psicológico.	 Será	 uma	
doença	do	Além?	—	A	expressão	'doença	do	Além'	é	muito	interessante.	Se	quer	saber	se	essa	
doença	 foi	 enviada	pelo	Além,	a	 resposta	é:	Não!	Contactar	 com	um	portador	de	deficiência	
psicológica	é	um	grande	desafio.	Muitas	dessas	situações	ocorrem	num	contexto	familiar,	onde	
os	 laços	 são	 muito	 fortes.	 É	 inevitável	 que,	 mais	 dia	 menos	 dia,	 os	 pais,	 depois	 de	 muito	
desconforto	 e	 sofrimento,	 se	 perguntem:	 'Porquê	 nós?	 Por	 que	 nos	 aconteceu	 isto?'	 É	 até	
provável	que	se	sintam	vítimas	da	circunstância.	Mas	não	são.	No	meio	de	um	compreensível	
desespero,	o	melhor	que	têm	a	fazer	é	lidarem	com	a	situação	da	forma	mais	amorosa	possível,	
com	 dedicação	 e	 paciência.	 É	 fácil?	 Claro	 que	 não.	 Mas	 faz	 parte	 das	 inúmeras	 coisas	
imensamente	desagradáveis	que	podem	vos	acontecer	quando	estão	na	Terra.	
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7)	Foi-me	diagnosticado	um	cancro	e	cocriei	a	minha	cura	integral.	Que	mais	devo	fazer?	
Estou	curada?	—	O	problema	não	é	curar	o	cancro,	ou	outra	doença	qualquer;	é	perceber	o	
que	 o	 originou.	 A	 doença	 pode	 ter	 várias	 origens,	 mas	 a	 senhora	 não	 perde	 nada	 em,	
apreciando	a	situação	de	outro	ângulo,	admitir	que	 representa	algo	que	precisa	de	perdão.28	
Poderá	não	ser	fácil	detectar	o	que,	no	seu	passado,	precisa	de	compreensão	e	aceitação,	mas	
tem	de	investigar.	Aceita	a	ideia	de	que	o	cancro	é	o	grito	do	que	precisa	de	ser	libertado?	Se	
aceita,	só	há	uma	forma	de	libertar:	é	perdoando.	Não	precisa	de	saber	o	que	se	passou.	À	luz	
da	 sua	 consciência	 actual,	 muitas	 acções	 passadas	 vão	 parecer-lhe	 intoleráveis.	 Mas,	 nesse	
tempo,	não	tinha	a	consciência	que	tem	hoje.	Portanto,	aceite	o	que	fez.	Teve	as	suas	razões	
para	fazer	o	que,	hoje,	acha	inadmissível.	Agiu	em	nome	de	algum	princípio,	do	seu	país,	do	seu	
povo,	 do	 seu	 chefe;	 não	 interessa.	 Teve	 razões	 plausíveis,	 embora	 as	 consequências	 tenham	
sido	tremendas!	
	

8)	 Todas	 as	 doenças	 de	 pele	 têm	 que	 ver	 com	 o	 processo	 de	 calibração	 com	 a	 Nova	
Energia,	nomeadamente	uma	doença	chamada	zona?	—	Antes	do	mais,	nem	todas	as	doenças	
de	pele	procedem	da	calibração	com	a	Nova	Energia.	Presentemente,	há	dois	grupos	de	razões	
para	 alguém	 se	 sentir	 doente,	 consoante	 está	 em	processo	de	 se	 trabalhar	 internamente	ou	
não.	Uma	determinada	sintomatologia	pode	manifestar-se	porque	a	personalidade	necessita	de	
ser	 requalificada	 —	 um	 sinal	 para	 avançar	 para	 a	 autotransformação	 —	 ou	 porque	 esse	
trabalho	já	foi	iniciado	e,	portanto,	a	sintomatologia	é	o	seu	efeito	natural.	Só	a	própria	pessoa	
poderá	intuir	quando	se	trata	de	uma	situação	ou	de	outra.	A	pergunta	foi	feita	acerca	de	uma	
circunstância	 dermatológica	 específica.	Mas	 a	 nossa	 função	 não	 é	 responder	 a	 uma	 questão	
que	pode	ser	respondida	por	um	dermatologista!	
	

9)	 Qual	 a	 verdadeira	 função	 de	 uma	 doença	 hereditária?	 —	 Como	 sabe,	 os	 genes	
transmitem-se	de	pais	para	 filhos.	E,	por	vezes,	 surge	a	percepção	de	que	alguém	nasceu	na	
família	 para	 'encerrar'	 uma	 doença	 hereditária.	 Ou	 seja,	 alguém	 determinado	 a	 não	 lhe	
acontecer	o	que	aconteceu	aos	seus	antepassados.	Mas	qual	é	a	condição	essencial	para	que	tal	
suceda?	É	precisa	uma	decisão	inabalável	de	recusar	a	prática	dos	padrões	de	comportamento	
que	estão	na	origem	da	doença	em	questão.	Qualquer	doença	 tem	por	detrás	dela	questões	
estranhas	ao	corpo	físico,	que	radicam	em	planos	mais	profundos	do	ser.	Trata-se,	pois,	de	uma	
decisão	 pessoal,	 no	 sentido	 de	 reverter	 o	 processo.	 Esta	 reversão,	 porém,	 depende	 de	 um	
desenvolvimento	 interno	 profundo.	 Fundamental	 é	 que,	 desde	 cedo,	 a	 pessoa	 comece	 a	
programar-se	para	não	acreditar	que	vai	morrer	da	doença	a	hereditária	familiar.	Pode	ser	que	
não	consiga,	mas	não	perde	nada	em	tentar.		
	

10)	Qual	o	papel	da	glândula	pineal	no	processo	de	expansão	da	consciência?	—	A	atrofia	
da	glândula	pineal,	ao	longo	dos	séculos,	acompanhou	a	atrofia	da	consciência.	Por	que	é	tão	
mais	fácil	agora	desenvolver	a	consciência?	Porque	as	condições	electromagnéticas	do	planeta	
passaram	 a	 possibilitar	 esse	 desenvolvimento.	 Então,	 é	 natural	 que	 a	 pineal	 também	 se	
desenvolva.	 Os	 seres	 humanos	 do	 futuro	 terão	 uma	 pineal	 com	 dimensão	 superior	 à	 dos	
actuais.	E	não	só	a	pineal.	A	biologia,	ao	acompanhar	o	desenvolvimento	dos	níveis	superiores	
do	ser,	desencadeia	o	que	estava	em	potencial.		
	

                                                
28.	Ver	o	item	com	esse	nome.	
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• EDUCAÇÃO	

	
1)	 Como	 é	 que	 se	 educam	 as	 crianças	 nesta	 Nova	 Era?	—	A	 questão	 não	 é	 tanto	 como	

educam	 as	 crianças;	 é	 as	 condições	 que	 pais	 e	 educadores	 dispõem	 para	 as	 educarem.	
Eduquem-nas	com	respeito,	dignidade,	amor,	paciência	e	aceitação.	Em	vez	de	 leccionarem	a	
Nova	 Era	 para	 crianças,	 adolescentes,	 ou	 seja	 para	 quem	 for,	 deem	 o	 exemplo.	 Decerto	
conhecem	 a	 frase:	 'Pelas	 obras	 os	 reconhecereis'.	 Pelas	 obras,	 não	 pelos	 discursos.	 Ou	 seja,	
pela	prática	das	informações	teóricas	que	receberam	ou	intuíram.	Então,	como	é	que	educam	
as	 crianças?	 Educam	 como	 sempre	 deveriam	 ter	 educado,	mas	 não	 chegaram	 a	 educar,	 por	
insuficiência	espiritual	de	pais	e	educadores.	Os	adultos	têm	de	se	têm	preparar.	Não	podem	
continuar	 repressivos,	 intolerantes,	 autoritários	 e	 arrogantes.	 Pouco	 se	 pode	 dizer	 acerca	
daqueles	a	quem	esta	 informação	ainda	não	chegou.	Mas,	muito	se	poderia	dizer	acerca	dos	
que	sabem	o	que	se	passa,	mas	não	mudam	de	atitude.	
	
2)	 Como	 ajudar	 as	 famílias	 portuguesas	 a	 aprender	 a	 ajudar	 as	 crianças?	 —	 É	 louvável	 a	
preocupação	inerente	à	sua	pergunta.	Cada	nível	de	consciência	tem	o	seu	Código	de	Leitura	da	
Vida.	Se	outros	não	lêem	o	que	a	senhora	lê,	é	porque	têm	um	Código	diferente.	Talvez	sinta	
que	 eles	 têm	 de	 mudar	 de	 Código,	 mas,	 enquanto	 eles	 não	 sentirem	 essa	 necessidade,	 a	
senhora	 não	 deve	 assumir-se	 como	 instrutora.	 Da	 mesma	 forma	 que	 a	 senhora	 está	
acompanhada	espiritualmente,	também	os	outros	estão.	Talvez	o	seu	nível	de	relacionamento	
com	os	seus	Amigos	Mais	Leves	seja	diferente	do	deles,	mas	não	há	falhas	no	que	toca	a	apoiar	
os	seres	humanos...	desde	que	eles	aceitem	ser	apoiados.	Quando	se	disponibilizarem,	o	apoio	
chegará.	
	

• EGO	
	

1)	 Como	 removo	 as	 resistências	 do	 ego,	 para	 ir	 ao	 encontro	 dos	 Seres	 de	 Luz	 e	 da	 paz	
interior?	—	Quem	se	dispõe	a	fazer	a	Entrega	Total29	não	pode	ter	desejos	pessoais	no	toca	aos	
itens	 essenciais	 da	 espiritualidade.	 Os	 seus	 Amigos	 Mais	 Levez	 limitam-se	 a	 esperar	 que	 a	
senhora,	 por	 não	 querer	 nada	 relacionado	 com	 o	 seu	 caminho	 espiritual,	 diga:	 'Conduzam	
vocês'.	 Aí,	 as	 coisas	 começam	 a	mudar.	 Era	 o	 que	 o	 nosso	 Amigo	 queria	 dizer	 com	 a	 frase	
'ninguém	pode	servir	a	dois	amos	ao	mesmo	tempo':	ou	serve	a	vontade	egóica	ou	a	Vontade	
Superior.	Quando	servir	a	Vontade	Superior,	verá	que	ela	passou	a	ser,	também,	a	sua	vontade.	
A	vontade	pessoal	só	tem	importância	quando	está	alinhada	com	a	Outra.	Por	que	iria	preferir	a	
sua	 vontade	 se	 é	 a	 Vontade	 Superior	 que	 a	 satisfaz?	 Invista	 no	 'sinal	 positivo'	 da	 Vontade	
Superior	em	vez	de	 'sinal	negativo'	do	ego.	Se	o	alimenta	dando-lhe	razão,	acabará	por	dizer:	
'Tenho	um	ego	muito	forte,	que	me	impede	de	evoluir'.	Em	vez	de	lhe	dar	atenção,	aceite	a	sua	
presença	como	um	aprendiz,	até	ele	perceber	que	só	tem	a	beneficiar	se	mudar	de	estratégia.	
O	 ego	 não	 é	 para	 ser	 eliminado;	 mas	 reciclado!	 Sugestão:	 se	 não	 estiver	 preparada	 para	 o	
desapego	e	a	impermanência,	não	se	entregue	à	Vontade	Superior	(Entrega	Total).	
	

• ENCARNAÇÃO	
	

Existe	 alguma	 'cláusula'	 que	 permita	 a	 um	 ser	 voltar	 para	 trás	 antes	 de	 nascer	 ou	 a	
desencarnar	logo	após	o	nascimento?	—	Os	seres	humanos	julgam	que,	a	partir	da	concepção,	

                                                
29	Ver	o	Código	da	Entrega	Total	no	Anexo	2,	página	78.	
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o	 processo	 deve	 ser	 irreversível.	 Depois,	 após	 terem	 convencionado	 um	 tempo	 de	 vida	
razoável,	 acham	 estranho	 que	 o	 feto	 ou	 a	 criança	 não	 o	 cumpra,	 partindo	 subitamente.	 O	
processo	de	encarnação,	porém,	pode	ser	interrompido	em	qualquer	momento,	uma	vezes	por	
razões	 físicas,	 outras	 por	 razões	 extrafísicas.	O	que	 leva	uma	 consciência	 a	 entrar	 ou	 sair	 do	
planeta,	não	pode	ser	explicado	a	uma	mente	humana,	porque	uma	das	suas	características	é	
não	alcançar	o	que	se	passa	no	planos	superiores.	As	razões	que	levam	um	ser	a	chegar	ou	a	
partir,	 são	muito	mais	 complexas	 do	 que	 aquelas	 que	 a	 vossa	 consciência	 deteta:	 1)	 o	 feto	
morreu	no	útero;	2)	o	feto	foi	retirado	através	de	um	aborto;	3)	após	o	nascimento,	aconteceu	
um	percalço	e	a	criança	morreu.	Estas	são	as	razões	mais	comuns,	com	base	nas	quais	avaliam	a	
situação.	 Partem	 do	 pressuposto	 de	 que	 a	 vida	 começa	 e	 acaba,	 que	 podem	 tirar	 a	 vida	 a	
alguém,	esteja	dentro	ou	fora	do	útero.	Daí	a	polémica	em	volta	do	aborto	e	da	eutanásia.	A	
vida	tem	inúmeras	formas	de	se	expressar,	física	e	suprafisicamente.	Há	sempre	um	conjunto	
de	razões	para	'um	ser	voltar	para	trás	antes	de	nascer	ou	desencarna	logo	após	o	nascimento'.	
Para	os	seres	humanos,	porém,	essa	trama	de	razões	pode	ser	difícil	de	compreender.	E,	tendo	
sido	compreendida,	é	difícil	de	aceitar.	A	vossa	percepção	não	está	errada,	está	incompleta	por	
força	 das	 circunstâncias.	 Nenhum	 ser	 humano	 detém	 a	 capacidade	 de	 considerar	 a	 trama	
completa.	 No	 entanto,	 há	 quem	 'veja'	 mais	 longe	 do	 que	 uma	 pessoa	 comum.	 Quem	 já	
considera	trinta	por	cento	da	trama	total,	já	considerou,	em	tempos,	apenas	cinco	por	cento.	O	
desenvolvimento	da	consciência	é	um	processo	progressivo.		
 

• ENERGIA	MATRIZ	
	

1)	O	que	fazer	para	assimilar	a	Energia	Matriz?	—	A	satisfação	do	seu	desejo	pessoal	tem	de	
começar	por	uma	decisão,	ainda	antes	de	saber	que	ele	 implica	vários	 factores	 imprevisíveis.	
Em	 decorrência	 dessa	 decisão,	 certos	 níveis	 do	 seu	 próprio	 ser	 começam	 logo	 a	 preparar	 o	
corpo	 biológico,	 para	 suportar	 a	 potente	 vibração	 da	 Energia	 Matriz.	 Depois,	 quando	 faz	 a	
cocriação,	entram	em	cena	os	seus	Amigos	Mais	Leves.	O	seu	corpo	não	está	preparado	para	
contactar,	subitamente,	com	vibrações	muito	altas.	Porque	a	tarefa	é	larga	—	alterar	hábitos,	
códigos	de	conduta,	crenças,	convicções,	preferências,	etc.	—		as	mudanças	têm	de	ser	feitas	
devagar	e	progressivamente.	É	fácil	reconhecer	a	necessidade	dessas	alterações;	difícil	é	fazê-
las.	Para	evitar	que	a	senhora	considere	isto	muito	complicado,	começámos	por	lhe	dizer	que	
tudo	 começa	 com	 uma	 decisão.	 Portanto,	 comece	 por	 aí	 e	 termine	 bebendo	 Água	Matriz30	
programada	com	essa	intenção.	
	

2)	Apetece-me	sair	a	correr	divulgando	a	Energia	Matriz,	a	todos	os	irmãos	adormecidos.	
Está	correta	esta	forma	de	ajudar	os	outros	no	despertar	para	esta	nova	realidade?	—	Seria	
bom	conter	esse	impulso,	antes	de	se	assegurar	que	aquilo	que	tanto	a	empolga	já	faz	parte	da	
sua	maneira	de	ser.	Não	apregoe	a	Energia	Matriz	 sem	a	praticar.	A	senhora	ajuda	os	outros	
demonstrando	 que	 pratica	 o	 que	 a	 entusiasma.	 Não	 precisa	 de	 fazer	mais.	 Se	 os	 outros	 lhe	
perguntarem	como	conseguiu	acender	a	sua	luzinha	no	meio	da	escuridão,	então,	sim,	fale	no	
assunto.	Mas	sem	fazer	com	que	eles	sigam	o	caminho	que	a	senhora	seguiu.	Os	caminhos	são	
todos	 diferentes,	 embora	 todos	 convirjam	 para	 o	 mesmo	 sítio.	 Pode	 sugerir,	 mas	 não	
convencer.	Quando	chegar	a	hora	de	os	adormecidos	acordarem,	eles	acordarão.	
	
 

                                                
30	Ver	Método	de	Preparação	de	Água	Matriz	no	Anexo	1,	no	final	do	texto.	
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• ESCURIDÃO	
	

Gostaria	de	ouvir	alguns	comentários	 sobre	a	escuridão.	—	Quanto	maior	a	 Luz,	maior	o	
medo	sentido	por	quem	está	na	escuridão.	Ou	seja,	por	quem	tem	a	consciência	não	iluminada.	
Se	 a	 senhora	 trabalha	 para	 recuperar	 a	 sua	 Condição	 Essencial,	 prepare-se	 para	 as	 reações	
adversas.	Ao	longo	do	tempo,	os	níveis	de	escuridão	não	se	alteraram	significativamente,	mas	a	
escuridão	 actual	 é	 bastante	 potente,	 por	 estar	 a	manifestar-se	 descaradamente.	 E	 nunca	 se	
esqueça	disto:	as	reações	adversas	(inveja,	oportunismo,	crítica,	maledicência)	vêm	sempre	de	
quem	está	perto	de	si,	não	de	quem	está	longe.	
	

• EU	SUPERIOR	
	

1)	Qual	a	diferença	entre	Espírito,	Alma	e	Eu	Superior?	—	Não	é	fácil	dar	essa	explicação	
porque	 as	 vossas	 correntes	 de	 pensamento	 têm	 definições	 distintas	 para	 cada	 um	 desses	
conceitos.	Pode	entender	Espírito	como	a	totalidade,	o	Todo,	Deus,	Fonte,	do	qual	a	senhora	é	
uma	'partícula'	da	mesma	natureza.	A	alma	é	algo	cuja	função	está	relacionada	com	o	processo	
de	 encarnação.	 O	 Eu	 Superior	 não	 é	 uma	 entidade	 exterior,	 é	 a	 senhora	 na	 versão	 'cinco	
estrelas'.	Contudo,	para	avançar	no	Caminho,	não	precisa	de	saber	estas	definições.	
	

2)	Que	 fazer	 para	 viver	 a	 paz	 do	 Eu	 Superior?	—	O	que	 é	 que	 a	 senhora	 faria	 se,	 sendo	
casada,	 tivesse	encontrado	o	homem-da-sua-vida?	Naturalmente,	 tudo	 faria	para	se	divorciar	
do	atual	marido.	Portanto,	para	viver	a	paz	do	Eu	Superior	(o	homem-da-sua-vida),	tem	de	se	
divorciar	 do	 velho	 ser	 (o	marido	 atual).	Mas,	 antes	 de	 tratar	 desse	 divórcio,	 tem	 de	 decidir	
divorciar-se.	A	decisão	—	convicta	—	é	sempre	o	primeiro	passo.	Se	uma	parte	de	si	discordar,	
as	iniciativas	para	se	divorciar	do	velho	ser	serão	contaminadas	por	essa	discordância	interna.	
Para	que	o	divórcio	decorra	em	paz	e	harmonia,	continue	a	respeitar	o	velho	ser.	Ao	fim	e	ao	
cabo,	foi	ao	seu	lado	que	chegou	ao	limiar	de	uma	nova	vida.	Como	não	agradecer-lhe?	Tal	não	
implica,	 porém,	 mantê-lo	 por	 perto.	 Há	 que	 libertá-lo.	 Mas,	 atenção:	 se	 vive	 o	 amor	 sem	
sabedoria,	 é	quase	 certo	que,	num	sentimento	de	gratidão	despropositado,	queira	que	ele	a	
acompanhe	na	nova	fase.	Não.	Agradeça-lhe,	mas	deixe-o	ficar	para	trás.	O	amor	incondicional	
não	implica	convivência!	
	

3)	Como	faço	para	ter	a	noção	da	existência	do	meu	Eu	Superior	e	de	Ele	poder	ajudar-me?	
—	Não	tem	de	fazer	nada	exceto	subir	a	Escadaria	ao	encontro	dele,	que	está	sentado	no	seu	
trono	dourado,	no	último	patamar.	Já	foi	dito	que	a	voz	do	Eu	Superior	só	se	ouve	no	silêncio.	
Portanto,	 procure	 eliminar	 o	 ruído	 interno,	 provocado	 pelas	 dúvidas	 e	 inseguranças.	 O	 Eu	
Superior	vive	na	clareza	e	na	transparência	E	como	vive	a	senhora?	Por	vezes,	decerto,	no	meio	
do	 nevoeiro.	 Como	 se	 livra	 desse	 nevoeiro?	 Se	 decidir	 purificar-se,	 o	 contacto	 com	 o	 Eu	
Superior	será	a	consequência	natural	dessa	purificação.	Acorde	a	senhora	todos	os	dias	com	a	
intenção	 de	 contactar	 com	 o	 seu	 Eu	 Superior	 —	 continuando	 a	 fazer	 o	 que	 tem	 de	 fazer,	
evidentemente	—	e	talvez	as	coisas	mudem,	Sim,	viva	diariamente	com	a	intenção	de	contactar	
com	seu	Eu	Superior...	que	é	a	senhora	na	versão	'topo	de	gama'!	
	

4)	Já	fiz	a	cocriação	e	já	me	disponibilizei	para	a	minha	missão	de	vida,	mas	continuo	a	não	
sentir	 o	 meu	 Eu	 Superior.	 Que	 mais	 posso	 fazer?	 —	 A	 pergunta	 denota	 ansiedade.	 Dá	 a	
sensação	de	andar	a	contar	os	dias	para	sentir	o	seu	Eu	Superior,	vivendo	a	sensação	 'nunca	
mais	 chega	 esse	 dia'.	 Se	 calhar	 tem	 de	 prestar	mais	 atenção	 ao	 caminho,	 para	 não	 cair	 em	
certas	armadilhas	que	a	impedem	de	sentir	o	Eu	Superior.	Por	exemplo:	Qual	é	o	seu	grau	de	
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irritação?	Vive	 a	 opinião	dos	outros?	 É	 capaz	de	dizer	 'não',	 sem	 receio	de	magoar	 o	outro?	
Utiliza	o	seu	poder?	Até	onde	se	deixa	manipular?	Qual	é	o	seu	grau	de	ingenuidade?	Como	é	
que	 lida	 com	o	que	está,	mas	 já	não	devia	estar,	 na	 sua	 vida?	Como	o	Eu	 Superior	 gosta	de	
flutuar	em	águas	límpidas,	a	sua	função	é	cuidar	da	sua	piscina	interna,	para	que	ele	desfrute	
dessa	 limpidez.	Deseja	que	o	 seu	Eu	Superior	a	ajude,	mas…	 já	 se	questionou	acerca	do	que	
pode	fazer	por	Ele?		
	

• EVOLUÇÃO	
	

Como	 faço	 para	 evoluir?	—	 A	 senhora	 assegura	 a	 sua	 evolução	 disponibilizando-se	 ao	
máximo.	 Embora	 possa	 parecer-lhe	 absurdo,	 a	 Entrega	 Total	 de	 um	 Aspirante	 à	 Ascensão	
avançado	 implica	 não	 querer	 nada	 do	 que	 está	 relacionado	 com	 a	 evolução	 espiritual!	 Vai	
começar	 a	 'limpeza'	 pelo	 corpo	 físico,	 pelo	 mental	 ou	 pelo	 emocional?	 Só	 poderá	 saber,	
disponibilizando-se	para	 aceitar	 a	 colaboração	dos	 seus	Amigos	Mais	 Leves	que	 sabem	quais	
são	os	itens	prioritários	da	'limpeza'.	O	que	lhe	interessa	não	é	o	porto	de	destino	do	barco	em	
que	pretende	viajar;	interessa-lhe	chegar	ao	cais	de	embarque.	Quando	lá	chegar,	logo	ficará	a	
saber	o	destino	da	viagem.	Por	agora,	essa	informação	é	irrelevante.		

	
• EXTRATERRESTRES	

	
Em	que	ano	está	previsto	um	contacto	com	uma	civilização	extraterrestre?	—	São	os	seres	

humanos	 que,	 através	 das	 suas	 escolhas,	 vão	 criando	 as	 condições	 para	 que	 esse	 contacto	
possa	vir	a	ser	uma	realidade.	Em	1987,	a	Convergência	Harmónica31	ocorreu	em	função	do	que	
vocês	fizeram.	A	através	das	opções	de	autotransformação	e	dos	desejos	de	paz,	alteraram	o	
rumo	da	Terra.	Supomos	que	o	mesmo	possa	vir	a	acontecer	em	relação	aos	extraterrestres.	É	
um	potencial;	nada	está	garantido.	Ainda	há	muita	hostilidade	latente	contra	eles.		
	

