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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	
doçura2,	sem	revolta	nem	ofensa.	Siga	em	frente,	sem	permitir	que	nada	a	afecte.		
	

• ADN		
	

                                                
2	Ver	YASMIN	-	A	DEUSA-MÃE.	PDF	gratuito	no	botão	'Prosa'	de	www.baudasletras.com.	
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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	
incondicional3.	 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	 cocriação4	 para,	 em	 colaboração	 com	os	 seus	 Amigos	Mais	 Leves5,	
tratar	 do	 desenvolvimento	 desses	 potenciais.	 Depois,	 reforce	 a	 decisão	 programando	 Água	
Matriz	com	essa	intenção6.	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.	
	

• AJUDA	
	
                                                
3	Dois	excelentes	exemplos	são	Gandhi	e	Nelson	Mandela,	em	relação	aos	políticos	ingleses	e	aos	sul-africanos,	respetivamente.	
4	 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.	
5	Esta	expressão	equivale	a	Guias,	Anjos	da	Guarda,	Santos,	Deuses,	Bodisatvas,	Aliados,	Espíritos,	Apoiantes,	Auxiliares,	etc.	
6	Ver	Método	de	Preparação	de	Água	Matriz	no	Anexo	1,	no	final	do	texto.	
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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	 trazem7.	 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	
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	
                                                
7	Se	as	dores	forem	no	estômago,	fígado	e	vesícula,	talvez	seja	melhor	passar	a	não	comer	nem	a	beber	tanto!	
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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	
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	
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quem	 lhe	 jura	 que	 é!	 Mas	 oxalá	 encontre	 alguém	 que	 lhe	 diga	 que,	 se	 calhar,	 é	 só	 a	
continuação	de	potencial	de	aprendizagem	em	conjunto8.		

	
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.		
	
	

2)	O	que	devo	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	
                                                
8	Ver	o	Código	na	Nova	Família	no	Anexo	4,	página	80.	
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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	 incapaz	 de	 reconhecer	 o	 amor	 dos	 outros,	 é	 reconhecer	 que	 é	
amada	 incondicionalmente	pelos	Outros	(nos	quais	nós	nos	 incluímos),	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	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	Amor9	.	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	respeitados10.		
	

• 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.	
	
 

                                                
9	Veja	a	resposta	3)	do	item	CARMA.	
10	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?11	—	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!	

	

                                                
11	A	expressão	'Anjo	Dourado'	é	sinónima	de	'Eu	Superior'.	