                                                
31	Excerto	do	capítulo	9	do	Livro	9	de	Kryon,	Os	Novos	Tempos:	Em	1987,	 fez-se	uma	medição	do	planeta,	a	que	chamaram	
Convergência	Harmónica.	É	uma	medição	 regular	programada,	que	se	efectua	 todos	os	25	anos,	a	última	das	quais	 será	em	
2012.	Esta	medição	mostrou	que	a	Terra,	por	ter	mudado,	significativamente,	a	sua	vibração,	estava	preparada	para	se	deslocar	
dimensionalmente.	Por	isso,	o	modelo	da	realidade	da	vida	planetária	precisava	de	ser	alterado.	
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• FÁTIMA	
	

O	que	aconteceu,	realmente,	em	Fátima,	em	1917?	—	Não	aconteceu,	com	certeza,	o	que	
disseram.	 Mas	 também	 não	 podem	 dizer	 que	 não	 aconteceu	 nada.	 Imaginem	 que,	 neste	
momento,	ocorria	aqui,	nesta	sala,	uma	'aparição',	como	a	de	Fátima.	Acham	que	a	linguagem	e	
a	 interpretação	 do	 fenómeno	 seriam	 as	 mesmas?	 No	 contexto	 da	 Igreja	 Católica	 Romana,	
qualquer	 'aparição'	feminina	teria	de	corresponder	a	Virgem	Maria,	a	mulher	mais	famosa	do	
Catolicismo.	Por	isso,	muita	gente	passou	a	convergir	para	Fátima.	Pouco	importa	a	encenação	
montada	pelos	 responsáveis	 com	a	colaboração	dos	peregrinos;	 interessa	que	milhares	 saem	
de	lá	reconfortados.	Talvez,	um	dia,	aquele	lugar	seja	visitado	por	outras	razões.	Por	enquanto,	
respeitem	 o	 que	 está,	 principalmente	 se	 vos	 parecer	 que	 não	 faz	 sentido.	 As	 'aparições'	 de	
Fátima,	 ou	 de	 qualquer	 outro	 lugar,	 trazem	 pelo	 menos	 esta	 mensagem:	 'Vocês	 não	 estão	
sozinhos'.	Claro	que	nada	disto	 seria	necessário.	O	 reconhecimento	de	não	estarem	sozinhos	
deveria	eliminar	a	devoção.	
	

• FILHOS	
	

Qual	 o	 propósito	 de	 trazer	 uma	 criança	 ao	 planeta?	 —	 Certamente	 haverá	 muitas	
respostas:	 porque	 é	 costume,	 porque	 é	 biologicamente	 correcto,	 porque	 compõe	 a	 família,	
porque	é	preciso	dar	 continuidade	à	 espécie,	 etc.	 Estas	 são	algumas	das	 respostas	 saídas	do	
plano	humano.	Mas	 falta	 considerar	as	 razões	espirituais.	As	 crianças	não	veem	à	Terra	para	
vocês	 se	 embevecerem	 com	 elas	 durante	 o	 dia	 e,	 durante	 a	 noite,	 perderem	 as	 estribeiras	
porque	 não	 se	 calam.	 Considerem	 o	 seguinte:	 que	 energia	 estava	 presente	 no	momento	 da	
concepção?	As	duas	pessoas	juntaram-se	para	descarregar	as	hormonas?	Para	matar	a	solidão?	
Porque	 não	 conseguiam	 dormir?	 Estavam	 alcoolizadas	 ou	 drogadas?	 Se,	 no	 momento	 da	
concepção,	 as	 condições	 eram	 energeticamente	 desfavoráveis,	 é	 provável	 que	 o	 novo	 ser	
venha	a	ter	dificuldades.	Considerem	estas	questões,	principalmente	se	estão	interessados	da	
evolução	espiritual,	porque	elas	fazem	parte	do	trabalho	de	autotransformação!	
	

• FUTURO	
	

Sei	que	não	há	profecias	exatas.	Contudo,	sabemos	que	vamos	entrar	numa	nova	era.	É	
possível	darem-me	uma	visão	geral	de	como	será	em	termos	geográficos	e	espirituais?	—	A	
futura	condição	planetária	será	o	resultado	das	vossas	atitudes	diárias.	Um	ser	humano	lúcido,	
que	aceite	as	sugestões	superiores	com	bom	senso,	 fará	toda	a	diferença.	Este	é	o	tempo	da	
Grande	Escolha.	Têm	de	ganhar	consciência	de	que	as	vossas	escolhas	 têm	consequências.	A	
Terra	 será	o	que	vocês	quiserem	que	 seja,	 inclusive	no	que	 toca	a	alterações	geográficas.	 Se	
continuarem	a	poluir,	algumas	cidades	serão	inundadas.	Perante	esse	desafio,	o	que	vão	fazer?		
 

2)	O	que	está	previsto	acontecer	em	2012.	—	365	dias!	O	que	vai	acontecer	em	alguns	deles	
depende	do	que	fizerem	hoje	e	amanhã	e	depois!	2012	é	apenas	o	final	de	um	ciclo.	O	vosso	
coração	é	como	uma	luz	fortíssima	dentro	de	uma	casa,	mas	que,	para	ser	vista	no	exterior,	a	
cortina	tem	de	estar	aberta.	Vocês	não	têm	de	acender	a	luz;	têm	de	abrir	a	cortina!	Na	medida	
em	 que	 cada	 um	 abrir	 a	 sua	 cortina	 individual,	 logo	 se	 verá	 o	 que	 acontecerá	 em	 2012.	
Sugerimos	ausência	de	expectativa!32		

                                                
32	 Quatro	 dias	 depois	 desta	 resposta,	 recebi	 a	 seguinte	 SMS:	 Em	 resposta	 à	 pergunta	 'O	 que	 acontecerá	 em	 2012',	 a	 sua	
resposta	foi	'365	dias'…	o	que	é	falso	por	ser	um	ano	bissexto.	Que	raio	de	entidade	superior,	para	além	de	outras	falácias!	Mais	
depressa	se	apanha	um	mentiroso	do	que	um	coxo!	
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• GUIAS	(Amigos	Mais	Leves,	etc.)	

	
1)	 Os	 guias	 nunca	 me	 abandonam?	 Como	 posso	 reconhecê-los?	 —	 Os	 guias	 nunca	 a	

abandonam,	 mas	 poderão	 ser	 substituídos	 se	 a	 senhora	 se	 empenhar	 no	 processo	 de	
autotransformação	 e	 chegar	 a	 um	 patamar	 que	 requeira	 outro	 nível	 de	 acompanhamento.	
Como	 pode	 reconhecê-los?	 Bom,	 quanto	 ao	 formato,	 invente	 a	 que	 achar	 mais	 agradável;	
quanto	aos	nomes,	pergunte-lhes	como	se	chamam.	Se	não	obtiver	resposta,	baptize-os.	Pode	
ser	António,	Manuel	e	João.	Eles	não	se	incomodam	com	esses	pormenores!		
	

2)	Quem	não	acredita	em	guias	não	vai	 conseguir	 comunicar?	—	Quem	não	acredita	em	
guias	também	pode	comunicar…	só	que	não	reconhece	a	coisa	como	comunicação.	Os	artistas,	
por	exemplo,	chamam-lhe	inspiração.	A	informação	é-vos	passada	pessoal	ou	publicamente,	de	
acordo	 com	 o	 grau	 de	 assimilação.	 Ou	 seja,	 o	 que	 comunicamos	 agora,	 não	 será	 o	 mesmo	
dentro	de	alguns	anos;	como	o	grau	de	assimilação	aumentou,	vocês	já	não	se	satisfarão	com	
analogias,	 metáforas,	 parábolas,	 etc.	 Por	 isso,	 a	 informação	 canalizada	 jamais	 deve	 ser	
entendida	como	a	última	palavra	 sobre	o	assunto.	O	ser	humano	 tende	a	entender	as	coisas	
literalmente.	 Por	 exemplo:	 quando	 Kryon	 disse	 que	 ele	 e	 seu	 grupo	 estavam	 na	 'órbita	 de	
Júpiter',	muitos	agarraram-se	aos	telescópios	na	esperança	de	ver	a	sua	nave!	Não	lhes	ocorreu	
que	era	uma	metáfora...	ou	uma	falha	de	tradução	do	canal	receptor	humano!	
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• HOMOSSEXUALIDADE	

	
Qual	 o	 papel	 da	 homossexualidade	 no	 processo	 evolutivo	 do	 planeta?	 —	 A	

homossexualidade	é	um	potencial	de	vida	como	outro	qualquer,	uma	forma	de	expressão	que	
visa	 a	 aprendizagem	 de	 certas	 lições.	 Mas	 também	 é	 uma	 demonstração	 corajosa	 de	 uma	
postura	que	 incomoda	os	 valores	 instituídos	 pelas	 sociedades	 subdesenvolvidas.	 Se	 a	 pessoa	
viver	 saudavelmente	 a	 sua	 homossexualidade,	 poderá	 ser	 um	 elemento	 importantíssimo	 na	
transformação	da	mentalidade	vigente.	É	assim	e	sempre	 foi.	Presentemente,	 será	uma	clara	
chamada	de	atenção	para	os	elevadíssimos	níveis	de	homofobia	em	vigor.	 Se	a	 generalidade	
dos	seres	humanos	 fosse	mais	evoluída,	não	emitiria	 julgamentos	nem	teria	preconceitos	em	
relação	 a	 qualquer	 forma	 de	manifestação.	 Todos	 vêm	 servir	 este	 planeta	 e	 a	 sua	 evolução	
individual.	Os	homossexuais	são	partículas	específicas	de	um	plano	total.	E	 todas	são	 lícitas	e	
respeitáveis.	No	entanto,	vejam	o	que	acontece.	Essa	é	a	melhor	prova	da	falta	de	respeito	que	
os	seres	humanos	manifestam	uns	pelos	outros.		
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• INSTITUIÇÕES	

	
Por	 vezes,	 a	 Economia	 Global,	 a	 Igreja	 Católica	 e	 as	 Nações	 Unidas	 são	 referidas	 como	

símbolos	das	'Grande	Prostituta'.	É	possível	ouvir	a	sua	explicação?	—	Neste	planeta,	nada	é	
totalmente	 bom	 nem	 totalmente	 mau.	 Quer	 isto	 dizer	 que	 a	 senhora	 decerto	 encontra	
aspectos	saudáveis,	poucos	que	sejam,	nas	instituições	que	referiu.	Não	se	trata	de	acabar	com	
elas.	No	caso	da	Igreja	Católica,	trata-se	de	levá-la	a	agir	com	coerência,	de	acordo	com	o	que	
apregoa.	No	caso	da	Economia	Global,	trata-se	de	alterar	a	forma	como	lidam	com	o	dinheiro.	
No	caso	das	Nações	Unidas,	trata-se	de	esperar	que	a	mentalidade	aberta,	que	já	se	manifesta	
em	algumas	 das	 pessoas	 que	dela	 fazem	parte,	 chegue	 aos	 representantes	 de	 países	 que	 se	
sentam	no	auditório	principal.	A	Igreja	Católica	existe	porque	ainda	não	cresceram	o	suficiente;	
a	Economia	Global	é	o	que	é	porque	a	ganância	ainda	não	foi	erradicada,	a	ONU	existe	porque	
ainda	não	conseguiram	pôr-se	de	acordo.	Os	exércitos,	associados	às	três	instituições	referidas,	
existem	porque	 estão	 tomadas	 pelo	medo33.	Quando	 evoluírem	 espiritualmente,	 não	 haverá	
necessidade	de	imporem	ou	de	se	defenderem	de	coisa	nenhuma.	Quer	isto	dizer	que	viverão	
na	paz	eterna?	Não	necessariamente.	Mas	há	formas	decentes	de	lidar	com	as	várias	filosofias	
de	vida.	Portanto,	não	 se	 trata	de	aniquilar	estas	 (e	 todas	as	outras)	 instituições,	 trata-se	de	
levá-las	a	remover	a	corrupção	e	a	alterar	a	mentalidade	que	as	sustenta.	Em	breve	perceberão	
que	muitas	delas	não	são	aquilo	que	vos	disseram.	Prepararem-se	para	grandes	surpresas!34	
	
	

• INTENÇÃO	
	

Qual	é	a	maneira	mais	fácil	de	concretizar	à	nossa	intenção?	—	Se	tem	a	noção	do	que	é	
conveniente	para	si,	manifeste-a	claramente	através	da	cocriação	sem	recear	as	consequências.	
Isto	é	importante	porque	a	negatividade	inventa	consequências	assustadoras.	Se	a	sua	intenção	
promove	a	evolução,	por	que	iria	sentir	medo	das	consequências?		
	

                                                
33	A	Igreja	Católica	já	não	tem	exercícios	por	sua	conta,	mas	já	teve.	Felizmente	que	já	acabou	o	tempo	das	'cruzadas',	contra	os	
infiéis,	os	hereges,	os	judeus,	as	bruxas,	etc.	
34	Tenta	listar	as	'surpresas'	que	tiveste	desde	2006,	ano	em	que	esta	informação	foi	dada,	e	o	tempo	presente!	
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• JESUS	

	
1)	Por	que	dizem	que	Jesus	Cristo	nos	salvou	morrendo	na	cruz	por	nós?	—	A	senhora	acha	

que	 Jesus	morreu	 na	 cruz	 (a	 crucificação	 era	 pena	 que	 os	 Romanos	 aplicavam	aos	 rebeldes)	
para	vos	salvar?	Jesus	de	Nazaré	(o	nome	da	sua	aldeia	natal)	foi	um	camponês	revolucionário	
messiânico,	 imensamente	revoltado	com	a	ocupação	da	Judeia	pelo	 Império	Romano.	E	viveu	
num	 século	 (I)	 em	 que	 aquela	 zona	 do	 globo	 era	 varrida	 por	 dezenas	 de	 “pregadores”	 que,	
acompanhados	 pelos	 seus	 seguidores	 maltrapilhos	 e	 empoeirados,	 anunciavam	 o	 fim	 dos	
tempos.	Como	os	Romanos	não	gostaram	da	agitação	causada,	prenderam-nos	e	mataram-nos.	
A	ideia	que	a	senhora	tem	de	Jesus,	o	Cristo,	exclusivamente	benigno	e	pacífico	(que	pouco	tem	
que	ver	com	o	Jesus	de	Nazaré,	o	Zelota	[*]),	foi	congeminada	muitos	anos	depois	da	sua	morte	
pelos	divulgadores	de	um	'cristianismo'	que	eles	próprios	tinham	criado.	Tirando	as	referências	
dos	quatro	evangelhos	do	Novo	Testamento,	não	há	outras	fontes	informativas	acerca	da	Jesus	
de	 Nazaré.	 Como	 nenhum	 historiador,	 romano	 ou	 judeu,	 se	 refere	 a	 ele	 de	 uma	 forma	
significativa	 (o	 judaico/romano	 Flávio	 Josefo	 faz	 apenas	 uma	 referência	 e	 mesmo	 assim	
indireta),	os	historiadores	atuais	não	têm	como	alinhavar	a	biografia	do	Nazareno.	Portanto,	no	
século	 II	 e	 III,	 foi	 fácil	 criar	 uma	 imagem	 que	 servisse	 à	 religião	 emergente,	 até	 porque	 não	
corriam	o	risco	de	violarem	dados	reais	da	vida	do	seu	mártir.	O	que	se	passou	nas	três	décadas	
da	vida	de	Jesus	de	Nazaré,	'o	Zelota',	pouco	tem	que	ver	com	a	história	que	foi	divulgada.	Mas	
isso	 não	 merece	 comentários,	 para	 evitar	 discussões.	 O	 que	 a	 senhora	 tem	 de	 fazer	 não	 é	
envolver-se	em	debates;	é	sentir	até	que	ponto	é	verdadeira	a	história	que	 lhe	contaram.	Se	
acha	que	é	verdadeira,	muito	bem.	Se	acha	que	é	mentira,	onde	está	a	verdade?	Para	chegar	
uma	conclusão,	não	precisa	de	esperar	pela	descoberta	de	novas	informações	ou	abertura	dos	
Arquivos	 do	 Vaticano.	 Bom,	 então	 precisa	 de	 quê?	 Precisa	 de	 ficar	 em	 paz	 com	 o	 seu	
desconhecimento	acerca	do	que	realmente	se	passou!	
	
[*]Nota	de	2019:	Leia	o	(imperdível)	livro	O	Zelota	–	A	vida	e	o	tempo	de	Jesus	de	Nazaré,	de	Reza	Aslan	da	Quetzal	
Editores.	 O	 termo	 zelota	 significa	 literalmente	 alguém	 que	 zela	 pelo	 nome	 de	 Deus.	 Este	 movimento	 político	
judaico	 do	 século	 I	 procurava	 incitar	 o	 povo	 da	 Judeia	 a	 rebelar-se	 contra	 o	 Império	 Romano	 e	 a	 expulsar	 os	
romanos	pela	força	das	armas.	O	apóstolos	sempre	acharam	que	Jesus	iria	fazer	alguma	coisa	nesse	sentido.	Daí	a	
sua	surpresa	e	desapontamento	quando	Jesus,	em	vez	de	usar	o	seu	poder	para	os	expulsar,	morreu	às	suas	mãos	
pregado	 na	 cruz.	 A	 crucificação	 era	 a	 pena	 de	 morte	 que	 os	 Romanos	 aplicavam	 os	 bandidos,	 revoltosos,	
revolucionários,	agitadores,	etc.	
	

2)	 Porque	 é	 que	 Jesus,	 quando	 estava	 na	 cruz,	 perguntou	 ao	 Pai	 por	 que	 o	 abandonou	
naquela	hora?	—	Resta	saber	se	Jesus	disse	essa	frase	quando	agonizava	na	cruz	[*],	Seja	como	
for,	 quando	 alguém	evolui	 ao	ponto	de	mudar	 de	nível	 de	 consciência,	 ocorre	uma	 troca	de	
'guias',	 tal	 como	 um	 aluno	 muda	 de	 professores,	 quando	 avança	 um	 ano	 na	 escolaridade.	
Nesses	momentos,	ocorre	uma	profundíssima	sensação	de	solidão,	porque	a	pessoa	sente-se	
sozinha.	Além	de	não	haver	a	certeza	de	que	Jesus	tenha	proferido	essa	frase,	tal	frase	é,	só	por	
si,	surpreendente.	Até	a	senhora	sabe	que	é	uma	impossibilidade	o	'Pai'	abandonar	seja	quem	
for.	 Nenhum	 ser	 humano	 pode	 estar	 sozinho,	 por	 uma	 razão	 muito	 simples:	 	 a	 vibração	
chamada	'Pai'	está	nas	suas	células.	'Pai'	é	uma	vibração,	não	uma	criatura!	
	
[*]	Nota	de	2019:	Esta	sentença	consta	do	evangelho	de	Mateus	(27,46),	que	data	de	70	a	80	anos	depois	da	morte	
de	 Jesus.	 Portanto,	Mateus	 não	 assistiu	 à	 crucificação.	Mas	 pode-lhe	 ter	 chegado	 a	 informação	 de	 alguém	que	
assistiu.	Mas,	como	é	sabido,	'quem	conta	um	conto,	acrescenta-lhe	um	ponto'.	Depois	de	70	ou	80	anos,	é	difícil	
conceber	que	a	notícia	tenha	chegado	a	Mateus	como	se	ele	a	tivesse	ouvido	diretamente	da	boca	de	Jesus.	
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• KRYON	

	
1)	 Quem	 é	 Kryon?	 —	 Kryon	 é	 uma	 consciência	 superior,	 cuja	 função	 é	 cuidar	 da	 rede	

eletromagnética	da	Terra.	Mais	 interessante	que	saber	quem	é	Kryon,	é	 conhecer	o	 trabalho	
que	 ele	 têm	 vindo	 a	 desenvolver35.	 Kryon	 é	 uma	 'sopa'	 energética,	 composta	 por	 várias	
vibrações.	Mas	o	que	interessa	é	apreciar	o	sabor	da	sopa,	não	listar	os	ingredientes	com	que	
foi	 feita.	 Em	 relação	 a	 se	 Kryon	 é	 uma	 entidade	 ou	 um	 grupo,	 vai	 encontrar	 ambas	 as	
referências	nos	seus	textos.	Todavia,	isso	não	desvirtua	os	ensinamentos.	Nós	também	falamos	
no	 plural	 e,	 no	 entanto,	 não	 somos	 muitos	 a	 falar	 ao	 mesmo	 tempo!	 A	 expressão	 'Família	
Kryon'	 diz	 respeito	 aos	 que	 estão	 em	 cima	 e	 aos	 que	 estão	 em	 baixo...	 interessados	 nestes	
temas!	
	

2)	Kryon	revela-nos	que	a	essência	da	vida	é	a	água.	Gostaria	de	um	comentário	sobre	esta	
revelação.	—	A	água	é	um	poderoso	veiculo	de	purificação	e	da	cura36.	Portanto,	não	há	que	
falar	muito	sobre	a	água;	há	que	bebê-la!	
	

                                                
35	Pesquise	'Livros	de	Kryon'	em	www.wook.pt	ou	em	www.leyaonline.com.	
36	Ver	o	Anexo	1	no	final	do	texto.	
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• LIVRE-ARBÍTRIO	

	
1)	Fale	sobre	o	livre-arbítrio	e	sobre	o	nosso	processo	de	evolução.	—	Na	vida	mundana,	a	

senhora	pode	usar	o	livre-arbítrio	de	inúmeras	maneiras:	na	escolha	da	roupa,	no	que	comer	ou	
beber,	aonde	ir,	etc.	Espiritualmente,	porém,	o	 livre-arbítrio	sugere	apenas	a	Grande	Escolha,	
que	 irá	 condicionar	 as	 escolhas	 da	 vida	 mundana.	 A	 Grande	 Escolha	 é	 decidir	 recuperar	 a	
Condição	Essencial,	para	ganhar	comportamentos	mais	sadios.	Quando	fizer	a	Grande	Escolha	
tem	de	 cuidar	que	as	 escolhas	 futuras	não	a	 atraiçoem.	Por	outras	palavras,	 como	a	Grande	
Escolha	a	 redireciona	para	a	Condição	Essencial,	 conviria	que	as	escolhas	mais	prosaicas	não	
interferissem	com	o	objetivo	a	atingir.	Portanto,	perante	qualquer	estímulo	ou	convite,	veja	se	
elas	não	atrapalham	o	processo.	Se	a	senhora	se	distrair,	poderá	fazer	escolhas	que	contrariam	
a	Grande	Decisão.	 Por	 isso,	 esteja	 atenta.	 O	 seu	 livre-arbítrio	 é	 sagrado.	 Nenhuma	 Entidade	
pode	contrariá-lo.	No	entanto,	inúmeras	pessoas	estão	longe	de	aceitarem	incondicionalmente	
as	 escolhas	 alheias,	 principalmente	 se	 forem	 incómodas.	Aí,	manipularão	os	outros	para	que	
elas	próprias	não	sejam	incomodadas.	É	por	isso	que	a	evolução	da	humanidade	tem	sido	tão	
lenta.	Sugestão:	quando	for	contrariada	ou	perante	o	impulso	de	manipular	alguém,	pergunte-
se:	'Como	é	que	os	meus	guias	agiriam	nesta	situação?'	É	um	bom	método	de	aprendizagem.		
	

2)	Na	realidade	temos	livre-arbítrio?	—	O	livre-arbítrio	é	a	coluna	central	de	funcionamento	
deste	planeta.	No	entanto,	a	sua	prática	correta	depende	do	grau	de	consciência.	Todos	vocês,	
sem	exceção,	têm	livre-arbítrio,	mas	estão	'arrumados'	em	três	planos	básicos:	1)	abaixo	de	um	
certo	nível,	parece	que	o	não	têm,	por	estarem	condicionados	por	programações	automáticas	e	
responderem	 a	 instintos	 básicos.	No	 fundo,	 quem	escolhe	 não	 é	 a	 vossa	 consciência,	 são	 as	
programações.	 É	 um	 comportamento	 compulsivo:	 perante	 um	 determinado	 estímulo,	 dão	
sempre	 a	 mesma	 resposta.	 2)	 Na	 plano	 intermédio,	 têm	 consciência	 de	 ter	 livre-arbítrio	 e	
usam-no	já	com	alguma	consciência	para	escolher	onde	morar,	aceitar	este	ou	aquele	emprego,	
etc.,	mas	ainda	não	o	usam	orientado	para	o	contexto	espiritual.	3)	No	nível	da	Entrega	Total	
continuam,	evidentemente,	a	 ter	 livre-arbítrio	para	 fazer	as	escolhas	mundanas,	mas,	no	que	
toca	 ao	 foro	 espiritual,	 seguem	 as	 sugestões	 que	 recebem	 por	 canalização	 ou	 através	 da	
intuição;	o	resto,	interessa	pouco.	Seja	qual	for	o	plano	em	que	a	senhora	se	encontra,	os	seus	
Amigos	Mais	Leves	não	lhe	impõem	nada;	se	têm	uma	tarefa	a	sugerir,	sempre	lhe	perguntam	
se	está	na	disposição	de	a	aceitar.	Nunca	deixam	de	fazer	a	pergunta,	pois	têm	de	respeitar	o	
seu	livre-arbítrio.	Pode	acontecer	que	a	sugestão	que	recebeu,	embora	lhe	pareça	importante...	
não	faz	sentido!	Não	precisará	de	esperar	muito	para	se	aperceber	de	que,	afinal,	fazia	todo	o	
sentido!	
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• MATRIZ	DE	CONTROLO	

	
Quais	as	formas	de	nos	libertarmos	da	Matriz	de	Controlo?	—	É	muito	difícil	libertar-se	da	

Matriz	de	Controlo	porque	ela	domina	a	sociedade	onde	a	senhora	está	inserida.	No	entanto,	
há	 formas	 de	 reduzir	 o	 impacto	 de	 viver	 nessas	 condições.	 Uma	 delas	 é	 fazer	 o	 ritual	 da	
cocriação.	 Depois	 da	 decisão	 tomada	 e	 de	 muito	 empenho	 posto	 na	 vontade	 de	 atingir	 o	
objetivo,	 logo	se	verá	quantos	anos	vai	demorar	a	 libertar-se.	Decisão	e	dedicação.	Enquanto	
adiar,	estará	a	andar	em	círculos.	É	como	se	estivesse	à	espera	de	um	martelo	para	pregar	um	
prego,	mas	ainda	não	se	decidiu	a	pregá-lo.	Quando	decidir,	virá	o	martelo.	Se	está	com	o	prego	
na	mão,	aguardando	que	o	cosmos	lhe	dê	o	martelo,	bem	pode	esperar.	Antes	do	mais,	tem	de	
decidir	se	quer	realmente	pregar	o	prego,	sem	pensar	que	vai	falhar	a	martelada!		

	
• MEDITAÇÃO	

	
1)	Ao	 iniciar	uma	meditação,	experimento	uma	agitação	crescente,	dores,	dificuldade	de	

concentração,	confusão,	depressão,	aborrecimento.	O	que	posso	fazer?	—	Poderá	parecer	um	
pouco	repetitivo,	mas	temos	que	dizer	novamente:	a	senhora	não	tem	que	suportar	situações	
incómodas.	Para	se	 libertar	delas	evoque	os	 seus	Amigos	Mais	Leves	e,	através	da	cocriação,	
autorize	 que	 sejam	 feitas	 as	 modificações	 necessárias	 para	 os	 sintomas	 deixarem	 de	 se	
manifestar.	Ou	seja:	 tem	de	dar	autorização,	manifestando	essa	 intenção.	Este	é	um	método	
aplicável	em	todas	circunstâncias.	A	senhora	pode	já	conhecer	a	cocriação,	mas	quando	surge	
uma	oportunidade	de	a	utilizar,	talvez	não	lhe	ocorra!	Experimente	pôr	a	teoria	em	prática!	
	

2)	Por	que	me	acontecem	estes	períodos	de	inércia	espiritual?	As	horas	passam	e	não	me	
sento	para	meditar.	Peço	a	vossa	ajuda.	Obrigada.	—	A	nossa	 resposta	 talvez	a	 surpreenda,	
mas	 sugerimos	que	pare	de	meditar	durante	um	 tempo.	 Experimente	 sentir	 o	que	 sente	em	
consequência	 da	 meditação.	 Tente	 ultrapassar	 o	 processo	 do	 interruptor:	 está	
ligado/medita/sente-se	bem,	está	desligado/não	medita/sente-se	mal.	Se	não	 lhe	agrada	esta	
sugestão,	opte	pela	na	Resposta	Dourada:	em	vez	de	pensar	'como	vou	eu	resolver	isto?',	cocrie	
a	 Resposta	 Dourada.	 Se	 não	 sabe	 do	 se	 trata	 dizemos-lhe	 que	 é	 a	 mais	 apropriada	 para	 a	
situação.	Alguns	Aspirantes	 à	Ascensão,	 sentindo-se	no	princípio	do	Caminho,	 decidiram	que	
têm	de	cumprir	uma	agenda	e	fazer	currículo.	Têm	tudo	para	aprender,	dizem.	Daí	tantos	livros	
e	 tantos	 cursos.	 No	 entanto,	 guardam	 registos	 de	 sabedoria	 adquirida	 ao	 longo	 do	 tempo.	
Alguns	deles,	em	regressão	a	vidas	passadas,	viram-se	como	gente	sábia	e	sensata.	Bom,	então,	
onde	é	que	isso	está?	Estará	guardado	numa	garrafinha	lacrada	nos	registos	akáshicos?	Não!	É	
verdade	que	ainda	não	está	totalmente	acessível,	mas	alguma	parte	há-de	estar.	Como	julgam	
que	vão	evoluir?	Os	cursos	e	os	livros	ajudam,	sem	dúvida.	Mas	será	que	quem	não	sabe	ler,	ou	
quem	não	tem	acesso	a	cursos,	não	pode	evoluir?	Maomé	não	 facilitou	de	seminários;	 Judas	
Iscariotes	 não	 leu	 livros	 de	 autoajuda;	 Siddhartha	 não	 fez	 nenhum	 curso!	 A	 senhora	 podia	
começar	a	reivindicar	a	sua	sabedoria	ancestral,	para	evitar	que	tenha	de	se	esgotar	a	subir	a	
montanha.	 Sabe,	 agora	 há	 um	 teleférico	 que	 a	 leva	 até	 ao	 cume;	 não	 precisa	 de	 ficar	 com	
bolhas	nos	pés	e	de	arranhar	os	joelhos	durante	subida.	Quando	chegar	a	casa,	feche	os	olhos	e	
reivindique	a	sua	mestria,	sabendo	que	vai	passar	anos	a	recuperá-la!	Todas	as	peregrinações	
começam	como	o	primeiro	passo.	Este	canal	 facilita	seminários	e	escreve	 livros.	Satisfaz	uma	
necessidade	 dos	 seres	 humanos,	mas	 o	 dia	mais	 feliz	 da	 sua	 vida	 será	 quando	 vocês	 já	 não	
precisarem	do	que	ele	anda	a	fazer!	
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3)	O	que	devo	fazer	para	não	adormecer	durante	a	meditação?	—	A	senhora	não	tem	de	
encarar	essa	situação	como	negativa.	Pode	adormecer	por	várias	razões.	Por	exemplo,	pode	ser	
uma	 forma	 de	 'desligar'	 para	 que	 o	 plano	mental	 não	 interfira	 não	 perturbe	 a	meditação.	É	
sabido	que	manter	os	olhos	fechados	facilita,	mas	não	é	obrigatório.	Pode	meditar	mantendo	
os	 olhos	 entreabertos,	 ou	 manipular	 um	 cristal.	 Melhor	 do	 que	 propor-lhe	 alternativas,	 é	
sugerir-lhe	que	treine	o	seu	poder	de	cocriação,	decretando	que	está	decidida	a	meditar	como	
acha	que	deve	ser.	
	

• MEDIUNIDADE	
	
1)	Como	podemos	tirar	partido	do	potencial	mediúnico	na	nossa	vida?	—	Bom,	resta	saber	o	
que	entende	por	potencial	mediúnico.	Faça	como	entender,	seja	o	potencial	de	1)	falar	com	o	
avô	que	já	desencarnou;	2)	contactar	com	os	seus	Amigos	Mais	Leves;	3)	ouvir	a	sua	intuição;	4)	
premonição	 ou	 de	 vidência,	 etc.	 Por	 favor,	 assuma	 a	 responsabilidade	 pelas	 suas	 escolhas,	
ações,	experiências	e	tropeços.	Experimente	as	alternativas	referidas	e	veja	qual	delas	resulta	
melhor	para	si.	Não	pedimos	a	uma	criança	de	três	anos	para	encontrar	a	solução	para	os	seus	
problemas.	Mas,	quando	chega	à	idade	adulta,	a	estratégia	passa	a	ser	outra.	Se	assim	não	for,	
o	crescimento	não	progride.	Não	gostamos	de	ver	humanos	maduros	a	perguntarem	se	devem	
comer	peixe	ou	carne…	se	devem	ir	ou	não	ir,	se	convém	aceitar	ou	rejeitar,	etc.	É	um	processo	
de	autonomia.	A	proposta	de	crescimento	assusta.	Mas	como	quer	que	haja	crescimento	se	não	
perder	o	medo?		
	

2)	Como	perder	o	medo	da	mediunidade?	—	Essa	 é	uma	pergunta	motivada	pelo	medo.	
Depreendemos	 que	 a	 senhora	 parte	 do	 princípio	 que	 ser	 médium	 implica	 contactar	 com	
entidades	negativas.	Não	é	bem	assim.	Regra	geral,	o	contacto	ocorre	através	da	ressonância:	
se	estiver	na	zona	 'verde'	do	espectro	vibracional,	 fica	 fora	do	alcance	de	quem	está	na	zona	
'vermelha'.	Se,	eventualmente,	o	contacto	acontecer,	logo	se	dá	conta	das	intenções	do	canal	
emissor.	 Apercebendo-se	 da	 situação,	 controla-a	 sem	 problema.	 Portanto,	 não	 há	 que	 ter	
medo.		
	

3)	 Existe	 algum	 método	 para	 um	 médium	 distinguir	 entre	 um	 contacto	 real	 e	 a	 sua	
imaginação?	—	Esse	é	um	tema	que	diz	respeito	quer	aos	médiuns	quer	aos	canais...	embora	
muitos	médiuns	 sejam	canais	 e	nem	 todos	os	 canais	 sejam	médiuns37!	A	 avaliação	entre	um	
contacto	real	e	um	fictício,	não	pode	passar	por	uma	avaliação	intelectual;	é	a	 intuição	(a	par	
com	 a	 experiência)	 que	 esclarece	 a	 situação.	 Se	 o	 coração	 ressoa	 com	 o	 que	 está	 a	 ser	
comunicado	 (ou	 seja,	 se	 não	 incute	 medo	 ou	 faz	 ameaças),	 interessa	 pouco	 donde	 parte	 a	
comunicação.	O	que	interessa	é	o	que	é	dito,	não	a	fonte	donde	provém.	A	identificação	com	a	
mensagem	é	essencial.		
 

• MEDO	
	

1)	Porque	é	 tão	difícil	perder	o	medo?	—	O	medo	 (e	a	 sua	 filha	 Insegurança)	não	é	uma	
questão	psíquica,	 embora	a	Psicologia	possa	 ajudar	em	certas	 circunstâncias;	 é	uma	questão	
genética.	Antigamente,	a	 senhora	não	podia	 corrigir	 a	programação	genética	do	medo.	Hoje,	
pode.	 Como?	 Cada	 vez	 que	 surge	 este	 'como',	 a	 resposta	 é	 sempre	 a	 mesma:	 crie	 a	 sua	
eliminação	em	colaboração	com	os	seus	Amigos	Mais	Leves.	Pouco	a	pouco,	o	medo	irá	sendo	

                                                
37	Ver	o	item	CANALIZAÇÃO.	
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dissipado.	Com	a	sua	cocriação,	a	senhora	dá	início	a	um	processo,	mas	ninguém	pode	dizer-lhe	
quanto	tempo	demorará	a	ficar	concluído,	porque	Eles	têm	de	recuar	ao	episódio	que	deitou	à	
terra	psíquica	a	semente	do	medo.	Se	a	raiz	não	for	extraída,	o	medo	pode	voltar	a	aparecer.	
Seja	 como	 for,	 com	o	 tempo	 (que	pode	 ser	 longo),	 acabará	por	desaparecer.	 Fundamental	 é	
não	criar	ansiedade	em	relação	à	obtenção	de	 resultados.	Cocrie	 sem	medo	do	medo...	e	dê	
tempo	ao	tempo!	
	

• MISSÃO	
	

1)	Qual	 a	missão	 que	me	 cabe	 nesta	 encarnação?	Quero	 saber	 como	 realizar-me,	 como	
cumprir	a	minha	vocação	para	ajudar	na	construção	do	Paraíso	na	Terra.	Qual	é,	ou	quais	são,	
as	tarefas	inerentes	ao	meu	desempenho?	—	A	sua	missão	é	exactamente	igual	à	de	qualquer	
outro	ser	humano:	ajudar	a	elevar	a	vibração	planetária	através	da	libertação	do	'peso'	pessoal.	
Este	'peso'	é	o	que	dificulta	a	ascensão,	que	é	o	processo	de	elevação	da	consciência	do	plano	
mundano	 para	 um	 plano	 superior.	 Este	 'peso'	 equivale	 aos	 sacos	 de	 areia	 que,	 presos	 na	
barquinha	do	aeróstato,	 lhe	 impedem	a	 subida.	Quando	o	 seu	excesso	de	peso	energético	é	
adicionado	ao	dos	outros	milhões	de	seres	humanos,	gera-se	uma	obesidade	energética	global	
que	 o	 planeta	 tem	 de	 suportar.	 Então,	 a	 sua	 missão	 é	 fazer	 uma	 'cura	 de	 emagrecimento'	
pessoal	de	forma	a	que	o	colectivo	fique	mais	leve.	Portanto,	a	sua	missão	é	igual	à	dos	outros	
biliões	 de	 seres	 humanos.	 A	 sua	 função	 é	 que	 é	 diferente	 de	 qualquer	 outra:	 aproveitar	 as	
oportunidades	de	evolução	que	lhe	vão	surgindo	ao	longo	da	vida	e	continuar	a	fazer	o	que	faz,	
sempre	com	intenção	pura	e	da	melhor	maneira	possível.	Se	tiver	de	introduzir	correções,	elas	
passarão	 a	 ser	 os	 novos	 aspetos	 da	 sua	 função.	 A	 senhora	 pergunta	 quais	 são	 as	 tarefas	
inerentes	 ao	 seu	 desempenho?	 Bom,	 achar	 que	 há	 um	 destino	 traçado	 é	 piscar	 o	 olho	 à	
predestinação.	Não	 convém.	A	altitude	 correta	é	aceitar	o	que	 lhe	 chega	diariamente:	 se	 for	
agradável,	 aceite	 e	 desfrute;	 se	 for	 desagradável,	 aceite	 e	 aproveite	 a	 oportunidade	 para	
crescer	mais	um	pouco.	O	resto	virá	por	acréscimo.	A	função	de	qualquer	Aspirante	à	Ascensão	
tem	duas	alíneas	fundamentais:	1)	não	guardar	culpas	acerca	do	que	se	passou	ontem;	2)	não	
se	preocupar	com	o	que	vai	acontecer	amanhã.	Quer	saber	qual	é	a	sua	missão	para	sentir	que	
está	a	trabalhar	para	o	Espírito?	Repare:	se	trabalhar	'para'	o	Espírito,	pode	ter	a	sensação	de	
ser	uma	simples	assalariada:	quando	deixar	de	ser	precisa	será	dispensada;	se	trabalhar	'com'	o	
Espírito,	porém,	terá	a	sensação	de	ser	contratada.	O	que	é	que	prefere?	A	sua	profissão,	por	
exemplo,	é	um	veículo	para	exercer	a	sua	função,	irradiando	energia	positiva	fazendo	o	que	faz.	
Aceite	 o	 que	 tem	hoje	 e	 acredite	 que	 amanhã	 será	mais	 lúcida	do	que	hoje.	 Por	 isso,	 não	é	
resignação;	é	quanto	basta	para	não	se	sentir	estagnada.	A	sua	função,	neste	momento,	é	estar	
ai	sentada	a	ouvir	isto.	É	trabalhando	na	sua	evolução	com	perseverança	que	a	natureza	da	sua	
função	se	 torna	cada	vez	mais	 clara.	Pô-la-á	em	prática	quando	a	 sua	consciência	estiver	em	
condições	de	a	assumir;	não	antes.	Agradeça	e	viva	plenamente	o	estado	em	que	se	encontra	
neste	momento,	mas	não	se	contente	com	ele.	A	senhora	não	tem	um	Caminho	à	sua	frente;	
tem	 um	 terreno	 aberto.	 Pode	 ir	 em	 qualquer	 direcção.	 Tal	 como	 quando	 vai	 passear	 para	 a	
praia,	 deslocando	 o	 pé	 mais	 para	 a	 esquerda	 ou	 mais	 para	 a	 direita,	 altera	 a	 direcção	 da	
progressão.	Procure	libertar-se	da	angústia	de	poder	fazer	errado,	de	achar	que	ainda	não	está	
pronta,	etc.	Nunca	ouviu	dizer	que	Deus	dá	o	frio	conforme	a	roupa?	Analogamente,	'Deus'	dá-
lhe	para	fazer	aquilo	que	corresponder	ao	seu	grau	de	consciência.	Pode	ser	uma	coisa	muito	
simples,	trivial,	mas...	estará	a	senhora	à	espera	de	uma	coisa	'em	grande'?	A	melhor	forma	de	
beneficiar	o	planeta	e	a	sua	pessoa	é	tornar-se	Mais	Leve,	como	os	seus	Amigos.	Em	função	do	
grau	 de	 purificação	 adquirido,	 saberá	 como	 poderá	manifestá-lo	 no	 exterior,	 para	 ajudar	 os	
outros.	Ninguém	pode	ensinar	se	não	souber,	tal	como	não	pode	dar	se	não	tiver.	Se	gosta	que	
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de	 ser	 considerada	 'Trabalhadora	 da	 Luz',	 substitua	 a	 sua	 instalação	 eléctrica,	 de	 forma	 a	
aguentar	 uma	 voltagem	 superior.	 Faça	 acender	 a	 sua	 luz	 no	 Painel	 de	 Controlo	 da	 Sala	 de	
Comando	 dos	 seus	 Amigos	 Mais	 Leves,	 para	 que	 eles	 saibam	 que	 a	 senhora	 está	 em	
movimento!	
	

2)	É	a	primeira	vez	que	venho	a	este	género	de	sessão.	Ando	sem	motivação	e	não	sei	que	
pergunta	devo	fazer.	Que	missão	terei?	—	Já	experimentou	tomar	a	decisão	de	acabar	com	a	
desmotivação?	Está	à	espera	que	um	dia,	ao	acordar,	se	sinta	motivada?	Diga	o	que	pretende,	
em	vez	de	arrastar	 a	 sua	 carroça	de	 lamentações	por	uma	estrada	pedregosa,	monte	acima,	
sentindo-se	impotente.	Chame	os	piores	nomes	que	souber	aos	seus	guias	(risos),	a	Deus,	aos	
arcanjos,	a	nós…	Desabafe,	mas	acabe	com	isso!	Parta	a	louça,	vire	a	mesa,	dê	com	a	cabeça	na	
parede	(risos),	mas	acabe	com	isso!	O	lamento	sempre	conduziu	ao	fundo	do	poço!	Essa	é	a	sau	
função,	por	agora.	
	

3)	Disseram	que	a	minha	missão	espiritual	era	levar	as	pessoas	para	a	vida	espiritual,	e	que	
tenho	de	conjugar	a	vida	espiritual	com	a	vida	material.	Será?	—	Pode	ser	que	sim,	pode	ser	
que	 não.	 Se	 tem	 dúvidas,	 espere;	 se	 tem	 a	 certeza,	 vá	 em	 frente,	 Mas	 não	 se	 esqueça	 de	
respeitar	o	livre-arbítrio	alheio.	Não	se	arme	em	missionária.	Por	favor,	não	faça	reuniões	para	
convencer	alguém	a	aderir	ao	'caminho	espiritual',	enquanto	se	mantiver	de	relações	cortadas	
com	certa	pessoa.	Seja	coerente.	O	mundo	está	no	estado	em	que	está	porque	acabou	o	tempo	
de	dizer	uma	coisa	e	 fazer	outra;	 isto	é	válido	a	nível	 individual,	 familiar	e	colectivo.	Estamos	
num	tempo	de	transparência	e	de	iluminação.	O	espectáculo	não	é	agradável.	A	fealdade	não	
surgiu	agora;	passou	a	ser	visível	porque	o	buraco	escuro	onde	estava	escondida	foi	iluminado.	
O	que	de	desagradável	vêem	todos	os	dias	é	o	resultado	do	vosso	trabalho	de	purificação,	na	
esperança	de	 iluminar	a	escuridão.	Conjugar	a	vida	espiritual	com	a	vida	material?	Claro.	São	
uma	e	a	mesma	coisa.	Um	ser	humano	não	pode	ser	um	 foco	de	 luz	dourada	quando	está	a	
meditar	e	um	pulha	durante	o	resto	do	tempo!	
	

• MORTE	
	

1)	O	que	 significa	 a	morte?	—	A	morte	 é	 apenas	uma	mudança	de	estado.	Repare	 como	
vocês	têm	a	coisa	invertida:	perante	um	recém-nascido,	ficam	contentes;	quando	alguém	sai	do	
'vale	de	lágrimas'	e	regressa	aos	'céus',	ficam	tristes.	Para	serem	coerentes,	a	par	da	alegria	por	
um	recém-nascido,	deviam	sentir	um	pouco	de	tristeza,	porque,	afinal,	ele	saiu	dos	'céus'	para	
vir	para	o	'vale	de	lágrimas'!	O	ideal	era	experimentarem	a	chegada	e	a	partida	com	alegria	e	
naturalidade!	
	

2)	 Por	 que	 sentimos	 saudades	 dolorosas	 pelos	 seres	 que	 desencarnaram?	 —	 Da	
complexidade	do	corpo	emocional	humano	destaca-se	a	sensibilidade.	Portanto,	é	natural	que	
a	partida	de	uma	pessoa	querida	seja	sentida	com	dor.	Mas	há	muitas	formas	de	lidar	com	esse	
desconforto.	 Essa	 oscilação	 emocional	 é	 lícita,	mas	 o	 equilíbrio	 deve	 ser	 recuperado	 o	mais	
rapidamente	possível.	O	que	deve	restar	é	a	homenagem	à	memória	de	quem	partiu,	e	não	o	
sentimento	de	falta	da	sua	presença	física.	Num	ser	humano	equilibrado,	não	é	 lícito	que,	ao	
fim	 de	 muitos	 meses	—	 por	 vezes,	 anos	—,	 o	 equilíbrio	 ainda	 não	 tenha	 sido	 readquirido.	
Embora	 seja	 natural	 a	 dor	 experimentada,	 deixa	 de	 fazer	 sentido	 quando	 se	 prolonga	
demasiado	no	 tempo.	Por	 vezes,	 a	dor	da	perda	é	 sentida	por	 causa	da	morte	de	alguém	e,	
também,	por	 causa	do	desamparo	em	que	própria	pessoa	vai	 ficar,	privada	de	alguma	coisa,	
emoção	ou	 sentimento.	Nestes	 casos,	o	desgosto	 tem	que	ver	 com	quem	 ficou	e	 com	quem	
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partiu.	 O	 desencarne	 é	 um	 processo	 de	 libertação	 desejável,	 que	 deveria	 causar	 alegria	 em	
quem	fica.	Mas,	a	estrutura	emocional	humana	sente	desequilibradamente	o	devia	sentir	com	
tranquilidade.	A	partida	de	alguém	não	devia	ser	motivo	de	desequilíbrio.	Mas	costuma	sê-lo	
porque	quem	fica	já	estava	desequilibrado;	o	acontecimento	apenas	intensifica	o	desequilíbrio.	
Se	a	pessoa	estivesse	equilibrada,	o	sofrimento	não	seria	devastador.	A	dor	da	perda	é	natural,	
mas	conviria	que	não	durasse	anos.	Se	dura,	é	porque	algo	não	está	bem	no	sistema	emocional.		
	

3)	A	 saída	do	planeta	de	 tantos	 seres,	 no	 início	deste	 ano,	 amenizou	a	 energia	que	nos	
envolve?	—	 Como	 é	 que	 a	 senhora	 sabe	 que,	 no	 início	 deste	 ano,	 saíram	 'tantos	 seres'	 do	
planeta?	 Acaso	 tem	 acesso	 à	 contabilidade	 planetária	 de	 encarnes	 e	 desencarnes?	 O	
desanuviamento	 do	 planeta	 não	 ocorre	 através	 do	 desencarne,	 mas	 através	 do	 trabalho	 de	
desanuviamento	 individual	 dos	 que	 cá	 ficam.	 Para	 ter	 mais	 oxigénio	 numa	 sala	 cheia	 de	
pessoas,	 não	 se	 trata	 de	 mandar	 embora	 metade	 delas!	 Há	 muitos	 instrutores	 terrenos	 a	
trabalhar	para	melhorar	a	condição	de	vida	da	população.	Mas	são	poucos	os	que	divulgam	que	
as	condições	de	vida	neste	planeta	têm	de	ser	reformuladas,	não	melhoradas.	Há	aqueles	que	
reivindicam	melhores	condições	de	vida	e	há	os	que	não	se	contentam	com	isso!	
	

4)	No	processo	da	morte	 física,	 só	após	a	desativação	do	ADN	é	que	podemos	 transitar	
para	outros	planos?	—	A	morte	é	um	processo	de	várias	fases.	'Desencarnar'	significa	'sair	da	
carne'.	Ou	seja,	o	que	animava	o	corpo	desapareceu,	pelo	ele	fica	incapaz	de	fazer	seja	o	que	
for.	Mas	o	processo	não	fica	por	aí,	porque	há	mais	corpos	essenciais.	Além	do	 'desencarnar'	
(abandono	do	corpo	físico),	devia	haver	um	'desemocionalizar'	(abandono	do	corpo	emocional)	
e	um	'desmentalizar'	(abandono	do	corpo	mental).	Contudo,	como	o	corpo	perde	a	capacidade	
de	 resposta,	 para	 todos	 os	 efeitos	 está	 morto.	 Isso	 é	 assim,	 e	 continuará	 a	 ser	 enquanto	
tiverem	de	desencarnar.		
	

5)	Há	 alguma	 forma	de	 ajudarmos	quem	desencarnou	 zangado	ou	negativado?	—	Há.	 É	
exactamente	a	mesma	forma	de	ajuda	que	dão	a	quem	vive	zangado	ou	negativado.	Em	termos	
de	 ajuda,	 estar	 encarnado	 ou	 desencarnado,	 não	 tem	 importância	 nenhuma.	 Como	 a	 ajuda	
vibracional	 não	 ocorre	 ao	 nível	 da	matéria	 densa	 (embora	 nela	 se	 reflita),	 é	 indiferente	 que	
esteja	vivo	ou	morto.	O	que	é	mandar	rezar	uma	missa	por	alma	de	alguém	que	desencarnou?	
É	uma	forma	de	enviar	energia	através	de	um	determinado	ritual,	dentro	de	um	determinado	
contexto	e	com	um	certo	objectivo.	Outras	civilizações,	outras	religiões,	têm	outros	métodos.	A	
senhora	 pode	 encomendar	 uma	missa,	 enviar	 energia,	 tocar	 tambores,	 convocar	 os	 Amigos	
Mais	Leves	do	morto	para	darem	uma	ajuda,	etc.	Pode	fazer	como	entender.	Importante	é	ser	
criativa.	Quem	se	desabituou	da	criatividade,	acostumou-se	a	ter	uma	cartilha	ou	alguém	que	
lhe	diga	como	fazer.	Agora,	o	verdadeiro	instrutor	diz:	'Faz	tu,	porque	sabes	como	fazer.	Se	não	
sabes,	inventa!	Se	a	tua	intenção	for	pura,	não	podes	falhar!'	
	

6)	Há	algum	problema	em	optar	pela	cremação	em	vez	da	sepultura?	—	Deixou	de	 fazer	
sentido	sobrecarregar	a	terra	com	o	escafandro	biológico	vazio,	deixado	para	trás.	Talvez	não	
seja	coincidência	que	o	aumento	da	percentagem	de	pessoas	que	optam	pela	cremação	esteja	
relacionado	 como	 aumento	 do	 grau	 de	 consciência	 da	 humanidade.	 A	 tendência	 futura	 será	
homenagear,	não	o	corpo,	mas	o	que	foi	feito	por	aquilo	que	animou	o	corpo,	através	do	corpo.	
Nas	cerimónias	fúnebres	não	devia	haver	tristeza	e	sofrimento.	Mas,	se	querem	ter	uma	noção	
de	como	as	coisas	estão	invertidas,	reparem	no	que	se	passa	nos	enterros.		
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• NEGATIVIDADE	

	
Porque	 é	 que,	 de	 uma	 maneira	 geral,	 as	 pessoas	 mais	 negativas	 estão	 em	 postos	 de	

poder?	—	 Essa	 situação	 é	 a	 consequência	 de,	 há	milhões	 de	 anos,	 o	 planeta	 ter	 uma	 forte	
presença	de	forças	obscuras.	Todas	elas	tiveram	tempo,	portanto,	de	implementar	uma	rede	de	
domínio,	 colonialismo	 e	 imperialismo,	 e	 preparar	 os	 seus	 continuadores	 para	 lhe	 dar	
continuidade.	A	senhora	acha	que	a	humanidade	estaria	como	está,	se	o	planeta	tivesse	sido	
governado	por	forças	luminosas?	O	fiel	da	balança	do	equilíbrio	que	é	preciso	manter,	não	está	
na	vertical;	só	é	preciso	que	ele	não	descaia	mais	para	o	 lado	da	Sombra.	Se	fosse	uma	pizza	
partida	em	doze	bocados,	veríamos	oito	bocados	no	prato	da	Sombra	e	quatro	no	prato	da	Luz.	
Essa	é	a	razão	por	que	a	maior	parte	dos	dirigentes	planetários	carece	de	consciência	espiritual,	
o	 que	 é	 perfeitamente	 observável	 nas	 suas	 decisões.	 E	 aqueles	 que	 ocupam	 os	 lugares	
secundários,	usam	a	sua	falta	de	consciência	para	ajudarem	a	conservar	o	estado	de	corrupção	
de	que	esperam	vir	a	beneficiar	cada	vez	mais.	Por	isso	é	preciso	esperar	que	a	Energia	Matriz	
faça	o	seu	trabalho,	embebendo	a	Terra	com	a	sua	vibração.	Os	Aspirantes	à	Ascensão	têm	a	
responsabilidade	de	preparar	os	mais	novos	para	decidirem	diferentemente,	ensinando-lhes	a	
avaliar	a	sua	própria	lucidez	através	das	escolhas	da	sua	consciência.	Quer	isto	dizer	que	devem	
evitar	dar	continuidade	ao	jogo	deplorável	que	está	a	decorrer.	Essa	foi	a	posição,	ao	longo	da	
História,	de	muitos	corajosos	em	condições	desfavoráveis.	Mas,	enfrentando	a	escuridão,	não	
recearam	 demonstrar	 a	 sua	 lucidez	 através	 das	 suas	 ações.	 Os	 Aspirantes	 à	 Ascensão	 não	
deviam	guardar	a	sua	Luz	só	para	o	seu	mundo	individual,	expressando-a	apenas	nos	contextos	
espirituais.	Se	acham	que	têm	a	candeia	acesa	devem	iluminar...	embora	sem	a	exporem	para	
que	os	outros	acendam	nela	as	suas	candeias	apagadas!		
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• OBSESSORES	

	
Se	 nós	 somos	 uma	 partícula	 divina,	 porque	 é	 que	 somos	 afetados	 pelos	 chamados	

obsessores,	 que	 tanto	 nos	 atrapalham	 a	 vida?	—	Há	 um	 consenso	 generalizado	 de	 que	 os	
seres	humanos	são	partículas	divinas.	No	entanto,	se	essas	partículas	saíram	limpas	e	puras	do	
'divino',	 foram-se	 conspurcando	 com	 o	 que	 experimentaram	 na	 Terra	 ao	 longo	 das	
encarnações.	É	como	se	uma	lâmpada	fosse	sendo	coberta	pela	sujidade	das	moscas.	Não	serve	
de	 nada	 consultar	 um	 terapeuta	 ou	 um	 exorcista	 para	 sacudir	 um	 obsessor,	 sem	 que,	
paralelamente,	 aja	 um	 profundo	 trabalho	 de	 elevação	 da	 vibração...	 o	 que	 implica	
profundíssimas	mudanças	de	vida.	Um	obsessor	a	entrar	num	ser	humano,	é	como	uma	ficha	a	
entrar	numa	 tomada;	 se	não	estiverem	as	duas	no	mesmo	nível,	 nada	 feito.	De	pouco	 serve	
tomar	um	 'duche'	no	consultório	do	 terapeuta/exorcista	e,	depois,	 ir	para	casa	espojar-se	no	
monte	de	carvão!	
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• PAIS	E	FILHOS	

	
Devem	 os	 pais	 perdoar	 aos	 filhos,	 mesmo	 que	 eles	 os	 maltratem?	 Não	 devem	 sentir	

rejeição?	 —	 Amar	 não	 tem	 que	 ver	 com	 níveis	 de	 convivência.	 Não	 se	 podem	 generalizar	
conselhos	 nesta	 área,	 porque	 as	 reações	 perante	 um	 determinado	 facto	 são	 suscitadas	 pela	
percepção	de	 quem	está	 envolvido	 na	 situação.	O	que	 tem	de	haver,	 antes	 de	mais	 nada,	 é	
respeito...	 e	 paciência!	 Nisto	 não	 cabe	 a	 convivência	 com	 situações	 desequilibradas:	 nem	 os	
filhos	têm	de	conviver	com	pais	desequilibrados	(embora,	por	vezes,	não	tenham	alternativa),	
nem	os	pais	têm	de	conviver	com	filhos	que	resvalaram	para	a	delinquência	e	marginalidade.	
Estas	 situações	 altamente	 tóxicas	 resultam,	 por	 vezes,	 do	 mau	 ambiente	 criado	 pelas	
disfunções	da	 família.	Os	problemas	entre	pais	e	 filhos,	 são	bastante	desafiadores	porque	as	
regras	 mudaram.	 No	 entanto,	 nenhuma	 regra	 diz	 que	 pais	 e	 filhos	 têm	 de	 conviver	 com	
comportamentos	grosseiros	ou	agressivos.	Os	adultos	(pais,	professores,	etc.)	habituaram-se	a	
moldar	 crianças	 e	 jovens	 no	 sentido	 de	 forma	 a	 darem	 continuidade	 aos	 hábitos	 e	 poderes	
instituídos.	Hoje,	a	situação	é	inversa:	são	os	adultos	que,	adaptando-se,	têm	de	ir	ao	encontro	
dos	 padrões	 apresentados	 pelas	 novas	 gerações…	 embora,	 é	 certo,	 nem	 sempre	 eles	 sejam	
apresentados	 da	maneira	mais	 apropriada!	 A	 família	 tem	 de	 desistir	 dos	 velhos	métodos	 de	
educação	que	ditam	como	o	jovem	deve	comportar-se,	que	carreira	deve	seguir,	etc.	Os	filhos	
não	existem	para	fazer	a	vontade	dos	pais.	Trata-se	de	lhes	perguntar:	'Como	é	que	podemos	
ajudar-te?'	 Por	muito	 difícil	 que	 pareça,	 trata-se	 de	 'ir	 ao	 encontro',	 não	 de	 'ir	 contra'.	 Se	 o	
jovem	se	dirigir	para	um	precipício,	há	que	persuadi-lo	de	que	não	ganha	nada	em	dar	o	último	
passo.	 Se,	mesmo	 assim,	 ele	 o	 der,	 os	 pais	 estão	 perante	 um	 facto	 consumado.	 Resta	 saber	
como	 reagirão.	 A	 evolução	 nem	 sempre	 ocorre	 ao	 longo	 de	 linhas	 harmónicas.	 Isso	 é	 uma	
concepção	romântica	da	evolução.	Muitos	jovens	nas	gerações	mais	recentes,	não	conseguem	
adaptar-se	ao	que	está	instituído.	Para	quê	adaptarem-se	ao	que	está	caduco	e	acabará	por	ser	
reformulado?	Muitos	dos	conceitos	parentais	acerca	do	que	é	ser	uma	pessoa	'realizada',	têm	
de	ser	reformulados.	Como	sempre,	é	a	consciência	que	ditará	o	caminho	a	seguir	por	ambas	as	
partes.	
	

• PAZ	
	

Que	posso	fazer	para	estar	à	altura	do	momento	excepcional	em	que	me	foi	permitido	vir	
à	Terra?		—	Pode	fazer	tudo	o	que	estiver	ao	seu	alcance	para	ser	pacífica.	A	senhora	anseia	a	
paz,	mas	será	um	ser	pacificado?	Se	quer	ter	paz,	tem	de	ser	uma	disseminadora	de	serenidade.	
Se	ainda	não	é,	tem	de	se	preparar.	A	senhora	não	é	única	responsável	por	essa	preparação;	é	
corresponsável.	 Por	 isso	não	está	 sozinha.	Para	progredir	 espiritualmente,	 faça	uma	 lista	dos	
seus	conflitos	e	comece	a	resolvê-los,	lembrando-se	que	eles	existem	porque	ambas	as	partes	
têm	sido	incapazes	de	se	verem	com	olhos	lúcidos.	É	uma	questão	de	'miopia	espiritual'.	Ora,	
quando	 dois	 'míopes	 espirituais'	 se	 enfrentam,	 nenhum	 deles	 vê	 a	 realidade.	 Viver	
'espiritualmente'	significa	viver	dentro	de	uma	bolha	de	paz.	Irradiada	por	si,	não	criada	pelos	
outros.	Como	ninguém	lhe	vai	dar	o	Planeta	da	Paz	para	viver,	procure	pacificar	a	sua	vida.	Isso	
é	 o	melhor	 pode	 fazer	 para	 viver	 condignamente.	 Isto	 implica	 não	 ter	 espinhos	 cravados	 no	
coração,	cada	um	deles	correspondendo	às	pessoas	com	quem	partilha	conflitos.	Não	basta	ser	
boa	pessoa;	é	preciso	reconhecer	os	espinhos	cravados	no	coração.	Depois,	é	preciso	retirá-los,	
de	 preferência	 um	 de	 cada	 vez.	 Estar	 em	 paz	 significa	 manter	 a	 tranquilidade	 perante	 a	
agressão,	 a	 desilusão,	 a	 frustração.	 a	 traição,	 e	 todas	 as	 outras	 experiências	 desagradáveis.	
Quando	tudo	 isso	deixar	de	produzir	o	efeito	habitual,	a	senhora	viverá	em	paz.	Sente-se	em	
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condições	de	viver	esta	condição?	Se	não	sente,	tenha-a	como	um	objetivo	a	atingir.	
	

• PERDÃO	
	

1)	Tendo	por	base	qualquer	caso	mediático	e	polémico,	gostava	de	saber	até	onde	é	que	
posso	avaliar	os	 factos	noticiados	pelos	órgãos	de	 informação?	—	Experimente	a	 frase,	que	
nada	tem	de	arrogante:	 'Perdoo-lhes	porque	eles	não	sabem	o	que	fazem.	E	se	 julgam	saber,	
estão	enganados.	Oxalá	ganhem	consciência	do	que	andam	a	 fazer'.	Ponto.	Da	mesma	forma	
que	a	senhora	tem	o	direito	de	agir	como	entende,	sabendo	poderá	afetar	alguém,	os	outros	
têm	o	mesmo	direito.	 Certamente	 não	 pretende	magoar	 seja	 quem	 for,	mas	 alguém	poderá	
sentir-se	magoado.	Neste	caso,	esse	'alguém'	não	tem	de	lhe	perdoar,	tem	que	se	autoperdoar	
porque	 se	 sentiu	 magoado.	 Quem	 a	 magoam	 leva-a	 a	 aperceber-se	 das	 suas	 fragilidades.	
Quando	 der	 com	 uma,	 perdoe-se.	 Não	 tem	 de	 ser	 logo,	 porque	 'a	 quente'	 é	muito	 difícil;	 é	
quando	estiver	 em	 condições.	 Tudo	o	que	passa	diante	dos	 seus	olhos,	 é	 uma	oportunidade	
para	 treinar	 o	 autoperdão.	 Na	 impossibilidade	 de	 ter	 uma	 visão	 completa	 da	 trama	
multidimensional	que	condiciona	as	atitudes	humanas,	evite	 julgar	os	outros.	O	problema	do	
julgamento	 não	 são	 as	 palavras	 usadas,	 são	 as	 emoções	 que	 as	 acompanham.	 Quanto	mais	
desumanas	forem	as	notícias,	mais	a	ajudarão	a	perceber	que	não	é	nesse	nível	que	quer	viver.	
Contudo,	se	sentir	vontade	conhecer	a	evolução	de	um	determinado	atentado	terrorista,	de	um	
rapto,	 um	 assassinato,	 etc.,	 não	 a	 considere	 uma	 alienação;	 aproveite	 para	 compreender	 as	
razões	insanas	dos	que	praticam	o	terrorismo,	o	rapto	e	o	assassínio.	Seja	como	for,	é	tudo	uma	
questão	de	ver	até	onde	se	identifica	com	os	acontecimentos	mundanos.		
	

2)	 Já	 fiz	a	cerimónia	do	perdão	em	relação	a	algumas	pessoas.	Porque	é	que	continuo	a	
sentir	mágoa	em	relação	a	quem	 já	perdoei?	—	O	verdadeiro	perdão	é	a	 senhora	conseguir	
pensar	 e	 estar	 com	 a	 pessoa	 a	 quem	 perdoou	 como	 se	 nada	 tivesse	 ocorrido.	 Portanto,	 se	
perdoou	e	continua	a	sentir	mágoa	(ou	pior),	algo	não	está	bem.	Mas...	já	se	perdoou	por	estar	
a	sentir	essa	mágoa?	No	autoperdão,	que	representa	a	aceitação	incondicional	de	si	mesma,	as	
outras	 pessoas	 não	 são	 envolvidas.	 Não	 se	 culpabilize	 por	 cauda	 da	 mágoa	 que	 continua	 a	
sentir.	 Aceite	 as	 suas	 falhas.	 Perdoe-se	 a	 cada	 momento	 e,	 para	 ajudar,	 beba	 Água	 Matriz	
programada	com	essa	intenção.	Julgou	que	a	mágoa	desapareceria	após	o	perdão?	O	que	são	
as	pessoas	 senão	mensageiros	de	experiências	 agradáveis	 e	desagradáveis?	A	Vida	é	 como	a	
plasticina.	 Não	 é	 boa	 nem	 má;	 está	 aí	 para	 a	 senhora	 lhe	 dar	 uma	 forma	 agradável	 ou	
desagradável.	
	

3)	A	lição	a	aprender	diz-nos	que	devo	perdoar.	Mas	devo	continuar	a	lidar	com	a	pessoa	
e/ou	 situação?	 E	 se	 não	 houver	 alternativa?	 —	 Há	 sempre	 uma	 alternativa!	 Pode	 ser	 um	
desafio	 à	 coragem,	mas	a	 lição	é,	 precisamente,	 reunir	 a	 coragem	necessária	para	 inverter	 a	
situação.	Ninguém	é	obrigado	a	lidar	com	ninguém,	nem	com	nenhuma	situação.	Respeitar	não	
implica	 conviver,	 suportar	 e,	 muito	menos,	 'aguentar’;	 significa	 aceitar,	 reconhecer,	 admitir;	
depois,	acabar	com	a	situação	o	mais	rapidamente	possível.	Se	detesta	estar	à	chuva,	recolha-
se!	Se	não	houver	alternativa	senão	ficar	à	chuva,	o	que	por	vezes	acontece,	decida	que	quer	
recolher-se	o	mais	rapidamente	possível.	Decida	proteger-se	da	chuva,	mesmo	que	não	saiba	
como.	Ou	seja,	decida	pôr	um	ponto	final	na	situação,	embora	não	saiba	o	que	fazer.		Primeiro	
a	decisão;	depois	a	ação.	Se	quer	ver	os	seus	Amigos	Mais	leves	a	aplaudi-la,	use	o	seu	poder	
para	 se	 libertar.	 O	 seu	 nível	 de	 poder	 talvez	 não	 chegue	 para	 ascender...	 mas	 chega	
perfeitamente	para	resolver	os	seus	problemas	na	Terra!		
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4)	As	minhas	escolhas	no	presente	podem	mudar	situações	vividas	no	passado?	—	Claro	
que	a	sua	história	não	pode	ser	 reescrita	 factualmente.	O	que	aconteceu,	está	acontecido.	O	
que	 pode	 fazer	 é	 modificar	 o	 complexo	 emocional	 que	 ficou	 associado	 ao	 que	 aconteceu.	
Através	da	regressão	 (ou	mais	simplesmente	da	visualização),	pode	recuperar	a	memória	dos	
episódios	desagradáveis	e	dar-lhes	outro	desfecho:	'desgrava'	o	que	ficou	registado	com	o	que	
sentiu	no	momento,	e	'regrava'	com	o	que	lhe	parece	mais	apropriado.	Nesta	operação,	serve-
se	 do	 grau	 de	 consciência	 do	 momento,	 o	 qual,	 naturalmente,	 é	 superior	 ao	 que	 detinha	
quando	viveu	a	situação.	A	senhora	sabe	que	matou	e	atraiçoou,	que	foi	morta	e	atraiçoada,	
que	 roubou	e	 foi	 roubada,	etc.	A	baixa	vibração	sentida	nessas	 situações	pode	ser	 'reciclada'	
através	do	autoperdão.		
	

• POLARIDADES	
	

Se	não	existe	o	mal,	o	que	se	entende	por	'coisas	más'?	—	A	senhora	vive	num	contexto	em	
que	conhece	uma	coisa	através	do	seu	oposto.	Os	graus	de	bom	e	mau,	porém,	dependem	da	
consciência	de	quem	avalia	a	situação.	Em	determinado	momentos	fez	escolhas	que	classificou	
de	certa	forma,	mas,	quando	as	analisou	posteriormente,	talvez	tenha	mudado	de	opinião.	Os	
factos	não	mudaram;	o	que	mudou	foram	os	olhos	com	que	revistou	o	sucedido.	Portanto,	a	
questão	 não	 incide	 nos	 acontecimentos,	 mas	 na	 forma	 como	 os	 avalia.	 Os	 seres	 humanos	
vieram	à	Terra	para	aprender	a	'cura'	através	dos	'ferimento'.	Ou	seja,	conhecem	a	paz	através	
da	inquietação;	o	perdão	através	da	culpa,	etc.	
	

• PORTUGAL	
	

1)	Pode	dizer-me	donde	vem	a	nuvem	de	energia	densa	sobre	Portugal?	Como	ajudar?	—	
Essa	nuvem	de	energia	densa	é	a	'poluição'	acumulada	dos	gases	de	escape	dos	'motores'	mal	
afinados	 de	 quem	 vivem	 em	 Portugal.	 Uma	 zona	 onde	 ocorreram	 várias	 batalhas,	 está	mais	
carregada	do	que	outra	onde	a	natureza	permanece	 intocada.	E	porquê?	Porque	as	emoções	
desencadeadas	 durante	 uma	 batalha	 —	 medo,	 angústia,	 terror	 —	 são	 densíssimas.	 Como	
poderá	 ajudar?	 Ajudará	 afinando	 o	 seu	 'motor'.	 Evoluindo,	 deixa	 de	 'poluir'.	 Considerando	 a	
'poluição'	das	 suas	 vidas	passadas,	dizemos	outra	 vez:	perdoe-se	por	 ter	 feito	o	que	 fez,	por	
muito	absurdo	que,	hoje,	tudo	isso	 lhe	pareça.	Portanto,	cocrie	a	afinação	do	seu	 'motor'.	Os	
seus	Amigos	Mais	Leves	colaborarão	de	boa	vontade!		
	

2)	Portugal	já	está	muito	evoluído?	—	O	nível	de	evolução	de	um	país	mede-se	através	do	
nível	de	evolução	dos	seus	habitantes.	A	abelha	não	se	preocupa	com	a	quantidade	de	mel	que	
o	 apicultor	 vai	 guardar;	 a	 abelha	 produz	mel	 porque	 essa	 é	 a	 sua	 natureza.	 O	 apicultor	 tira	
partido	disso,	e	proporciona	à	abelha	os	meios	de	que	ela	necessita	para	cumprir	a	sua	função.	
E	ela	cumpre.	Então,	quando	os	dois	lados	cumprem	as	suas	funções,	há	mel	no	mercado	e	as	
flores	 ficam	contentes	por	 terem	sido	polinizadas.	Claro,	há	 sempre	quem	se	assuste	com	as	
abelhas,	e	as	enxote	com	medo	de	uma	ferroada.	Mas	esses	são	os	que	não	sabem	ver.		
 

3)	 A	 missão	 de	 Portugal	 já	 começou?	—	 A	 missão	 de	 Portugal	 começou	 quando	 o	 país	
nasceu,	tal	como	a	sua	missão	começou	quando	a	senhora	nasceu.	Portugal	não	existe	sem	os	
portugueses.	Se	esvaziasse	o	país,	esta	zona	do	globo	não	tinha	missão	nenhuma.	Portanto,	a	
questão	não	é	se	Portugal	já	começou	a	sua	missão;	a	questão	é	se	a	senhora	já	começou	a	sua.	
Mantendo-se	 na	 posição	 de	 observadora,	 quem	acha	 que	 vai	 cumprir	 a	missão	 de	 Portugal?	
Serão	os	 instrutores	de	seminários	e	curso	espirituais?	Os	que	 têm	 livros	publicados?	Os	que	
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estão	 retirados,	 entregues	 a	 práticas	 espirituais	 mãos	 ou	 menos	 secretas?	 Se	 pensa	 assim,	
quererá	 saber	em	que	pé	as	 coisas	estão.	 E,	 se	 achar	 insuficiente,	decerto	 vai	 chamar-lhes	 à	
atenção	por	não	estarem	a	cumprir	devidamente.	Ou	seja,	vai	'policiar'	algo	que	conduz	ao	País	
dos	Dissabores-	Não	alimente	a	 ideia	de	que	outros	—	seres	desenvolvidos,	mestres	e	gurus,	
etc.	—	transformarão	em	realidade	os	potenciais	inerentes	à	missão	de	Portugal.		
	

4)	Sinto	que	a	energia	do	amor	está	a	crescer	em	Portugal.	Pode	comentar?	—	Aquilo	a	que	
chama	'energia	do	amor'	não	está	a	crescer	só	em	Portugal,	porque	estamos	em	presença	da	
Energia	Matriz.	O	incremento	dela	em	Portugal,	não	deriva	de	uma	dádiva	cósmica,	específica	
para	o	seu	país.	Para	que	Portugal	venha	a	ser	um	potente	refletor	de	Energia	Matriz,	 terá	a	
senhora	de	 transformar	num	ser	 refletor	de	Energia	Matriz.	 Se	 todos	 fizerem	 isto,	 um	dia,	 o	
país	 e	 o	 planeta	 acordarão	 noutras	 condições.	Muitos,	 porém,	 teimarão	 em	 permanecer	 na	
sombra…	o	que	força	quem	está	ao	Sol	a	trabalhar	com	força	redobrada!		
	

5)	 Qual	 a	 missão	 de	 Portugal	 nesta	 Nova	 Era?	 —	 Nenhum	 português	 irá	 receber	 uma	
missiva,	dizendo	qual	é	a	sua	missão38.	A	missão	de	Portugal	não	será	levada	a	cabo	por	outros,	
com	 a	 senhora	 a	 assistir	 Ela	 concretizar-se-á	 se	 cada	 um	 se	 predispuser	 a	 manifestar	 os	
potenciais	com	que	nasceu.	Para	que	a	missão	de	Portugal	se	cumpra,	pergunte-se:	'Estarei	eu	
a	cumprir	a	minha	função?'		
	

6)	Qual	é	o	potencial	de	Portugal,	como	catalisador	da	mudança?	—	Tal	como	nos	outros	
países,	 em	Portugal	 vivem	 indivíduos	que	 colaboram	ativamente	na	Mudança	Global.	 Como?	
Privilegiando	 o	 trabalho	 com	 a	 energia	 feminina.	 Por	 conseguinte,	 trabalhem	 a	 consciência	
cívica	 e	 ecológica	 visando	 a	 educação,	 compensação,	 aceitação,	 o	 respeito,	 colaboração	 e	
tolerância,	 etc.	 Perante	 tanta	 agitação,	 fundamentalismo,	 ódio,	 racismo	 e	 intolerância,	 é	
preciso	que	muita	gente	se	posicione	no	outro	prato	da	balança.	O	que	interessa	é	a	forma	e	a	
intenção	com	que	a	senhora	 faz	cada	coisa:	como	pede	o	café,	como	trata	da	cozinha,	como	
abre	uma	gaveta,	como	poisa	um	copo	sobre	a	mesa,	como	 lida	com	os	outros,	etc.	Essa	é	a	
chave	da	espiritualidade.	De	que	lhe	serve	meditar	se,	depois,	atira	com	a	porta?		
	

7)	O	que	está	reservado	para	os	Açores	no	processo	de	transformação	do	planeta?	—	Esta	
pergunta	pretende	uma	resposta	que	antecipe	o	futuro.	Mas	o	destino	não	está	traçado,	seja	
de	um	território	ou	de	uma	pessoa.	Não	há	predestinação;	há	tendências	e	probabilidades.	A	
senhora	 tem	medo	 das	 atividades	 sísmicas	 e	 vulcânicas?	 Nada	 a	 fazer	 contra	 isso,	 pois	 esta	
zona	tem	essas	características.	Aproveitamos	a	oportunidade	para	 lhe	dizer	o	seguinte:	o	que	
acontece	no	exterior	de	um	Aspirante	à	Ascensão	evoluído	é	secundário.	No	entanto,	a	maioria	
dos	seres	humanos	tem	o	coração	inquieto.	
	

• PRÁTICA	
	

Como	ser	mais	efetivo	na	transformação	de	pensamentos	em	ações?	 	—	Presentemente,	
transformar	pensamentos	em	ações	 implica	a	participação	dos	 seus	Amigos	Mais	 Leves.	 Essa	
ajuda	funciona,	mas	Eles	precisam	que	a	senhora	a	solicite	através	da	cocriação39.		

                                                
38	Nota	de	2019:	Eles	não	enviam	cartas	aos	portugueses,	porque	muitos	entenderiam	esse	texto	como	uma	escritura	sagrada,	
quando,	afinal,	era	apenas	uma	proposta	de	trabalho.	
39	Ver	o	item	COCRIAÇÃO.	
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• QUESTÕES	LABORAIS	

	
1)	A	oportunidade	de	emprego	que	me	surgiu	é	para	mim?	Está	de	acordo	com	os	meus	

sonhos?		—	Minha	cara,	nós	não	somos	bruxos!	Disponibilizamo-nos	para	dar	informações,	não	
para	 dar	 respostas	 como	 se	 fôssemos	 consultores	 conhecedores	 do	 futuro.	 A	 ideia	 é	 dar	
orientações	no	sentido	de	serem	vocês	a	encontrarem	as	respostas.	Poderá	ser	desconfortável,	
mas	 também	pode	 ser	divertido.	O	 cozinheiro	que	vos	 fazia	a	 comida,	 foi-se	embora!	Agora,	
estão	 naquela	 situação	 angustiante,	 de	 se	 verem	 sozinhos	 no	meio	 da	 cozinha,	 rodeados	 de	
tachos	 e	 panelas,	 sem	 saberem	 o	 que	 fazer.	 Depois	 de	 estrelarem	 ovos	 no	 grelhador,	 vão	
perceber	que	não	é	assim.	Na	próxima,	já	usam	uma	frigideira!	
	
 

2)	Como	poderei	ajudar	uma	amiga	a	encontrar	um	trabalho	onde	se	sinta	realizada?
	
—	Se	

a		sua	amiga	não	sabe	o	que	quer,	evite	decidir	por	ela.	A	senhora	sabe	onde	está	a	fronteira	
entre	 a	 ajuda	 e	 o	 condicionamento?	 Se	 os	 seus	 esforços	 não	 resultarem,	 como	 se	 sentirá?	
Culpada,	 decerto,	 por	 lhe	 parecer	 que	 não	 fez	 tudo	 o	 que	 podia	 ter	 feito.	 A	 senhora	 está	
envolvida	com	o	processo	de	ficar	mais	leve,	não	mais	pesada.	No	entanto,	fará	como	entender.	

	

	
3)	Qual	o	caminho	para	a	resolução	dos	meus	problemas	económicos	e	profissionais?	—	É	

muito	 delicado	 falar	 destes	 temas,	 porque	 a	 situação	 não	 está	 fácil.	 Não	 pretendemos	 que	
desespere	 ainda	mais.	 Apesar	 das	 condições	 adversas,	 todos	 os	 problemas	 se	 resolvem	 com	
confiança	e,	portanto,	sem	medo	de	os	enfrentar.	Todavia,	receando	que	as	coisas	vão	de	mal	a	
pior,	retrai-se	com	medo.	É	uma	reação	natural.	Mas,	assim,	não	abre	espaço	para	Aqueles	que	
estão	consigo	à	espera	de	poderem	ajudá-la.	Se	nunca	teve	a	experiência	desse	tipo	de	ajuda,	
estas	ideias	são	muito	difíceis	de	assimilar.	Os	que	já	beneficiaram	dela,	sabem	o	que	são	portas	
a	abrir-se	com	mais	facilidade	do	que	anteriormente.	Mas	é	preciso	ousar,	mesmo	beneficiando	
da	ajuda	dos	Amigos	Mais	Leves.	A	estrutura	que	apoia	a	humanidade	sempre	desejou	que	os	
seres	humanos	vivessem	bem	a	todos	os	níveis,	embora	reconhecessem	que	seria	muito	difícil	
devido	a	certas	vicissitudes	históricas,	que	não	vêm	agora	ao	caso.	Por	isso,	sempre	ajudaram	
da	 melhor	 maneira	 possível.	 Todo	 esse	 trabalho	 de	 milhares	 de	 anos	 chegou	 agora	 a	 este	
ponto.	Mas	 os	 seus	 problemas	 financeiros	 e	 profissionais	 não	 se	 resolvem	 com	 discursos;	 a	
senhora	quer	sair	da	situação	em	que	se	encontra	e	tem	o	direito	de	sair	dela.	Se	sabe	o	que	
tem	de	fazer,	faça.	Se	já	fez	e	os	resultados	ainda	não	chegaram,	talvez	tenha	de	esperar	mais	
um	pouco.	 Se	 calhar,	o	emprego	que	há-de	 ser	para	 si	 ainda	não	está	disponível.	Os	Amigos	
Mais	Leves	da	pessoa	que	a	senhora	vai	substituir	estão	a	fazer	todos	os	possíveis	para	resolver	
a	situação!	
	

4)	 O	 que	 fazer	 quando	 se	 acha	 que	 os	 modelos	 e	 as	 técnicas,	 em	 Psicologia,	 já	 estão	
ultrapassadas?	 Que	 devo	 modificar	 nas	 consultas	 de	 Psicoterapia?	 E	 que	 novo	 nome	 lhes	
devo	dar?	—	Um	psicoterapeuta	não	espiritualizado	é	diferente	de	um	espiritualizado,	seja	em	
que	grau	for.	Talvez	a	solução	não	esteja	na	Psicoterapia.	Nos	tempos	em	que	o	'tecto'	estava	
mais	baixo,	a	Psicoterapia	pode	ter	sido	a	'tecnologia	de	ponta',	o	mesmo	se	passando	com	a	
regressão	a	vias	passadas	e	outras.	No	entanto,	como	o	tecto	está	constantemente	a	subir,	é	
natural	que	surjam	novos	métodos.	Não	quer	dizer	que	os	antigos	estejam	errados;	estão	só	
desactualizados,	mas	continuam	funcionais	para	quem	quiser	usá-los.	Nós	estamos	a	ajudar	os	
Humanos	a	saltar	do	plano	psíquico	para	o	plano	espiritual.	Repare:	quando	a	senhora	se	sente	
firmemente	 ancorada	 no	 equilíbrio,	 não	 pode	 desequilibrar-se;	 logo,	 nessa	 circunstância,	 as	



 59 

técnicas	 de	 reequilíbrio	 são	 desnecessárias.	 Dir-me-á	 que	 está	 longe	 desta	 situação.	 Talvez	
esteja.	Mas	decida	que	quer	 lá	chegar.	 Imagine	a	diferença	entre	um	ser	que	cocria	a	técnica	
mais	recente	e	um	ser	que	cocria	a	capacidade	de	sustentar	uma	energia	que	lhe	permita	curar	
com	 a	 presença.	 Não	 se	 trata	 de	 aumentar	 o	 acervo	 de	 informação	 psicoterapêutica;	 esse	
trabalho	poderá	ser	óptimo	para	a	senhora	manifestar	conhecimentos	e	eloquência	persuasiva,	
passando	a	ser	reconhecida	como	uma	excelente	terapeuta.	Mas	os	doentes	não	ficam	curados,	
ficam	 fascinados	 com	o	discurso!	Sobre	o	nome	deve	dar	 às	novas	 consultas,	 sugerimos	que	
active	a	sua	criatividade.	
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• REENCARNAÇÃO	

	
Porque	é	que	há	quem	aborte	antes	do	parto	e	quem	desencarne	logo	após	o	nascimento?	

—	 As	 razões	que	presidem	a	esses	 acontecimentos,	 não	 são	perceptíveis	nem	 lógicas	para	o	
entendimento	humano.	Os	pais,	que	não	encontram	sentido	para	o	que	se	passou,	sentem	o	
sucedido	 como	uma	 tragédia.	 É	 inevitável.	Mas	deviam	 saber	 que	não	 foi	 azar,	 nem	 castigo;	
simplesmente	 intervieram	factores	que	os	 transcendem.	O	que	sabem	eles	acerca	das	 razões	
que	 levaram	o	seu	filho	a	 interromper	a	gestação	ou	a	desencarnar	 logo	após	o	nascimento?	
Podem	chegar	facilmente	às	razões	óbvias	(complicações	do	foro	biológico,	por	exemplo),	mas	
não	 conseguem	 passar	 daí.	 Todavia,	 quantos	 foram	 conduzidos	 para	 a	 pesquisa	 espiritual,	
depois	de	terem	sofrido	uma	mágoa	profunda?	A	dor	foi	tão	grande	que	procuraram	encontrar	
uma	justificação	num	nível	superior.	Alguns,	anos	depois,	considerando	a	evolução	conseguida,	
chegam	a	classificar	o	que	lhes	aconteceu	como	uma	dádiva.	Agora,	esse	progresso	teria	de	ser	
obtido,	necessariamente,	de	forma	dolorosa?	Haveria	a	necessidade	de	baterem	no	fundo,	para	
darem	um	salto	evolutivo?	Claro	que	não.	Mas	foi	o	que	aconteceu.	
	

• REIKI	
	

Eu	e	uma	amiga	estamos	a	fazer	Reiki	a	um	amigo,	que	está	numa	cadeira	de	rodas	devido	
a	acidente.	Gostava	de	saber	 se	estamos	no	bom	caminho	para	que	ele	 recomece	a	andar.	
Obrigada.	—	A	 nossa	 resposta	 pode	 surpreendê-la,	mas	 temos	 de	 dizer	 que	 o	 respeito	 pelo	
livre-arbítrio	 tem	de	 ser	 levado	 até	 às	 últimas	 consequências.	 Perante	 alguém	que	 sofre	 um	
acidente	 grave,	 imediatamente	 enviam	 energia	 para	 que	 se	 cure.	 Perfeito.	 É	 o	 que	 a	 vossa	
consciência	vos	 leva	a	 fazer.	Todavia,	melhor	seria	que	enviassem	energia	sem	 intenção	para	
que	 ele	 pudesse	 fazer	 com	 ela	 o	 que	 bem	 entendesse.	 Que	 sabem	 as	 senhoras	 acerca	 das	
razões	que	estão	na	origem	do	acidente	do	vosso	amigo?	Para	que	é	que	aquilo	aconteceu?	
Imaginando	que	os	Amigos	Mais	 Leves	dele	 estão	a	 tentar	 tirá-lo	do	planeta,	 por	que	 fazem	
vocês	 força	 ao	 contrário?	 Por	 conseguinte,	 o	 melhor	 é	 não	 interferirem.	 Enviem	 a	 vossa	
energia,	sim,	mas	de	uma	forma	neutra.	Com	amor,	mas	sem	intenção	nem	propósito.	É	natural	
que	queiram	vê-lo	a	andar,	mas	não	devem	dar-lhe	energia	com	essa	intenção.	O	amor	não	tem	
que	interferir!	Este	é	um	estádio	um	pouco	mais	avançado	do	habitual.	Não	estamos	a	criticar,	
evidentemente.	 Nunca	 dizemos	 que	 algo	 está	 errado.	 Podemos	 dizer	 que	 é	 insuficiente	 ou	
escusado.	E	quando	assim	é,	acrescentamos	alguma	sugestão	que	pode	ajudar.	Quer	isto	dizer	
que	 não	 há	 nada	 de	 errado	 em	 continuarem	 a	 enviar	 energia	 para	 o	 vosso	 amigo.	 Agora,	
porém,	têm	outro	método	que	passarão	a	usar	se	assim	entenderem.	
	

• RELACIONAMENTOS	
	

1)	 Porque	 é	 que	 os	 relacionamentos	 afetivos	 são	 tão	 difíceis?	 —	 A	 maioria	 dos	 seres	
humanos	funciona	na	base	da	dependência,	não	da	autonomia.	Esta	é	uma	das	razões	por	que	
é	tão	difícil	o	entendimento	entre	dois	indivíduos,	sejam	ou	não	do	mesmo	sexo.	Ao	partirem	
para	um	relacionamento	com	base	em	modelos	de	comportamento	armadilhados,	criam	uma	
situação	angustiante	porque	desejam	ardentemente	que	a	relação	resulte.	Não	se	apercebem	
de	 que	 é	 o	 seu	 próprio	 padrão	 de	 relacionamentos,	 antiquado	 ou	 distorcido,	 que	 boicota	 o	
processo.	Não	percebendo	o	que	se	passa,	perguntam-se	por	que	não	resulta.	Desta	forma,	a	
chegada	da	 frustração	 é	 inevitável.	 Importa	 ressaltar	 um	ponto	 importante:	 uma	 coisa	 é	 um	
relacionamento	 entre	 pessoas	 que	 já	 uniram	 as	 suas	 polaridades	 internas,	 outra,	 é	 um	
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relacionamento	onde	tal	não	aconteceu.	Neste	caso,	ambos	vão	considerar	o	outro	como	um	
polo	 compensador,	 um	 fornecedor	 do	 que,	 segundo	 pensam,	 eliminará	 as	 suas	 carências	 de	
todos	os	tipos.	Ou	seja,	ambos	precisam	um	do	outro.	Esta	situação	acaba,	inevitavelmente,	de	
uma	 forma	 desagradável.	 É	 uma	 questão	 de	 tempo.	 Contudo,	 quem	 já	 casou	 o	 masculino	
interno	 com	 o	 feminino	 interno,	 está	 com	 o	 outro	 apenas	 para	 desfrutar	 e	 partilhar.	 Não	
precisa	dele!	Não	há	dependência.	A	ausência	de	um,	não	põe	em	causa	o	equilíbrio	do	outro.	
Ou	seja,	desfrutam	quando	o	outro	está	e	quando	não	está,	embora,	evidentemente,	seja	mais	
agradável	 quando	 está.	 É	 o	 fim	 da	 angustiante	 situação	 de	 'andar	 à	 procura',	 de	 ter	 uma	
parceria	por	necessidade.	Quem	se	sente	bem	em	qualquer	circunstância,	acaba	por	atrair	para	
si	uma	parceria	saudável,	se	tal	fizer	sentido	e	for	oportuno.	Se,	além	disso,	for	útil	do	ponto	de	
vista	 superior,	a	 tarefa	que	desempenharão	em	conjunto	passará	a	 ser	a	 razão	principal	pela	
qual	 estão	 juntos.	 Sem	 cobranças,	 o	 amor	 é	 vivido	 através	 da	 observação	 de	 expressão	 do	
outro,	 sem	 críticas	 nem	 preconceitos.	 Poderão	 não	 concordar	 com	 certas	 ideias,	 escolhas	 e	
opiniões,	mas	 respeitam-se	mutuamente.	Nada	disso	 gera	 atritos	 que	podem	descambar	 em	
aversão.	Assim	serão,	no	futuro,	os	seres	humanos	autónomos,	livres	e	independentes40.		
	

2)	 As	 pessoas	 sem	 relacionamento	 afetivo	 terão	 a	 oportunidade	 de	 encontrar	 um	
companheiro	compatível	com	o	seu	nível	de	consciência,	para	seguirem	a	jornada	evolutiva	
em	 conjunto?	 —	 Não	 pode	 haver	 essa	 certeza,	 pois	 certos	 factores	 poderão	 impedir	 esse	
encontro.	Por	exemplo,	uma	parte	de	si	pode	desejar	uma	parceria,	mas,	devido	a	experiências	
anteriores	 insatisfatórias,	 receia	 que	 volte	 a	 acontecer	 o	 mesmo.	 Outro	 factor,	 é	 a	 senhora	
julgar-se	 num	 grau	 de	 consciência	 superior	 ao	 que	 possui	 realmente	 e,	 na	 sua	 imaginação,	
esperar	 um	 companheiro	 que	 corresponda	 ao	 nível	 em	 que	 julga	 estar.	 Mas,	 porque	 os	
encontros	 ocorrem	 por	 ressonância,	 jamais	 encontrará	 quem	 imaginou.	 É	 a	 história	 do	
Cavaleiro	 Encantado,	 que,	 regra	 geral,	 conduz	 à	 desilusão	 e	 ao	 sofrimento.	 Então,	 de	 duas,	
uma:	 ou	 a	 senhora	 sobe	 vibracionalmente	 para	 o	 patamar	 correspondente	 ao	 padrão	 de	
relacionamento	 que	 deseja	 experimentar,	 ou	 atrairá	 alguém	 que	 corresponde	 ao	 nível	
vibracional	 em	 que,	 de	 facto,	 se	 encontra.	 O	 mais	 certo	 é	 ficar	 furiosa	 por	 achar	 que	 não	
merece	aquele	 tipo	de	relação.	Esperava	 ter	alguém	equilibrado,	mas	 tem	uma	pessoa	que	a	
desrespeita	e	 serve-se	de	 si.	 Para	 sair	 dessa	 situação,	 tem	de	 ser	honesta	e	 reconhecer	que,	
afinal,	não	tem	a	vibração	que	corresponde	à	parceria	que	idealizou.	Talvez	seja	melhor	fazer	
uma	pausa	e	trabalhar	para	subir	para	o	patamar	vibracional	que	lhe	trará	a	pessoa	com	quem	
vai	estabelecer	uma	relação	na	base	do	respeito,	cumplicidade	e	complementaridade.	Também	
pode	acontecer	que	encontra	a	pessoa	certa	quando	deixar	de	querer	uma	relação.	Quando	já	
não	 quiser,	 ela	 aparecerá!	 Poderá	 parecer	 estranho,	 mas	 é	 frequente	 porque	 a	 ansiedade	
desapareceu.	 Nesse	 dia,	 estabelece	 uma	 relação	 decente,	 porque	 já	 não	 tem	 o	 seu	
companheiro	como	fornecedor	de	coisa	nenhuma.	A	relação	baseia-se	na	partilha.	A	senhora	
limita-se	a	ter	a	mão	estendida	e	aberta	para	que	o	pássaro	poise;	a	sua	mão	já	não	se	fechará	
para	o	agarrar.	 Ele	pousará	e	 levantará	 voo	 conforme	achar	 conveniente.	 E	 a	 senhora	 fará	o	
mesmo	em	relação	à	mão	dele!	
	

• RELIGIÃO	
	

Sendo	a	cruz	um	símbolo	de	sofrimento,	o	que	significa	fazer	o	sinal	da	cruz?	—	Significa	
que	a	pessoa	 respeita	a	 via	do	 sofrimento.	Qualquer	 religião	 requer	 coerência.	Por	exemplo,	
não	faz	sentido	que	a	senhora,	tendo	deixado	de	frequentar	a	Igreja,	tenha	um	oratório	na	sala	
de	estar	e	medite	nos	dias	em	que	não	reza.	Contudo,	faz	algum	mal	meditar	nuns	dias	e	rezar	
                                                
40	Ver	o	Código	na	Nova	Família	no	Anexo	4,	página	80.	
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nos	outros?	Claro	que	não.	Mas	haverá	clareza	na	situação?	Estar	sentada	em	cima	do	muro,	
com	uma	perna	para	cada	lado,	é	uma	postura	que,	além	de	incómoda,	é	desaconselhável.	Se	
respeita	o	Cristianismo,	seja	uma	boa	cristã	e	respeite	a	ortodoxia;	se	quer	ser	uma	Aspirante	à	
Ascensão,	não	siga	ortodoxia	nenhuma	e	respeite	o	que	pode	concorrer	para	a	sua	evolução.	Se	
o	Anjo	de	Deus	 e	 o	Comandante	da	nave	de	 Sírios	 chegarem	ao	mesmo	 tempo	à	 sua	porta,	
convém	que	já	saiba	claramente	a	quem	deve	atender	e	acompanhar.	Coerência:	no	dia	em	que	
a	 senhora	 conseguir	 estar	 só	 ligeiramente	 grávida,	 será	 coerente	 rezar	 e	meditar!	 Nenhuma	
atitude	é	criticável,	mas	não	é	indiferente	agir	de	uma	maneira	ou	de	outra.		
	

• RIVALIDADE	
	

Tenho	notado	rivalidade	entre	as	pessoas	com	quem	aprendo	sobre	espiritualidade,	amor	
incondicional,	 partilha,	 etc.	 Como	devo	 considerar	 essa	 rivalidade?	—	Considere	 como	uma	
oportunidade	para	se	aperceber	das	personalidades	distorcidas	que	vivem	no	mundo	espiritual.	
O	 ego	 é	 o	 princípio	 do	 domínio	 sobre	 os	 outros,	 da	 manipulação	 e	 do	 controlo.	 Com	 a	
Espiritualidade	 em	 franca	 expansão,	 o	 ego	 dispõe	 de	 um	 vasto	 campo	 para	 exercer	 o	 seu	
imperialismo.	Porém,	perante	as	estratégias	dele,	qualquer	pessoa	avisada	sabe	qual	a	decisão	
a	tomar.	O	que	faz	a	senhora	quando,	estando	à	chuva,	não	se	quer	molhar?		
	



 63 

 
• SAUDADES	DO	DIVINO	

	
Queridos	Amigos!	Como	devo	integrar	as	saudades	do	Divino?	—	O	conceito	'saudades	do	

Divino'	tem	implícito	uma	noção	de	espaço:	a	senhora	está	aqui;	o	Divino	está	algures,	 longe.	
Refere	 o	 Divino	 como	 referiria	 um	 amigo	 de	 quem	 sente	 saudades	 porque	 partiu	 ou	 está	
inacessível.	Este	conceito	denuncia,	também,	a	dificuldade	em	reconhecer	a	sua	interação	com	
o	Divino.	A	 senhora	não	é	o	Divino,	 obviamente,	mas	 tem	a	natureza	do	Divino.	 Portanto,	 é	
quase	 como	 se	 tivesse	 saudades	 de	 si.	 Já	 decidiu	 que	 quer	 reconhecer	 essa	 condição?	 A	
senhora	 pode	 determinar	 que	 quer	 ser	 esclarecida	 acerca	 do	 que	 não	 sente	 ou	 do	 que	 não	
entende.	Voltamos	 sempre	 ao	mesmo:	 é	uma	questão	de	decisão.	Não	 consegue	 integrar	 as	
saudades	do	Divino,	mas,	através	da	cocriação,	pode	solicitar	a	colaboração	dos	seus	Amigos	
Mais	 Leves,	 não	 para	 a	 ajudarem	 a	 integrar	 essas	 saudades,	 mas	 para	 deixar	 de	 as	 sentir.	
Depois,	pode	beber	Água	Matriz41	programada	com	essa	intenção.	
 

• SERES	DE	LUZ	
	

1)	 Como	distinguir	 um	 Ser	 de	 Luz	 de	 uma	 entidade	 do	 alto	 astral?	—	Seria	 interessante	
saber	o	que	a	 senhora	entende	por	 'Ser	de	Luz'	e	por	 'entidade	de	alto	astral';	depois,	 saber	
para	que	quer	saber	a	diferença.	Se	faz	a	pergunta	porque	contacta	com	uma	entidade	que	não	
sabe	 se	 é	 uma	 coisa	 ou	 a	 outra,	 a	 resposta	 é:	 tanto	 faz!	 O	 que	 interessa	 é	 a	 utilidade	 da	
informação	 que	 recebe.	 Se	 tem	 dúvidas	 acerca	 da	 sua	 proveniência,	 informe-se	 sobre	 a	
estratégias	 usadas	 pelos	 'Seres	 de	 Luz'	 e	 pelos	 'Seres	 de	 Sombra'42.	 Expressões	 como,	 por	
exemplo,	Seres	de	Luz,	Amigos	Mais	Leves,	Guias,	Amparadores,	etc.,	são	todas	sinónimos.	
	

2)	Quando	faço	Reiki,	sinto	que	sou	tocada	na	cabeça.	Serão	Seres	de	Luz	a	ampararem-
me?	—	A	senhora	decerto	gosta	de	pensar	que	essa	impressão	é	provocada	por	Seres	de	Luz,	
mas	também	pode	ser	o	vórtice	de	energia	do	seu	chacra	coronal.	Certas	pessoas	sentem	mais	
no	toque;	outras	vêem	mais	do	que	sentem;	outras	não	sentem	nada;	outras	sentem,	mas	é	só	
sugestão.	Enfim,	há	um	leque	bastante	largo	de	situações.	O	que	interessa	neste	caso	é:	em	que	
medida	é	que	essa	experiência	beneficia	a	sua	maneira	de	lidar	com	os	outros?		
	

3)	Como	é	possível	que	um	Ser	de	Luz	envie	uma	mensagem	dizendo	que	nunca	um	Ser	das	
hierarquias	superiores	veio	à	Terra?	—	Um	Ser	de	Luz,	ou	de	não	Luz,	ou	de	Luz	assim-assim,	
pode	 dizer	 o	 que	 lhe	 apetecer.	 Está	 no	 seu	 direito.	 Não	 é	 criticável,	 nem	 condenável.	 É	 a	
manifestação	 de	 um	 direito	 que	 assiste	 a	 todos,	 físicos	 e	 invisíveis.	 A	 sua	 pergunta	 deixa	
transparecer	 surpresa	 e	 incredibilidade:	 'Como	 é	 possível	 que…'?	 Já	 referimos	 a	 postura	
correcta	em	relação	às	canalizações:	a	 informação	é	oportuna	para	si?	Se	é,	aproveite-a;	se	a	
considera	absurda	ou	inoportuna,	rejeite-a	sem	julgamentos.	
	

4)	 Será	 que	 cada	 um	 de	 nós	 é	 um	 ser	 divino?	 —	 Talvez	 a	 senhora	 não	 se	 sinta	
permanentemente	 divina,	 mas	 decerto	 já	 ouve	 dois	 ou	 três	 segundos	 em	 que	 teve	 essa	
impressão.	Seja	como	for,	 resta	saber	o	que	entende	por	 'divino'.	Elaborar	essa	definição	é	o	
seu	trabalho.	A	conclusão	a	que	chegar	é	a	que	irá	respeitar,	enquanto	não	mudar	de	opinião.	A	
senhora	não	é	a	criadora	da	sua	realidade	terrena	(é	cocriadora),	mas	é	a	criadora	exclusiva	da	
sua	 realidade	 espiritual.	 Se	 lhe	 parece	 que	Deus	 está	 no	 Céu,	 'divino'	 é	 estar	 no	 Céu;	 se	 lhe	

                                                
41	Ver	Método	de	Preparação	de	Água	Matriz	no	Anexo	1,	no	final	do	texto.	
42	Ver	Como	canalizar	vozes	de	outras	dimensões	no	botão	'Prosa'	de	www.baudasletras.com.	
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parece	que	'divino'	é	estar	nas	naves	de	Órion,	pois	será.	O	que	considerar	'divino'	sê-lo-á	para	
si...	e	apenas	para	si!		
	

5)	Seria	possível	facilitarem-nos	conhecimento	científico	verificável,	para	que	os	cientistas	
reconheçam	que	há	algo	inegável	vindo	do	exterior	da	Terra?	—	O	que	a	senhora	pede	é	que	
provemos	 a	 nossa	 existência	 através	 de	 informações	 verificáveis.	 Talvez	 gostasse	 que	 nos	
materializássemos	 nos	 laboratórios	 científicos,	 para	 acabar	 com	as	 dúvidas.	 Contudo,	muitos	
cientistas	 já	 estão	 a	 trabalhar	 em	 colaboração	 connosco,	 sem	 necessidade	 das	 provas	
solicitadas	 na	 sua	 pergunta.	 Não	 nos	 compete	 aparecer	 nos	 laboratórios	 científicos	 com	 as	
respostas	para	os	problemas	pendentes,	tal	como	não	cabe	a	um	professor	fazer	o	exame	do	
aluno.	 A	 nossa	 função	 é	 facilitar	 as	 condições	 que	 vos	 permitam	 encontrar	 as	 soluções.	 A	
entrega	dessas	condições	favoreceu	 inúmeras	descobertas	e	 invenções,	embora,	nem	sempre	
os	 investigadores/inventores	 tenham	 tido	a	 consciência	de	que	 foram	ajudados	dessa	 forma.	
Muitos	foram	apanhados	de	surpresa;	outros	acharam	que	tudo	foi	fruto	da	sua	inteligência.		
	

6)	Se	os	seres	não	luminosos	podem	aparecer-nos	disfarçados,	também	podem	enganar	o	
nosso	chacra	cardíaco?	—	É	muito	difícil,	mesmo	para	os	'seres	não	luminosos',	enganar	um	ser	
humano	absolutamente	pacificado	e	de	coração	puro.	O	coração	espiritual,	que	é	uma	caixa	de	
ressonância	das	altas	energias,	também	é	capaz	de	reconhecer	as	baixas	energias.	Ou	seja,	se	
um	 'ser	não	 luminoso'	 se	 aproximar,	 o	 coração	pacificado	 reconhecê-lo-á.	Apenas	o	medo,	 a	
suspeita	e	a	desconfiança,	pode	abrir	a	porta	aos	'seres	não	luminosos'.	Quem	dispõe	de	uma	
vibração	elevada,	não	tem	nada	a	temer.	E	a	senhora	já	sabe	o	que	tem	de	fazer	para	perder	o	
medo:	cocriar	a	coragem	necessária	para	o	enfrentar.	Mas,	atenção,	os	seus	Amigos	Mais	Leves	
não	lhe	vão	dar	coragem:	vão	proporcionar-lhe	oportunidades	para	a	senhora	reagir	de	forma	
diferença	da	habitual:	com	coragem	em	vez	de	medo.	
	

7)	Gostaria	de	saber	se	estou	guiada	por	algum	Ser	de	Luz?	—	Não	há	ninguém	que	não	
tenha	os	Amigos	Mais	Leves.	Todos	Eles	respeitam	as	escolhas	dos	seres	humanos.	Quando	elas	
não	 são	 as	mais	 correctas,	 sugerem	 alternativas.	 Para	 as	 conhecer,	 a	 senhora	 só	 têm	 de	 se	
habituar	a	fazer	silêncio,	sintonizar	com	o	coração	e,	depois,	não	pensar	que	está	a	inventar!		
	

• SERVIÇO	À	HUMANIDADE	
	

1)	A	minha	filha	foi	para	Moçambique,	integrada	numa	missão	de	solidariedade	que	visa	
ajudar	na	construção	de	casas	para	crianças	órfãs.	Será	este	género	de	ajuda	que	devemos	
incentivar	 para	 elevarmos	 a	 vibração	 do	 planeta?	 —	 Ajudar	 a	 satisfazer	 as	 necessidades	
básicas	dos	mais	desfavorecidos	é	uma	boa	opção	e	deve	ser	incentivada	ao	máximo.	Todavia,	
mesmo	 perante	 esses	 flagelos	 que	 atingem	 milhões	 de	 pessoas	 em	 todo	 o	 mundo,	 não	 se	
esqueça	do	seguinte:	a	evolução	espiritual	não	depende	de	uma	casa,	de	comida	ou	seja	do	que	
for.	 Muitos	 'acordaram'	 exatamente	 por	 não	 terem	 as	 condições	 básicas	 para	 viverem	
condignamente.	 Foi	 nessa	 fase	 dramática	 que	 conseguiram	 reunir	 a	 força	 necessária	 para	
inverter	o	processo.	Mas	como	os	cooperantes,	como	a	sua	filha,	não	sabem	se	esse	'despertar'	
vai	acontecer	ou	não,	devem	cumprir	a	sua	tarefa	com	dedicação	e	afeto.	Há	tantas	formas	de	
ajudar	quantos	os	seres	humanos.	Muita	energia	saudável	pode	ser	canalizada	para	o	planeta	
enquanto	fazem	croché!		
	

2)	Como	posso	manter	a	conexão	com	a	Fonte	se	fico	presa	nos	problemas	do	dia-a-dia?	—	
Os	 problemas	 diários	 não	 deviam	 ser	 uma	 prisão,	mas	 uma	 oportunidade	 de	 aprendizagem.	
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Não	aprendendo,	sente-os	como	uma	prisão.	Os	problemas	do	quotidiano	precisam	de	força	e	
coragem	 para	 serem	 resolvidos.	 A	 paz	 brota	 de	 um	 estado	 de	 espírito	 interior,	 não	 do	 que	
acontece	no	exterior.	A	senhora	decerto	conhece	pessoas	que	lidam	com	imensos	problemas,	
mas	 vivem	 tranquilas.	 Porquê?	 Porque	 não	 se	 deixam	 desequilibrar	 pelas	 situações	
desafiadoras.	E	não	as	consideram	como	problemas,	mas	como	desafios	que	precisam	de	ser	
enfrentados.	No	conceito	do	desafio	não	cabe	a	insegurança,	que	é	o	filho	predileto	do	medo.	
Associada	à	noção	de	problema,	está	um	ser	humano	com	a	cabeça	entre	as	mãos,	sem	saber	o	
que	fazer;	 já	na	 imagem	do	desafio,	está	um	ser	humano	sereno,	avaliando	as	circunstâncias,	
sabendo	 que	 a	 serenidade	 lhe	 dará	 a	 lucidez	 para	 conduzir	 o	 processo	 corretamente.	 Como	
quer	a	senhora	resolver	um	problema	se	ele	a	desequilibra?	Como	quer	encontrar	a	resposta	
correta,	 se	está	desequilibrada?	Se	não	está	em	paz	 com	a	 situação,	 como	poderá	 resolvê-la	
pacificamente?		
	

3)	 Preciso	 de	 mudar	 toda	 a	 minha	 vida	 para	 estar	 ao	 serviço	 da	 Humanidade?	 O	 que	
preciso	 de	 fazer?	—	A	 senhora	 não	 tem	 de	mudar	 nada	 na	 sua	 vida,	 tem	 de	mudar	 em	 si	
mesma.	 Não	 tem	 de	 mudar	 o	 cenário	 para	 corresponder	 à	 representação;	 tem	 de	 estudar	
melhor	o	seu	papel.	Um	'actor',	conhecedor	profundo	do	trabalho	que	tem	de	fazer,	actua	em	
quaisquer	 condições,	porque	a	 sua	 'representação'	não	depende	do	 'cenário'.	A	 senhora	não	
tem	de	mudar	de	cidade,	de	parceiro,	de	casa,	de	emprego,	etc.	Exteriormente,	só	precisa	de	se	
afastar,	 se	 lhe	 for	 possível,	 das	 pessoas	 com	mentalidade	 tacanha	 (e,	 portanto,	 com	energia	
pesada),	que	não	a	ajudam	a	progredir.	É	claro	que,	quando	alguém	se	dispõe	a	mudar	a	sua	
estrutura	 interna,	é	frequente	que,	em	consequência	disso,	algumas	coisas	tenham	de	mudar	
no	 exterior.	 Portanto,	 não	 tem	 de	 alterar	 nenhuma	 das	 condições	 externas	 para	 estar	 ao	
serviço	 da	 humanidade.	 Uma	 coisa	 é	 desejar	 algo,	 outra	 coisa	 é	 estar	 em	 condições	 de	
experimentar	o	que	é	desejado.	Uma	coisa	é	um	potencial,	outra,	é	a	sua	manifestação.	
	

4)	Qual	a	forma	de	melhorar	espiritualmente?	—	O	mais	importante	é	pacificar	a	sua	vida:	
fazer	uma	lista	daqueles	com	quem	não	está	em	paz	e	ir	resolvendo	as	querelas	pendentes.	A	
espiritualidade	 não	 tem	 nada	 de	 teórico.	 Não	 é	 uma	 coisa	 que	 se	 aprenda	 em	 cursos.	 Para	
melhorar	 espiritualmente,	 a	 senhora	 precisa	 de	 deixar	 de	 ter	 as	 atitudes	 que	 precisam	 de	
correcção.	Por	outras	palavras,	não	 insistir	no	erro.	E	não	confunda	erro	com	pecado.	O	erro	
deriva	da	falta	de	consciência;	o	pecado	fá-la	cair	dentro	do	poço,	quando,	afinal,	o	seu	coração	
deseja	subir	para	as	alturas	espirituais.	Para	melhorar	espiritualmente,	lembre-se	de	que	tudo	
está	em	movimento	e,	portanto,	em	mudança.	Tem	de	desistir	do	'programa'	que	tem	usado.	
Então,	qual	a	forma	de	melhorar	espiritualmente?	Fazer	como	nunca	fez!	
	

5)	Qual	o	significado	da	frase:	'Dá	de	graça,	o	que	recebes	de	graça'?	—	A	pergunta	contém	
a	 ideia	 de	 que	 os	 'trabalhos	 espirituais'	 deviam	 ser	 grátis.	 A	 senhora,	 porém,	 vive	 numa	
sociedade	que	funciona	na	base	do	dinheiro.	Todos	os	grandes	mestres	que	desceram	à	Terra,	a	
menos	que	tenham	vivido	de	esmolas,	tinham	quer	lhes	gerisse	os	fundos,	doados	para	a	sua	
causa	 pelos	 mais	 abastados.	 Embora	 as	 condições	 sociais	 do	 passado	 fossem	 totalmente	
diferentes	das	atuais,	por	vezes	surge	uma	nostalgia	dessas	épocas.	Muitos	dos	que	trabalham	
agora	 na	 área	 espiritual,	 viveram	 nesses	 tempos.	 Trabalharam	 em	 templos	 e	 noutro	 tipo	 de	
instituições,	 que	 garantiam	 a	 sua	 subsistência	 física.	 Agora,	 porém,	 as	 coisas	 são	 diferentes.	
Além	 disso,	 há	 uma	 dignidade	 inerente	 ao	 ser	 humano,	 que	 tem	 de	 ser	 respeitada:	 quem	
executa	 'trabalhos	 espirituais'	 (terapeutas,	 monitores,	 etc.)	 não	 tem	 de	 viver	 na	 penúria.	
Porque	esta	sociedade	assenta	no	maquiavelismo	financeiro,	são	normais	as	noções	distorcidas	
acerca	do	dinheiro,	do	que	deve	ser	pago	e	do	que	deve	ser	grátis.	Interpretando	literalmente	a	



 66 

sua	pergunta,	resta	saber	de	que	nível	de	dádiva	estamos	a	falar.	A	dádiva	pode	ser	arroz	ou	
energia.	A	solidariedade	pode	ser	praticada	de	muitas	maneiras.	Cada	patamar	de	consciência	
tem	o	seu	estatuto.	No	mundo,	a	dádiva	pode	ser	dada	em	géneros,	dinheiro,	força	muscular,	
etc.	O	trabalho,	porém,	deve	ser	pago.	Quando	a	senhora	participa	numa	meditação	pela	Terra,	
está	a	dar	de	graça	o	que	recebeu	de	graça.	Experimente	pagar	as	compras	no	supermercado	
com	energia.	
	

• SOFRIMENTO	
	

1)	O	que	é	o	sofrimento	e	como	deve	de	ser	encarado?	—	O	sofrimento	 físico	 resulta	da	
falta	 de	 saúde;	 o	 sofrimento	 psicológico	 resulta	 da	 falta	 de	 consciência,	 da	 desistência	 da	
autotransformação	ou	do	desconhecimento	da	sua	necessidade.	A	Igreja	Católica	'apregoou'	o	
sofrimento	como	via	de	evolução.	Tantas	vezes	o	fez	e	durante	tanto	tempo,	que	esse	conceito	
acabou	por	 ser	aceite	e	assimilado	como	uma	verdade.	Basta	 considerar	o	 símbolo	que	 foi	e	
continua	a	ser	amplamente	divulgado:	a	cruz.	Muitos	trazem-na	pendurada	ao	pescoço	na	zona	
do	 chacra	 cardíaco.	 Não	 há	 sinal	mais	 óbvio	 da	 opção	 dessas	 pessoas,	 no	 que	 toca	 à	 forma	
como	pretendem	viver	a	sua	vida.	Usando	o	crucifixo	sobre	o	chacra	cardíaco,	demonstram	que	
aceitam	o	 sofrimento.	No	entanto,	nem	se	apercebem.	A	 senhora	acha	que	esse	 símbolo	 foi	
escolhido	 por	 acaso?	 Acha	 irrelevante	 que	 muitos	 teólogos	 da	 Idade	 Média	 tenham	 gasto	
meses	 a	 discutir	 se	 Jesus	 sorria	 ou	 não,	 se	 era	 dono	 da	 túnica	 que	 vestia43?	 Quem	 estava	
sentado	no	 'Trono	da	Terra'	 nessa	 altura?	Quem	outorgou	o	poder	 aos	 grandes	 senhores	da	
Igreja,	 que	 emanavam	 as	 suas	 directrizes	 para	 quase	 todo	 o	 mundo?	 Quem	 massacrou	 os	
'hereges'	e	guardou	os	documentos	que	poderiam	pôr	em	causa	o	Dogma?	
	

2)	 O	 que	 é	 preciso	 para	 viver	 com	 um	 mínimo	 de	 sofrimento?	 —	 O	 ideal	 seria	 que	 a	
senhora	pusesse	a	ideia	do	sofrimento	totalmente	de	lado.	Já	foi	dito	que,	em	princípio,	aquilo	
que	 dói	 num	 ser	 humano	 é	 a	 parte	 que	 resiste	 à	 mudança.	 Um	 ser	 maleável,	 totalmente	
disponível	 para	 a	mudança	—	ou	 seja,	 sem	qualquer	 apego	—	praticamente	não	 sofre.	 E,	 se	
sofre,	não	fica	abatido.	Momentaneamente,	pode	sentir-se	triste.	Mas	essa	tristeza	decorre	de	
ver	milhões	de	pessoas	a	viverem	em	condições	deploráveis.	Todavia,	sabendo	que	já	nenhuma	
parte	dele	resiste	ao	que	tem	de	fazer,	recupera	a	tranquilidade.	Ele	não	pode	sofrer	porque	a	
sua	 Luz	mantém	o	 sofrimento	à	distância.	 Por	 isso,	minha	 senhora…	acenda-se!	Acenda-se	e	
retire	a	sofrimento	do	seu	vocabulário.		
	

• SONHOS	E	VISÕES	
	

1)	Alguém	pode	receber,	através	de	um	sonho	premonitório,	a	data	da	sua	própria	morte?	
—	Por	vezes,	certos	sonhos	servem	para	testar	a	reação	do	sonhador.	Assim,	sonhar	com	a	data	
da	própria	morte	pode	ser	o	pretexto	para	desencadear	uma	determinada	reação	no	sonhador.	
O	objetivo	é	testar	a	sua	reação	ao	sonho,	não	que	fique	na	posse	dessa	 informação.	Um	ser	
humano	não	deveria	 interessar-se	por	conhecer	a	data	do	seu	desencarne.	Qual	o	 interesse?	
Mas,	em	certas	circunstâncias,	é	importante	saber	como	é	que	ele	reagiu,	emocionalmente,	a	
essa	 informação.	 Porque	 os	 sonhos	 têm	 múltiplos	 níveis	 de	 interpretação,	 não	 devem	 ser	
entendidos	 literalmente.	 Por	 vezes,	 são	 uma	 via	 para	 o	 autoconhecimento,	 tomando	
consciência	do	que	sentiu	em	função	do	que	sonhou.		
	

                                                
43	Ver	O	Nome	da	Rosa,	de	Umberto	Eco.	Editora	Difel.	
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2)	Poderia	falar	acerca	dos	sonhos?	—	No	passado,	uma	parte	dos	sonhos	foi	usada	como	
via	de	comunicação.	Uma	vez	que	a	 senhora	desconhecia	a	canalização	e	desconfiava	da	sua	
intuição,	restavam	poucas	vias	de	contacto.	Presentemente,	os	sonhos	'informativos'	são	uma	
situação	 de	 recurso	 para	 ajudar	 quem	 não	 está	 em	 condições	 de	 receber	 informações	 por	
outras	vias.	Não	quer	isto	dizer	que	a	senhora,	admitindo	que	canaliza	e	aceita	a	sua	intuição,	
não	 receba	 informação,	 também,	 através	 de	 sonhos.	 No	 caso	 de	 experimentar	 sonhos		
'informativos'	 	que	 lhe	parecem	de	difícil	 interpretação,	diga	aos	seus	Amigos	Mais	Leves:	 'Se	
querem	que	eu	entenda,	falem	claro'.	Depois,	espere.		
	

3)	É	normal	que	desde	sempre	me	sinta	como	se	 fosse	um	anjo	ou	uma	 fada?	É	normal	
pensar	que,	se	estivesse	no	mundo	desses	seres,	poderia	transformar	tudo	como	por	magia?	
—	 Talvez	 a	 senhora	 venha	 de	 um	mundo	 onde	 o	 grau	 de	 harmonia	 é	muito	marcante.	 Por	
trazer	 isso	 nos	 seus	 registos,	 é	 inevitável	 um	 certo	 desconforto.	 Seja	 como	 for,	 regressou	 à	
Terra	 com	 uma	 função	 muito	 específica.	 Qual	 ela	 seja,	 não	 interessa	 neste	 momento44.	
Provavelmente,	veio	para	ser	neste	mundo	como	costumava	ser	no	mundo	de	onde	veio.	Isso,	
porém,	é	apenas	uma	potencialidade;	há	que	investir	nela	para	a	concretizar.	
	

4)	Há	uns	tempos,	estava	deitada	e	algo	ergueu	parte	do	meu	corpo	com	muito	carinho.	Às	
vezes	 acredito	 que	 isto	 realmente	 aconteceu,	 outras	 vezes	 penso	 que	 estou	 a	 iludir-me.	
Gostaria	que	me	esclarecessem.	—	O	que	era	estranho	ou	anormal	há	um	tempo	atrás,	hoje	
pode	 já	 não	 ser.	 Todas	 as	 sensações,	 visões,	 percepções,	 visualizações,	 etc.	 podem	 ser	
verdadeiras	ou	ilusórias.	Depende	de	como	as	considera.	Se	achar	que	são	verdadeiras	e	que	os	
seus	Amigos	Mais	Leves	estão	a	trabalhar	em	si,	agradeça;	se	achar	que	está	a	delirar,	decida	
acabar	 com	 o	 delírio	 através	 da	 Cocriação	 e	 da	 Água	 Matriz.	 A	 senhora	 esteve	 anos	 num	
contexto	 onde	 não	 se	 passava	 quase	 nada;	 agora,	 está	 num	 contexto	 onde	 muitas	 coisas	
podem	acontecer.	
	

• SUICÍDIO	
	

No	 livro	 'Memórias	 de	 um	 Suicida',	 li	 a	 descrição	 do	 sofrimento	 que,	 após	 o	 suicídio,	 a	
entidade	 passou	 até	 ser	 ajudada	 pelos	 auxiliares	 espirituais.	 A	 Energia	 Matriz	 alterou	 a	
situação	dos	suicidas	ou	continuam	a	ter	esse	período	de	sofrimento?	—	Um	suicida	pode	ser	
considerado	como	alguém	que	 se	 sentiu	 incapaz	de	 lidar	 com	um	conjunto	de	circunstâncias	
desafiadoras.	 Qualquer	 ser	 humano	 tem	 o	 potencial	 de	 lidar	 com	 todas	 as	 conjunturas	
desafiadoras,	mas,	 perante	 graves	 níveis	 de	 sofrimento,	 pode	 achar	 que	 não	 consegue	 lidar	
com	elas.	Ninguém	recebe	uma	'carga'	que	não	possa	levantar.	Por	isso,	dizem	que	Deus	dá	o	
frio	conforme	a	roupa.	Mas	há	quem	decida	que	a	'roupa'	de	que	dispõe,	não	a	protege	do	'frio'	
que	 a	 rodeia.	 O	 que	 a	 Energia	Matriz	 proporciona	 é	 a	 possibilidade	 de	 o	 indivíduo	 alterar	 a	
forma	como	encara	as	conjuntaras	que	tem	de	enfrentar.	Nenhum	suicida	abandona	o	planeta	
num	estado	de	espírito	aprazível.	Portanto,	o	melhor	que	tem	a	fazer,	para	não	ter	de	lidar	com	
as	 consequências	 da	 falta	 de	 consciência,	 é	 investir	 na	 evolução.	 As	 decisões	 sugeridas	 pela	
falta	 de	 consciência	 criam	 o	 'inferno';	 as	 promovidas	 por	 uma	 consciência	 crescida,	 criam	 o	
'céu'.	 A	 pessoa	 não	 vai,	 evidentemente,	 nem	 para	 o	 céu	 nem	 para	 o	 inferno;	 cria,	 por	
ressonância,	a	condição	correspondente	ao	nível	da	sua	consciência.	As	imagens	do	caldeirão	a	
ferver	(inferno)	e	da	nuvem	suspensa	cheia	de	anjinhos	(céu),	poderão	ser	muito	interessantes,	
mas	só	para	a	banda	desenhada	e	os	desenhos	animados!		

                                                
44	Veja	o	item	Missão.	
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• TERCEIRA	LINGUAGEM	

	
1)	Gostaria	que	me	esclarecesse	 sobre	a	 Terceira	 Linguagem.	—	Entende-se	por	 Terceira	

Linguagem45	o	contacto	permanente	com	os	Planos	Superiores,	em	vez	do	contacto	que	dura	
apenas	o	tempo	da	oração/meditação.	Enquanto	está	'ligada',	a	senhora	está	a	usar	a	Terceira	
Linguagem;	 depois	 de	 'desligar'	 regressa	 ao	 plano	 mundano	 dos	 problemas.	 A	 Terceira	
Linguagem	 é	 a	 eliminação	 dessa	 descontinuidade.	 É	 o	 que	 se	 chama	 meditar	 em	 modo	
continuo…	o	que	não	significa,	que	passe	o	dia	em	oração/meditação;	significa	viver	a	vida	em	
estado	de	 interiorização,	em	contacto	permanente	com	a	 'divindade'	 interna.	Estamos	a	 falar	
de	uma	postura	que	contempla	a	quietude	e	a	serenidade	em	todas	as	atividades	diárias,	não	
com	o	 intuito	de	 'emitir'	mas	com	o	de	 'receber'.	A	Terceira	Linguagem	é	mais	um	meio	que	
facilita	 a	 ascensão	 que,	 relembremos,	 é	 o	 processo	 de	 elevação	 da	 consciência	 do	 plano	
mundano	para	um	plano	superior.		
	

• TERRA	
	

1)	Daqui	 a	quantos	 anos	 vai	 ocorrer	 a	 reintegração	 cósmica	do	nosso	planeta?	—	A	 sua	
pergunta	 equivale	 a	 perguntar	 quando	 é	 que	 o	 apicultor	 vai	 ter	 uma	 tonelada	 de	 mel	 em	
armazém.	A	 resposta	 é:	 depende	 do	 trabalho	 das	 abelhas.	Ninguém	pode	 avançar	 com	uma	
data	especifica.	Há	quem	refira	2012.	Mas	não	é	por	esse	ano	ser	muito	falado	que	vai	acolher	
esse	evento.	2012	é	apenas	o	fim	de	um	ciclo...	e	o	o	início	de	outro.	Em	2012	vai	haver	mais	
uma	das	medições	que	ocorrem	a	cada	25	anos,	mas	ninguém	fala	da	medição	de	203746.	Se	
quer	contribuir	para	que	a	reintegração	cósmica	da	Terra	ocorra	o	mais	cedo	possível,	já	sabe	o	
que	 tem	de	 fazer.	 E	 não	pense	que	a	 sua	negligência	ou	dedicação	não	afetam	o	 sistema.	A	
senhora	não	é	uma	entidade	neutra:	tudo	o	que	faz,	que	é	fruto	do	que	pensa	(que	por	sua	vez	
é	 fruto	do	grau	de	consciência),	ecoa	nos	mais	diversos	planos.	Daí	a	necessidade	de	vigiar	o	
comportamento.	 A	 forma	 instintiva	 de	 agir/reagir	 denuncia	 o	 seu	 grau	 de	 consciência.	 É	 por	
isso	que	critica	algumas	das	suas	próprias	atitudes.	A	sua	evolução	ocorre	diariamente.	Todos	
os	 dias	 gera	 um	 pouco	 de	 Luz	 e	 um	 pouco	 de	 Sombra,	 mas	 não	 se	 esqueça	 de	 que	 a	
percentagem	de	geração	de	Luz	tem	de	ser	progressivamente	superior	à	da	Sombra.		
	

2)	 A	 autêntica	 espiritualidade,	 na	 base	 da	 Lei	 do	 Amor	 Universal,	 já	 tem	 homens	
suficientes	para	se	começar	a	construir	o	Paraíso	na	Terra?	—	Tem	homens…	e	tem	mulheres!	
O	 'Paraíso	na	Terra'	começou	a	ser	construído	há	milhões	de	anos,	no	dia	em	que	a	primeira	
entidade	encarnou	neste	planeta.	Houve	muitos	desvios	ao	 longo	do	tempo,	é	verdade,	mas,	
presentemente,	todos	estamos	a	viver	uma	situação	sem	paralelo	na	história	do	planeta.	Seja	
como	 for,	na	sua	opinião,	quem	 julga	a	 senhora	que	vai	 'construir	o	Paraíso	na	Terra?'.	Acha	
que	nós	vamos	aparecer	com	a	bandeira	da	Paz,	apelando	à	concórdia?	Em	que	medida	é	que	a	
senhora	contribui	para	a	 sua	construção?	A	coisa	não	depende	dos	outros.	Quando	 todos	os	
seres	humanos	colaborarem	na	construção	do	'Paraíso	da	Terra'	ele	acabará	por	ficar	concluído.		
	

3)	Qual	a	forma	mais	eficaz	de	enviar	Luz	para	as	zonas	da	Terra	que	estão	em	guerra?		—
Se	a	sua	intenção	está	suportada	por	um	coração	puro,	qualquer	método	serve.	Não	estamos	a	
falar	de	formas,	de	técnicas,	de	visualizações,	de	focos,	de	raios	ou	seja	do	que	for;	estamos	a	
falar	de	intenção	pura.	Basta	que	a	senhora	carregue	a	sua	intenção	com	toda	a	potência	da	sua	
                                                
45	Expressão	usada	por	Kryon	nas	canalizações	recebidas	por	Lee	Carroll.	
46	Ver	a	nota	de	rodapé	nº	31	na	página	37.	
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compaixão,	e	não	precisa	de	fazer	visualizações.	Não	quer	dizer	que	não	as	faça,	mas	trata-se	
de	uma	disposição	interna.	Se	for	capaz	de	sentir	compaixão	pelo	planeta	até	lhe	chegarem	as	
lágrimas	aos	olhos,	a	emoção	será	tão	forte	que	a	impedirá	de	fazer	exercícios	ou	visualizações.	
No	entanto,	estará	a	ser	profundamente	eficaz.	Nós	não	registamos	visualizações,	 registamos	
intenções.	Acaso	aqueles	que	dizem	não	visualizar	estão	impedidos	de	ajudar	a	Terra?	Então,	já	
vê	que	só	há	uma	maneira:	a	sua.	Para	si.		
	

4)	Vem	algum	meteoro	chocar	com	a	Terra?	Irá	haver	extinção	da	raça	humana?	—	Minha	
senhora,	 a	 sua	 tarefa	 não	 é	 saber	 se	 a	 Terra	 vai	 ser	 destruída	 por	 um	 meteoro,	 por	 uma	
sequência	de	 terramotos,	 pela	 erupção	de	 vulcões,	 etc.	A	 sua	 função	é	 tratar	os	outros	 com	
carinho	e	 respeito.	Se,	desde	o	princípio,	 todos	 tivessem	conseguido	agir	assim,	a	história	do	
planeta	seria	bem	diferente.	Em	breve,	talvez	a	senhora	venha	a	ter	consciência	do	quanto	tem	
de	 agradecer	 por	 a	 Terra	 continuar	 a	 existir	 para	 que	 possa	 cuidar	 da	 sua	 evolução.	 Não	 se	
trata,	 é	 claro,	 de	 um	 'deve	 e	 haver',	 com	 dívidas	 a	 serem	 saldadas;	 trata-se	 do	 esmagador	
sentido	 de	 impunidade	 com	 que	 os	 Humanos	 se	 têm	 manifestado.	 Pura	 inconsciência.	
Reconheça	 que	 não	 há	 pensamentos	 neutros.	 Sem	 violarem	 o	 vosso	 livre-arbítrio,	 todos	 os	
Colaboradores	 cuidaram	 de	 evitar	 a	 destruição	 do	 planeta.	 De	 outra	 forma,	 a	 Terra	 já	 teria	
deixado	de	existir.	No	entanto,	a	Humanidade	não	Lhes	deve	agradecimentos.	Eles	sabem	que	a	
esmagadora	maioria	não	sabia	o	que	estava	a	fazer.	Ninguém	acusa	ninguém.	Querer	saber	se	a	
raça	humana	vai	ser	extinta,	é	não	estar	em	paz.	A	senhora	não	deve	importar-se	com	o	que	vai	
acontecer,	mas	com	o	que	faz	acontecer.	A	sua	pergunta	pressupõe	o	medo	de	desencarnar.	Se	
uma	 morte	 singular	 é	 uma	 mudança	 de	 estado,	 o	 que	 é	 um	 extermínio	 em	massa?	 É	 uma	
mudança	de	estado	em	massa.	Nada	de	especial.	Quantas	extinções	em	massa	já	ocorreram	na	
Terra?	Várias!	Qual	é	a	diferença	entre	a	senhora	adormecer	e	acordar	na	sua	cama,	e	200.000	
adormecerem	 e	 acordarem	 nas	 suas	 camas?	 Nenhuma.	 A	 diferença	 é	 que,	 na	 morte,	
'adormecem'	num	 lado	e	 'acordam'	no	outro.	Portanto,	mantenha	a	 serenidade,	 seja	 firme	e	
doce.47	
	

5)	Que	boas-novas	nos	podem	dar	quanto	à	evolução	da	Terra	e	dos	Humanos,	nesta	Nova	
Energia?		—	As	boas-novas	dependem	do	que	a	senhora	fizer	hoje,	nos	próximos	meses	e	nos	
anos	vindouros.	A	boa-nova	não	é	a	chegada	de	nenhum	Messias,	mas	o	despertar	da	Energia	
Matriz	no	seu	coração.	O	que	poderá	gerar	uma	nova	menos	boa,	é	a	senhora	não	abrir	o	seu	
coração	 à	 Energia	 Matriz.	 De	 novo,	 o	 livre-arbítrio.	 Não	 nos	 pergunte	 o	 que	 vai	 acontecer,	
porque	não	sabemos;	apenas	podemos	ver	as	vias	possíveis.	Não	nos	pergunte	quantos	quilos	
de	mel	vamos	ter,	sendo	a	senhora	uma	das	abelhas;	Nós	limitamo-nos	a	 ir	à	colmeia,	de	vez	
em	quando,	verificar	quanto	mel	foi	produzido.	Uma	forma	de	a	senhora	produzir	mais	mel	é	
não	se	dar	ouvidos	à	indução	do	medo	realizado	pelos	dos	amantes	da	desgraça.		
	

6)	Tem-nos	 sido	dadas	mensagens	positivas	para	a	Humanidade	e	o	nosso	planeta.	Mas	
vários	 cataclismos	 naturais	 têm	 provocado	 imensas	 mortes.	 Considerando	 o	 potencial	
previsto,	 como	 explicar	 o	 que	 está	 a	 acontecer?	 —	 O	 potencial	 que	 a	 humanidade	 criou	
equivale	ao	restauro	profundo	da	Mansão	que	têm	vindo	a	habitar	há	milhares	de	anos,	com	a	
particularidade	de	não	terem	ido	morar	para	outro	lado!	Ou	seja,	continuam	a	tratar	da	vossa	
vida	 no	meio	 de	 todo	 o	 tipo	 de	 trabalhadores,	 que	 executam	 todo	 o	 género	 de	 tarefas	 no	
interior	e	no	exterior	da	Mansão.	Defrontam-se,	portanto,	com	as	incomodidades	decorrentes	
da	 situação.	 Além	 disso,	 este	 processo	 de	 restauração	 implica,	 obviamente,	 a	 limpeza	 das	
caves,	o	que	traz	à	luz	muitas	criaturas	que	estavam	escondidas	no	escuro.	Todos	elas,	durante	
                                                
47	Ver	YASMIN	-	A	DEUSA-MÃE	(em	PDF	gratuito)	no	botão	'Livros'	de	www.baudasletras.com.	
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imenso	 tempo,	 foram	 levando	uma	vida	pacata	e	 tranquila,	 sem	 serem	 incomodadas.	Agora,	
tudo	 mudou.	 Então,	 como	 a	 reformulação	 é	 profunda,	 é	 natural	 que	 vocês,	 enquanto	
moradores	 da	Mansão,	 tenham	 de	 lidar	 com	 a	 caliça,	 com	 o	 pó,	 com	 os	 bichos…	 e	 com	 os	
esqueletos	que	desabam	de	dentro	dos	armários!	Tudo	está	a	ser	mudado	de	lugar.	Os	móveis	
têm	 de	 ser	 retirados	 de	 onde	 sempre	 estiveram;	 a	 sala	 é	 agora	 onde	 era	 o	 quarto;	 o	
esquentador	 passou	 a	 ser	 automático,	 o	 frigorífico	 faz	 gelo	 e	 produz	 água	 fresca,	 etc.	 Não	
admira	 que	 se	 sintam	 atarantados,	 sem	 saberem	 onde	 têm	 as	 coisas,	 e	 porque	 o	 sossego	
acabou	por	causa	do	barulho	das	máquinas	e	ferramentas.	A		rotina	foi	quebrada	e	o	descanso	
perturbado.	Mas,	quando	o	trabalho	estiver	concluído,	quando	desaparecer	o	cheiro	a	tinta	e	
se	cortar	a	fita	de	inauguração	da	Mansão	restaurada,	as	coisas	passarão	a	ser	bem	diferentes.	
...	Talvez	lhe	pareça	que	temos	andando	a	mentir:	ao	logo	do	tempo	temos	vindo	a	prometer	
melhorias	 de	 condições	 mas,	 afinal,	 a	 situação	 parece	 estar	 a	 regredir	 para	 os	 níveis	
intoleravelmente	 baixos.	 Então,	 como	 justificar	 o	 paradoxo?	 Bom,	 os	 habitantes	 da	 cave	 da	
Mansão	 (que	 têm	 os	 seus	 representantes	 nos	 pisos	 acima	 do	 chão)	 estão	 muitíssimo	
incomodados	 com	as	 reformulações.	 Tornaram-se	 tão	 intolerantes	 e	 agressivos,	 que	 juraram	
aumentar	a	confusão	gerada	pelas	obras,	até	níveis	insustentáveis.	Apesar	de	tudo,	há	zonas	de	
paz.	A	mais	 sublime	de	 todas	é	a	que	envolve	o	 seu	próprio	 corpo.	Por	 isso,	um	Aspirante	à	
Ascensão	evoluído	não	 se	deixa	 incomodar	pela	 tormenta	que	o	 rodeia,	mesmo	que	 salpicos	
dela	o	arrepiem	de	vez	em	quando.		
	

7)	Os	sismos	actuais	estão	relacionados	com	o	novo	alinhamento	magnético	da	Terra?	—	
Os	sismos	sempre	fizeram	parte	do	comportamento	planetário,	porque	a	Terra	é	um	ser	vivo;	
nada	ocorre	 fora	do	 seu	magnetismo.	O	 'cenário'	 electromagnético	que	estava	 implantado	e	
que	 perdurou	 por	 vários	 milhares	 de	 anos,	 permitiu	 a	 representação	 da	 'peça'	 até	 um	
determinado	 ponto.	 A	 partir	 dele,	 o	 cenário	 passou	 a	 ser	 inapropriado	 para	 todas	 as	
movimentações	 potenciais	 que	 os	 'actores'	 tenderiam	 a	 fazer.	 Então,	 continuando	 nesta	
analogia	 teatral,	 a	 humanidade	 saiu	 de	 um	 teatro	 de	 formato	 tradicional,	 formado	 por	 três	
paredes,	 para	 um	 teatro	 de	 arena,	 aberto,	 sem	 limitação	 espacial	 para	 a	 representação.	
Qualquer	mudança	que	implique	a	passagem	de	um	tipo	de	palco	para	o	outro,	é	sempre	muito	
perturbadora.	 É	 claro	 que	 os	 sismos	 fazem	 parte	 do	 processo,	 assim	 como	 os	 tornados,	 as	
inundações,	as	secas,	e	as	outras	alterações	climáticas.	As	condições	não	são	agradáveis,	mas,	
por	agora,	são	inevitáveis.		
	
	 8)	 Será	 que	 o	 fim	 do	 calendário	Maia,	 em	 2012,	 está	 relacionado	 com	 o	 fim	 da	 nossa	
civilização?	 —	 A	 sua	 pergunta	 enquadra-se	 no	 mesmo	 contexto	 das	 outras,	 de	 carácter	
catastrófico.	 A	 senhora	 já	 deve	 estar	 cansada	 de	 nos	 ouvir	 dizer	 para	 não	 se	 preocupar.	 Se	
pratica	a	Terceira	Linguagem	—	contacto	permanente	com	os	Planos	Superiores	—	,	não	pode	
viver	entalada	entre	as	angústias	do	passado	e	os	temores	do	futuro.		
	

9)	O	que	significa	o	'Final	dos	Tempos'?	O	que	vai	acontecer?	E	se	vai	acontecer	algo,	como	
nos	preparamos?	—O	Final	dos	Tempos	 são	a	conclusão	do	cenário	antigo,	a	que	costumam	
chamar	velha	energia.	São	os	tempos	finais	de	um	ciclo,	com	todas	as	agitações	características	
dos	 finais	 de	 ciclo.	 Como	é	 que	 tem	de	 se	 preparar?	Decidindo	 estar	 em	paz.	 Liberte-se	 das	
programações	 sociais	 e	 religiosas,	 que	 foi	 recebendo	 ao	 longo	da	 vida.	Decida	 abandonar	 os	
pensamentos	 negros.	 Essa	 pergunta	 deixa	 transparecer	 o	 seu	medo	 de	 ser	 apanhada	 numa	
situação	 para	 a	 qual	 não	 se	 preparou.	 Não	 olhe	 para	 o	 céu	 à	 procura	 dos	 cavaleiros	 do	
Apocalipse!	
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• TRABALHADORES	DA	LUZ	

	
1)	Como	sei	se	sou	uma	Trabalhadora	da	Luz?	—	Se	a	senhora	já	decidiu	mudar	o	modelo	

de	 pensamento	 e	 de	 comportamento,	 evoluindo	 para	 um	 ser	 humano	 individualizado	 e	
autónomo,	 pode	 considerar-se	 uma	 Trabalhadora	 da	 Luz	—	uma	Aspirante	 à	 Ascensão48.	 Há	
quem	se	julgue	Trabalhador	da	Luz	apenas	porque	medita,	não	come	carne	e	lê	livros	de	auto-
ajuda.	 Muitos,	 porém,	 estão	 na	 fase	 de	 estudantes	 teóricos	 da	 espiritualidade	 que	 nunca	
entraram	no	 'laboratório'.	Nota-se	por	 isso,	claramente,	um	fosso	entre	as	suas	palavras	e	as	
suas	 ações.	O	 comportamento	 de	 um	 Trabalhador	 da	 Luz	 evoluído	 demonstra	 que	 ele	 é	 um	
frequente	visitador	do	'laboratório':	ou	seja,	aplica	o	que	aprendeu.	Qualquer	ser	humano	pode	
mentir	 acerca	 do	 que	 quiser,	menos	 acerca	 da	 vibração	 que	 irradia.	Muitos	 bandidos	 doam	
fortunas	à	comunidade,	para	serem	reconhecidos	como	bons	cidadãos,	mas	serão	eles	pessoas	
recomendáveis?	 No	 entanto,	 não	 conseguem	 disfarçar	 a	 sua	 verdadeira	 vibração.	 O	 seu	 ar	
asseado,	a	gravata	e	o	perfume	são	insuficientes.	Portanto,	as	obras,	só	por	si,	não	chegam;	é	
preciso	considerar	a	irradiação.	Ser	Trabalhador	da	Luz	é	como	estar	na	condição	de	estudante:	
pode	ter	acabado	de	entrar	para	a	escola,	pode	estar	a	 finalizar	o	ensino	secundário	ou	 já	 	a	
escrever	 uma	 tese	 de	 doutoramento.	 O	mesmo	 se	 passa	 com	 os	 Trabalhadores	 da	 Luz:	 são	
estudantes,	mas	não	há	forma	de	saber	que	ano	do	curso	frequentam.	Antigamente,	os	seres	
humanos	 tinham	 de	 fazer	 tudo	 sozinhos:	 muitas	 horas	 a	 rezar.	 Mais	 recentemente,	 muitos	
meditam	como	um	piloto	faz	horas	de	voo!	Um	Trabalhador	da	Luz,	porém,	mede-se	pelo	seu	
nível	 de	 consciência.	 Muitos	 nunca	 ouviram	 falar	 de	 Trabalhadores	 da	 Luz,	 de	 Aspirantes	 à	
Ascensão	e	expressões	similares,	nunca	leram	um	livro	da	especialidade	nem	fizeram	qualquer	
curso.	Alguns	até	são	analfabetos.	Contudo,	vivem	perto	do	formato	original.	
	

2)	O	que	é	que	o	Trabalhador	de	Luz	deve	ter	como	princípio?	—	O	princípio	essencial	é	não	
gerar	conflito,	discórdia	e	desequilíbrio.	Se	gerar,	entra	em	contradição	com	a	própria	definição	
de	Trabalhador	da	Luz.	Neste	momento,	 todos	eles	ainda	 têm	pólos	de	atrito	nas	suas	vidas.	
Devem	dar-lhe	atenção...	e	não	darem	início	a	outros!	Um	Trabalhador	da	Luz	não	é	um	frouxo	
com	bom	feitio,	é	um	ser	pacífico	que	não	luta	porque	não	quer	ganhar.	Mas,	embora	aceite	o	
que	lhe	acontece,	não	deixa	de	investir	na	alteração	do	que	lhe	parece	estar	incorreto.	Ou	seja,	
altera	a	situação	em	paz,	porque	a	aceitou.	Vai	ao	encontro	da	coisa;	não	contra	ela.	A	primeira	
reação	 perante	 a	 adversidade	 é	 aceitá-la,	 dar-lhe	 as	 boas-vindas;	 só	 depois	 acabar	 com	 ela.	
Fazer	uma	abordagem	serena,	em	vez	de	confrontar.	Quem	opta	pelo	confronto,	 intensifica	a	
controvérsia.	 Ao	 atacar,	 põe	 a	 outra	 parte	 em	 alerta,	 pronta	 para	 contra-atacar.	 Um	
Trabalhador	da	Luz	também	não	participa	em	batalhas	de	razões.	Não	quer	ter	razão,	porque	
não	 precisa	 de	 a	 ter;	 expressa-as	 com	 base	 na	 lucidez	 da	 sua	 divindade	 interna.	 Pouco	 lhe	
importa	se	os	outros	aceitam	ou	rejeitam.	Ele	sabe	que,	diga	o	que	disser	ou	faça	o	que	fizer,	
vai	ser	aceite	por	uns	e	criticado	por	outros.	Não	se	deixa	envolver	porque	conhece	as	regras	do	
jogo.	 Como	 a	 confiança	 está	 em	 níveis	 elevados,	 não	 se	 sente	 culpado	 ao	 ver	 que	 alguns	
rejeitam	as	suas	ideias	ou	que	se	aborrecem	com	o	seu	discurso.	Já	não	lhe	ocorre	perguntar:	
'O	que	é	que	eu	fiz	para	eles	se	sentirem	incomodados?'	Actuar	em	função	da	reação	alheia	já	
deixou	de	 ser	 uma	das	 suas	 características.	Os	 seres	 humanos	 viveram	milhares	 de	 anos	 em	
função	da	reação	dos	outros,	porque	queriam	agradar	e	ser	aceites;	teriam	imensos	dissabores	
se	 desagradassem	 ou	 fossem	 rejeitados.	 Portanto,	 é	 um	 hábito	 de	 milhares	 de	 anos,	 um	
recurso	de	sobrevivência.	Isto	não	pode	ser	mudado	de	um	dia	para	o	outro,	mas	também	não	
pode	durar	anos!	
                                                
48	Ver	o	Código	do	Aspirante	à	Ascensão	no	Anexo	5,	página	81.	
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3)	Há	alguma	mensagem	para	os	Trabalhadores	da	Luz?	Obrigado.		—	A	mensagem	para	os	

Trabalhadores	da	Luz,	e	para	os	outros,	é:	sejam	coerentes	com	aquilo	em	que	acreditam.	Mas	
seria	 bom	que	 o	 que	 faz	 sentido	 para	 vocês	 variasse	 com	 frequência.	 Seria	 um	 sinal	 de	 que	
estavam	em	evolução	acelerada	e	que,	por	 conseguinte,	não	 cristalizavam	num	determinado	
patamar	de	 consciência.	Cuidado	 com	as	 coisas	que	 fazem	sentido	há	muito	 tempo!	Como	a	
mensagem	 é	 de	 coerência,	 há	 que	 investir	 na	 autotransformação,	 para	 virem	 a	 ser	 a	
personificação	daquilo	em	que	acreditam.	Um	Aspirante	à	Ascensão	não	pode	estar	envolvido	
em	conflitos	nem	alimentar	desentendimentos,	porque,	por	definição,	está	pacificado.	Um	dia	
de	sol	não	pode	ter	nuvens,	senão	não	é	um	dia	de	sol.	Muitos	estudantes	da	espiritualidade	
vivem	 em	 conflito,	 mas	 escondem-no	 para	 poderem	 dizer	 que	 vivem	 em	 paz.	 Mas	 um	
Trabalhador	da	Luz	verdadeiro	sabe	que	não	pode	esconder	nada.	Sabe	que	essa	estratégia	é	
um	risco,	porque,	quando	chegar	o	momento	de	subir	para	o	degrau	seguinte,	tudo	o	que	tem	
estado	escondido,	manifestar-se-á.	Assim,	o	desafio	é,	também,	de	honestidade.	A	senhora	não	
chegará	aonde	quer	chegar	esquecendo	as	catacumbas	da	 sua	consciência.	Esse	 tipo	de	 fuga	
não	é	possível.	Para	onde	for,	leva	tudo	consigo…	mesmo	que	minta	dizendo	que	está	limpa	e	
vazia.	No	limiar	de	cada	patamar,	algo	a	impedirá	de	passar.		
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• VIAGENS	ASTRAIS	

	
É	 aconselhável	 fazer	 viagens	 astrais,	 sair	 do	 corpo	 de	 forma	 consciente,	 caso	 não	 se	

domine	a	técnica?	—	A	questão	é:	qual	o	objectivo	das	viagens	astrais	conscientes?	Dizemos	
conscientes,	porque,	quando	está	a	dormir,	também	viaja.	À	partida,	uma	viajem	astral	é	como	
qualquer	outra	actividade.	O	importante	é	a	intenção	e	o	estado	de	espírito	com	que	a	executa.	
A	 energia	 é	 neutra,	 mas	 subdivide-se	 nas	 polaridades:	 positiva	 e	 negativa,	 masculina	 e	
feminina,	agradável	e	desagradável.	Por	 isso,	o	principal	objectivo	do	seu	regresso	à	Terra	foi	
aprender	a	escolher.	Sempre	 tem	duas	hipóteses,	pelo	menos.	Quer	 fazer	uma	viagem	astral	
para	 conhecer	 um	 novo	 território?	 Essa	 vontade	 não	 está	 errada,	 nem	 está	 certa;	 é	 uma	
escolha.	A	 senhora	ocupa	o	 seu	 tempo	 como	melhor	entender,	 servindo-se	das	 técnicas	que	
aprendeu.	 Para	 que	 servem	 as	 viagens	 astrais?	 É	 uma	 experiência	 interessante?	 Tem	
consciência	 do	 que	 faz,	 durante	 a	 viagem?	 O	 que	 beneficia	 com	 essas	 viagens?	 O	 que	
beneficiam	 os	 outros?	 Viaja	 astralmente	 para	 fugir	 desta	 dimensão	 onde	 é	 tão	 difícil	 viver	
saudavelmente?	Estas	são	as	perguntas	a	que	tem	de	responder.	
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A	 eletricidade	 não	 chegou	 ao	 candeeiro	 quando	 ligaram	 o	 interruptor;	 quando	 o	 ligaram,	
ativaram	o	que	já	lá	estava.	Portanto,	jamais	digam:	'a	energia	está	baixa	porque	eles	ainda	não	
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nenhum.	O	que	pretendemos	dizer	é	que	não	é	bom,	nem	é	mau;	é	como	vocês	quiserem.	
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Anexo	1	
	
Método	de	preparação	de	Água	Matriz	
	
Introdução	
	
Antes	de	ficar	a	saber	como	preparar	Água	Matriz,	 lembre-se	do	seguinte:	você	pode	não	ter	
condições,	 no	momento,	 para	 resolver	 determinado	 desafio	 da	 sua	 vida,	 seja	 ele	 financeiro,	
relacional,	 familiar,	 profissional,	 etc.	 Se	 ficar	 à	 espera	 dessas	 condições,	 talvez	 elas	 nunca	
cheguem.	 E,	 porque	 não	 chegam,	 nada	 faz.	 Ao	 nada	 fazer,	 a	 situação	 arrasta-se.	 E,	 com	 o	
arrastar	da	situação,	não	tarda,	está	doente.	Não	convém!	
	
Todavia,	mesmo	sem	condições,	pode	tomar	uma	decisão	fundamental:	decidir	que	quer	ver	o	
problema	resolvido.	Esta	decisão,	fruto	da	sua	vontade	inabalável,	inocula	a	energia	para	que	a	
sua	autotransformação	dê	mais	um	passo	e,	depois,	para	que	as	condições	comecem	a	surgir.	É	
para	isso	que	serve,	por	exemplo,	a	Água	Matriz.	Programando	uma	garrafa	com	essa	intenção,	
o	novelo	começa	a	desembaraçar-se.	
	
Neste	jogo,	porem,	há	́uma	regra	fundamental:	tem	de	reconhecer	qual	é	a	sua	cota-parte	de	
responsabilidade	 na	 situação.	 Depois,	 é	 começar	 a	 agir	 de	 forma	 diferente.	 Se	 continuar	 na	
mesma,	a	Água	Matriz,	só	por	si,	pouco	poderá	́fazer.	É	por	isso	que	a	este	processo	se	chama	
cocriação.	Ou	seja,	uma	colaboração	em	que	participam	duas	partes:	você	faz	a	sua	parte	e	o	
'universo'	 faz	 a	 parte	 dele.	 De	 outra	 forma,	 a	 coisa	 não	 funciona	 como	 poderia	 funcionar.	
Quando	se	estabelece	uma	parceria	—	como	é	o	caso	—	ambas	as	partes	têm	de	fazer	o	que	
lhes	compete.	
	
1)	Preparação	de	Água	Matriz49	
	
Passo	1	—	Recolha-se	num	ambiente	tranquilo	e	leve	consigo	uma	garrafa	de	água	mineral	de	
meio	litro.	Faça	o	seu	ritual	habitual	de	concentração,	como	quando	se	prepara	para	meditar	e,	
numa	 folha	 de	 papel,	 escreva	 sucintamente,	 em	 duas	 ou	 três	 linhas,	 a	 intenção	 da	 sua	
cocriação.	OU	seja,	o	que	pretende.	Escreva,	por	exemplo:	
	

Meus	Amigos,	cocrio	a	eliminação	do	que	impede	o	meu	desenvolvimento	espiritual.	
Que	sejam	removidas	todas	as	resistências	relacionadas	com	este	tema.	

Muito	obrigado.	
	
Como	 tema	da	 sua	 cocriação,	para	 além	daquele	que	a	 sua	 vontade	 lhe	ditou	 (o	que	demos	
acima	é	apenas	um	exemplo),	tem	uma	infinidade	de	opções	que	pode	utilizar.	Aqui	deixamos	
algumas	a	título	de	exemplo50:	
	
Compulsões,	medo,	 insegurança,	 timidez,	 vícios,	 dependências,	 desenvolvimento	da	 intuição,	
ciúme,	 insegurança,	 inveja,	 raiva,	 avareza,	 mentira,	 compaixão,	 ternura,	 firmeza,	
discernimento,	perdão,	aceitação,	falta	de	autoestima,	sensibilidade,	saneamento	de	relações.	
Purificação	 do	 padrão	 da	 sexualidade	 (impotência,	 frigidez,	 desinteresse,	 compulsão,	
                                                
49	Este	método	está	disponível	no	botão	'Sistema	Anura'	de	www.sistemaanura.com,	onde	também	encontrará	o	Código	da	os	
outros	Códigos	da	Energia	Matriz,	para	além	dos	que	são	apresentados	nos	Anexos	deste	texto.	
50	No	livro	A	Arte	da	(Co)Criação,	encontrará	48	sugestões	para	outras	tantas	situações	de	vida.	
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animalidade,	 luxúria,	etc.).	Cancelamento	de	memórias	celulares	de	experiências	traumáticas.	
Reequilíbrio	das	matrizes	do	Masculino	e	do	Feminino.	Recepção	de	Energia	Matriz,	etc.	
	
Se	 a	 questão	 for	 uma	 doença,	 não	 cocrie	 a	 eliminação	 do	 sintoma	 em	 si,	 mas	 o	 que,	
metafisicamente,	está	na	sua	origem.	Lembre-se	que	o	sintoma	não	é	a	causa,	mas	o	efeito	de	
uma	causa	que	se	encontra	noutro	nível.	
	
Em	 relação	 aos	 temas	 escolhidos	 para	 programar	 a	 Água	Matriz,	 relembramos	 aqui	 um	 dos	
pontos	do	Código	da	Cocriação:	
	
Como	a	cocriação	não	tem	exceção	nem	limites,	o	cocriador	pode	expressar	o	que	quiser,	físico	
ou	metafísico.	Contudo,	a	natureza	das	intenções	verbalizadas	(mais	básicas	ou	mais	elevadas)	

dependerão	do	seu	grau	de	consciência.	
	
Passo	2	—	Depois	de	escrita	a	 sua	 intenção,	 segure	na	garrafa	com	ambas	as	mãos	 junto	ao	
coração,	aprofunde	o	seu	grau	de	concentração	e	 leia	da	 forma	mais	convicta	possível	o	que	
escreveu.		
	
Passo	3	—	Enrole	 a	 folha	de	papel	 à	 volta	da	 garrafa	 e	prenda-a	 com	 fita-cola	 e	deixe-a	 em	
repouso	 sobre	 os	 símbolos	 (Solaris,	 Terra	 e	 Lunaris)	 disponíveis	 na	 última	 página	 doeste	
documento.	
		
Passo	4	—	No	dia	seguinte	à	mesma	hora,	verta	o	conteúdo	da	garrafa	para	um	jarro	de	vidro	
grande	 e	 acabe	 de	 enchê-lo	 com	 água	mineral.	 Beba	 um	 copo	 de	 água	 por	 dia.	 Se	 costuma	
ingerir	muitos	líquidos,	sugerimos	que	perfaça	a	sua	cota	diária	com	água	mineral	comum,	chá,	
etc.	
	

¤	
	
Não	há	qualquer	inconveniente	em	preparar	Água	Matriz,	de	forma	continuada,	com	a	mesma	
ou	com	outra	intenção.	Assim:	
	

• Se	 quiser	 continuar	 com	 a	 mesma	 intenção,	 programe	 nova	 garrafa	 assim	 que	 tiver	
esgotado	a	que	esteve	a	beber.	

	
• Se	 pretende	 programar	 com	 outra	 intenção,	 aconselhamos	 uma	 pausa	 de	 15	 dias	 até	

fazer	a	nova	programação.		
	
Não	 se	 esqueça:	 A	 preparação	 da	 Água	 Matriz	 pode	 ser	 retomada	 sempre	 que	 achar	
conveniente.	É	como	uma	ferramenta	que	usa	quando	se	torna	necessário.	
	
Recomendações	
	
-	 Prepare	 apenas	 uma	 garrafa	 de	 cada	 vez,	 para	 ter	 a	 oportunidade	 de	 se	 aperceber	 dos	
resultados.	Ou	seja,	não	programe	Água	Matriz	com	outra	intenção,	enquanto	estiver	a	beber	a	
que	preparou.	
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-	É	 aconselhável	 que	 só	você	beba	 a	Água	Matriz	 que	 preparou,	 pois	 ela	 diz	 respeito	 a	 uma	
conjuntura	específica	da	sua	vida.	Só	a	si	diz	respeito.	Previna	quem	está	perto	de	si,	para	não	
se	servir	da	água	daquele	jarro.	Se	alguém	mostrar	interesse,	ofereça-lhe	estas	informações.	
	
-	 Abstenha-se	 de	 preparar	 Água	 Matriz	 para	 outra	 pessoa.	 O	 processo	 é	 individual.	 Será	
preferível	ensiná-la	a	fazer	a	preparação,	seguindo	estas	instruções.	
	
-	Evite	beber	a	água	da	garrafa	que	programou.	Ou	seja,	não	se	esqueça	de	fazer	a	diluição	para	
o	 jarro	de	vidro.	Uma	amiga	bebeu	a	água	 'concentrada'	e	teve	uma	subida	brusca	da	tensão	
arterial.	Não	quer	dizer	que	isto	vá	acontecer	consigo,	mas	mais	vale	prevenir.	
	
Reações	possíveis	
	
-	Não	se	preocupe	se,	durante	o	período	de	toma	da	Água	Matriz,	sentir	perturbações	ao	nível	
do	ritmo	de	sono,	do	apetite,	do	aparelho	digestivo,	da	disposição	anímica,	ou	qualquer	outro	
sintoma,	pois	trata-se	de	uma	breve	reação	do	organismo.	Segundo	a	nossa	experiência,	estes	
pequenos	desequilíbrios	costumam	durar,	no	mínimo,	umas	horas;	no	máximo	três	ou	quatro	
dias.	No	entanto,	se	os	sintomas	persistirem,	reduza	a	quantidade	de	Água	Matriz	que	 ingere	
diariamente.	
	
-	Se	não	detectar	nenhuma	melhoria	relacionada	com	a	intenção	com	que	programou	a	água,	
tal	não	significa	que	andou	a	beber	apenas	para	matar	a	sede;	significa	que	as	mudanças	ainda	
não	se	manifestaram	ou	que	se	processaram	num	nível	não	alcançado	pela	consciência.	
	
�Se	tiver	alguma	duvida,	use	a	intuição	para	resolver	o	problema.	
	
	
	

Símbolos	para	usar	na	preparação	de	Água	Matriz	
	

	
	
																Solaris	 	 	 	 	 	 	 		Terra	 	 	 	 	 	 	 	Lunaris	
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Anexo	2	
	
Código	da	Entrega	Total	
	
• Até	que	ponto	estás	disposto/a	a	entregar	a	tua	vida	ao	Espírito,	apesar	de	desconheceres	as	
consequências	que	daí	poderão	advir?	
	
• Até	que	ponto	já	não	te	interessa	o	que	te	possa	acontecer,	apesar	de	ainda	teres	projetos	
pessoais	para	o	futuro	e	de	pretenderes	concretizá-los?	
	
• Até	que	ponto	 já	 não	 receias	 as	 dificuldades	 financeiras,	 apesar	 de	 estares	 habituado/a	 a	
encarar	o	dia-a-dia	numa	postura	de	sobrevivência	e	de	não	compreenderes	como	poderás	não	
te	preocupar	com	o	dinheiro?	
	
• Até	que	ponto	pretendes	abdicar	das	tuas	escolhas,	para	passares	a	agir	segundo	os	ditames	
do	Espírito,	apesar	de	saberes	que	o	teu	ego	vai	estrebuchar,	apesar	de	te	sentires	inseguro	e	
quereres	que	a	vida	decorra	da	forma	como	entendes	que	deve	decorrer?	
	
• Até	 que	 ponto	 já	 não	 te	 incomodam	 os	 comentários	 e	 pressões	 familiares,	 apesar	 de	 te	
acusarem	de	estares	 a	 seguir	por	 caminhos	 suspeitos	e	de,	 segundo	dizem,	 andares	 a	 tomar	
decisões	muito	estranhas?	
	
• Até	 que	 ponto	 estás	 disposto/a	 a	 deixar	 que	 a	 tua	 vida	 se	 reformule	 por	 sugestão	 do	
Espírito,	 apesar	 de	 não	 saberes	 qual	 a	 natureza	 do	 padrão	 que	 te	 será	 proposto,	 se	 tal	 for	
necessário,	e	de	desconheceres	que	direção	as	coisas	poderão	tomar?	
	
• Até	que	ponto	estás	em	condições	de	abdicar,	se	preciso	for,	da	tua	carreira	profissional	e	
da	tutela	dos	teus	filhos,	apesar	de	reconheceres	que	ainda	não	atingiste	o	topo	da	carreira	e	
de	sentires	que	não	podes	viver	sem	ter	por	perto	a	tua	descendência?	
	
• Até	onde	estás	disponível	para	te	mudares	para	onde	tens	de	estar,	relacionar-te	com	quem	
tens	de	colaborar,	apesar	de	gostares	do	sítio	onde	moras,	e	dizeres	que	só	sabes	fazer	o	que	
tens	passado	a	vida	a	fazer?	
	
• Até	 que	 ponto	 aceitas	 mudanças	 na	 tua	 personalidade,	 apesar	 de	 dizeres	 que	 os	 teus	
defeitos	são	muito	vincados	e	de	garantires	que	ainda	tens	muito	carma	por	saldar?	
	
• Até	que	ponto	estás	disponível	para	cumprir	ao	máximo	a	tua	função,	apesar	de	saberes	que	
isso	 poderá	 consistir	 em	 continuares	 a	 fazer	 o	 que	 estás	 a	 fazer,	 apenas	 com	outro	 grau	 de	
consciência?	
	
• Até	onde	estás	disposto/a	ir,	apesar	de	nada	saberes	acerca	do	que	tudo	isto	implica?	51	
	

                                                
51	Ver	os	outros	Códigos	para	os	Novos	Tempos	no	botão	'Sistema	Anura'	de	www.sistemaanura.com.	
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Anexo	3	
	
Código	da	Energia	Matriz	
	
• Na	 Energia	 Matriz,	 de	 onde	 deriva	 o	 Projeto	 Luz/Amor,	 a	 Luz	 é	 um	 atributo	 da	 Matriz	
Primordial	 do	 Masculino;	 o	 «Amor»	 é	 um	 atributo	 da	 Matriz	 Primordial	 do	 Feminino.	 Mas	
também	 pode	 ser	 o	 inverso,	 porque	 tudo	 é	 uma	 coisa	 só:	 a	 Luz	 é	 da	Matriz	 Primordial	 do	
Feminino;	o	Amor	da	Matriz	Primordial	do	Masculino.	
	
• A	Energia	Matriz,	por	ser	a	conjunção	dos	atributos	das	Matrizes	Primordiais	do	Masculino	e	
do	Feminino,	é	a	força	motriz	por	trás	da	ampliação	da	consciência.	É,	pois,	a	base	da	evolução.	
	
• Por	ter	chegado	o	tempo	de	a	Energia	Matriz	reinar	sobre	a	Terra,	esta	vibração	primordial	
está	a	ser	irradiada	pelo	planeta,	de	uma	forma	cada	vez	mais	intensa.	
	
• Quando	 se	 fala	 de	 reinstalar	 a	 Energia	 Matriz	 na	 Terra,	 fala-se	 em	 saber	 quem	 está	 em	
condições	de	aderir	verdadeiramente	a	essa	realidade.	
	
• A	 beleza	 do	 padrão	 associado	 à	 Energia	 Matriz	 é	 a	 sua	 capacidade	 de	 aceitar,	
incondicionalmente,	 todos	 os	 tipos	 de	 existências,	 civilizações,	 criaturas	 e	 suas	 respetivas	
formas	de	expressão.	
	
• A	Energia	Matriz,	por	estar	isenta	de	ódio,	negatividade	e	medo,	anula	qualquer	outra	matriz	
vibracional	 gerada	 pelo	 subdesenvolvimento.	 Assim,	 é	 o	 antídoto	 natural	 contra	 a	 guerra,	 a	
intolerância	e	a	incompreensão.	
	
• Qualquer	ser	humano	–	sem	exceção	e	independentemente	do	seu	grau	de	consciência	–	é,	
no	 seu	 âmago,	 um	 potencial	 embaixador	 na	 Energia	 Matriz.	 Só	 tem	 de	 se	 preparar	 para	
concretizar	esse	potencial,	purificando-se.	
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Anexo	4	
	
Código	da	Nova	Família	
	
	
•	 Os	 membros	 da	 Nova	 Família	 sabem	 quem	 são	 e,	 por	 isso,	 não	 mentem;	 confiam	 e,	
portanto,	não	controlam,	não	exigem,	nem	fazem	chantagem.	Tudo	isso	tem	de	estar	superado.	
	
•	 Os	membros	da	Nova	Família	sabem	que	o	objetivo	da	sua	parceria	os	transcende.	Sabem	
apenas	que	têm	de	estar	juntos	para	desempenhar	uma	tarefa,	cuja	função	escapa	ao	comum	
dos	mortais.	 Sabem	que	permanecerão	 juntos	 enquanto	 essa	 tarefa	 fizer	 sentido.	 E	 também	
sabem	que	poderão	receber	a	sugestão	de	se	separarem	quando	a	missão	estiver	cumprida.	
	
•	 Os	membros	 da	 Nova	 Família	 não	 receiam	 o	 futuro	 nem	 fazem	 projecções;	 limitam-se	 a	
viver	o	dia	a	dia	de	acordo	com	as	instruções	recebidas.	Tal	forma	de	estar	não	os	incomoda.	Já	
não	receiam	perder	porque	deixaram	para	trás	o	sentimento	de	posse.	
	
•	 Os	membros	 da	Nova	 Família	 sentem	 que	 a	 razão	 por	 que	 estão	 juntos	 os	 transcende,	 e	
diariamente	 manifestam	 gratidão	 por	 poderem	 cumprir	 a	 sua	 função	 e	 por	 desfrutarem,	
amorosamente,	o	prazer	de	estarem	juntos.	
	
•	 Os	membros	 da	Nova	 Família	 sentem	que	 tudo	 flui.	 Se	 houver	 necessidade	de	 ajustes	 ao	
nível	da	personalidade	–	o	que	é	quase	 inevitável	–	reconhecerão	o	seu	propósito	e	objetivo.	
Não	haverá,	portanto,	lugar	a	discussões	ou	resistência.	
	
•	 Os	membros	da	Nova	Família	sabem	que	o	amor	não	se	esgota,	nem	pode	transformar-se,	
repentinamente,	em	ódio	e	aversão.	Ambos	sabem	que	viver	em	amor	 incondicional	significa	
ver	 o	 outro	 a	 manifestar-se	 da	 forma	 que	 julga	 ser	 a	 mais	 correta.	 Ou	 seja,	 praticam	 a	
aceitação.	
	
•	 Os	membros	da	Nova	Família	não	 lutam	pelo	poder.	Na	sua	 relação	não	há	combate	pelo	
controle	e	pelo	domínio,	pois	já	perceberam	que	não	há	nada	para	controlar	e	dominar.	
	
•	 Cada	um	dos	membros	da	Nova	Família	não	está	no	planeta	ao	serviço	do	seu	Eu	Superior,	
mas	 como	 representante	 Dele.	 Não	 é	 um	 servidor	 do	 Eu	 Superior,	 é	 um	 emissário	 Dele,	 na	
última	etapa	do	Caminho	para	a	mestria.	
	
•	 Os	membros	da	Nova	Família	são,	assim,	dois	quase-mestres	relacionando-se	entre	si,	para	
cumprirem	o	que	os	Promotores	da	sua	relação	precisam	de	ver	concretizado	no	mundo	e	fora	
dele.	
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Anexo	5	
	
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.		
	
•	 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.		
	

	
	
	

Muito	obrigado	pela	atenção	
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