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Palestra sobre a solidão 
 

Instituto Português da Juventude, Lisboa 
11 de Julho de 2004 

 
 

Os texto que se seguem, contendo a transcrição do que foi dito, receberam algumas alterações 
com o intuito de tornar a leitura mais fluente. 

 
 

O tema da nossa conversa foi sugerido esta manhã.1 Trata-se de uma questão que parece estar a afligir 
muitos seres humanos, não só agora mas há bastante tempo - diria desde sempre: a solidão. Portanto, iremos 
discorrer um pouco (não trago apontamentos) ao sabor da energia, sobre este tema. 
 

Evidentemente que a solidão é a estação terminal da 3ª dimensão. Ou seja, o percurso que nós fizemos na 
3ª dimensão, que culminou com êxito na Convergência Harmónica de 1987. Isto permitiu, como sabem através 
da informação do Kryon, que ganhássemos o potencial de parar o processo de involução, de sair da linha – 
aquele trilho que o comboio da humanidade tem vindo a percorrer ao longo dos séculos - e entrar por outro 
ramal, um pouco mais arejado, um pouco mais promissor e esperançoso e, essencialmente, um pouco mais 
amoroso. Ora, estou em crer que aqueles que já estiveram na solidão (nos seus mais diversos tipos), mas já 
contactaram com a informação Kryon e fizeram essa mudança de direcção, deixaram, na sua esmagadora 
maioria, de ser atormentados pela solidão. Ou, pelo menos, essa disposição deixou de os atormentar com a 
intensidade e a frequência habitual. 
 

Porque, ao fim e ao cabo, esta Nova Energia e esta Nova Terra remetem-nos para o nosso interior, para a 
recuperação da memória de quem somos e para a integração na comunidade da família galáctica. Porta nto, a 
partir do momento em que cada um de nós começa progressivamente a recordar-se (mesmo que não tenha 
muita consciência disso), e a sentir que é mais qualquer coisa do que aquilo que vê ao espelho, começa a 
acordar e a processar a informação que está nos seus genes. Isto faz com que a pessoa experimente aquilo 
que já foi aqui falado, e que se chama “integridade”. Ou seja, a integração dos outros elementos do Ser, pois 
somos seres multidimensionais e multicivilizacionais. 

 
Portanto, quando alguém já opera nesse comprimento de onda, é claro que não pode haver solidão. A 

solidão humana, daqueles que ainda estão do outro lado do muro a dormir, é a sensação desagradabilíssima de 
não haver mais ninguém, nem sequer a própria pessoa, pois, como se sabe, as pessoas solitárias não 
conseguem, sequer, estar com elas mesmas. Então, 1) dado que estão isoladas em relação aos outros, 2) dado 
que, para elas, só existe aquilo que os seus olhos enxergam ou conseguem detectar no plano físico, e 3) dado 
que, eventualmente, não há ninguém à sua volta para além do cão e do gato, concluem que estão sozinhas e, 
portanto, com solidão. 

 
 Um parênteses para dizer que os animais são excelentes compensadores e é fomentado que assim seja. 

Mas cão e o gato são o Xanax (anti-depressivo) de algumas pessoas da 3ª dimensão. Há quem tenha os com-
primidos de Xanax por companhia e há quem tenha um cão ou um gato. Há até quem os trate por “filho” ou 
“filha” e lhes ponha casaquinhos e pantufas. Ok! Não tem mal nenhum... É até divertido ver um cão na rua, de 
casaquinho. É trágico, mas é divertido! 

Enfim, é realmente notável o que alguns Humanos fazem para não se encontrarem consigo mesmos!  
 

Não admira, portanto, que se possa fazer uma associação entre a solidão e esta sociedade completamente 
desamorosa, totalmente capada espiritualmente. Mas, é claro, uma coisa é consequência da outra. Aqui não se 
pode falar da história do ovo e da galinha, porque é evidente que a solidão é resultado do trajecto que a 
pessoa escolheu - e já todos nós lá estivemos, não é verdade? Por isso é que, com isto, não se pretende acusar 
ninguém. 

Muitos de nós - já não se consideram passíveis de serem atacados pelo vírus da solidão - já experimentámos 
isso e, portanto, sabemos o que isso é. Então, o que devemos sentir por aqueles que, ainda hoje, são 
vulneráveis à solidão, é compaixão e respeito pela sua escolha… por muito que nos doa ver amigos, familiares, 
vizinhos e até a nós mesmos, no meio de uma situação de solidão, que é extremamente corrosiva, como se 
sabe. 

                                                 
1 - Na manhã deste sábado, tínhamos facilitado uma Meditação pela Terra, seguida de um período aberto de canalizações. 
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Mas nós podemos alterar esta situação - estou a falar da mudança individual, não da mudança dos outros. 

Seria interessante reconhecer - não é necessário fazer nada, basta reconhecer - que a solidão, que qualquer 
outra doença do foro físico, seja ela qual for (ataque cardíaco, câncer ou outro tipo de manifestação) deriva de 
as pessoas não estarem centradas, não estarem debaixo do foco do mestre interno, não estarem alinhadas nem 
focadas. Ora, quando uma pessoa não está alinhada nem focada, tem de estar profundamente intoxicada, o 
que, evidentemente, gera resultados nefastos, mais cedo ou mais tarde. Daí esta insistência em que todos nós 
tomemos consciência de muitas coisas e nos determinemos a não continuar a navegar nessas águas. Mas, se 
continuarmos a navegar nessas águas – e temos todo o direito de querer continuar - é bom que saibamos quais 
podem ser as consequências. Sim, porque tudo tem consequências, embora haja opções cujas consequências 
levam o nome de “negativas” e haja opções que têm consequências ditas “positivas”. Portanto, cá estamos nós, 
outra vez, no campo do livre-arbítrio. E não há muitas voltas a dar a isto; vamos sempre parar ao mesmo sítio. 

 
Muito bem. Então, temos aqui 3 tipos de pessoas: 
Primeiro, aquelas que, realmente, não têm a mínima consciência do que se passa com o planeta e a huma-

nidade, sendo que, portanto, parece-lhes que a coisa está cada vez mais degradada. Como não dispõem da 
informação e da maturidade espiritual suficiente para perceberem por que a degradação cada vez é maior, con-
cluem que o mundo está louco e que as pessoas estão a alucinar completamente. Portanto, não admira que 
essas pessoas venham a sofrer dos mesmos males, ao longo das encarnações. Vão parar ao caixão pelas mes-
mas razões por que lá foram parar antes, embora a sua inevitável degradação física se possa apresentar em 
zonas do corpo diferentes – no fígado, no estômago, nos pulmões, na cabeça, consoante a sua matriz de 
origem, a qual está codificada no mapa astrológico, como se sabe. 

 
O segundo tipo de pessoas é composto por aquelas que estão numa posição um pouquinho mais estranha. 

São aquelas que, sabendo o que se está a passar ou aquilo que se passou, (ou seja, que já tomaram contacto 
com esta informação) mas, apesar disso, persistem na sua determinação de continuarem no caminho velho… 
Bom, nós apenas nos limitamos a observar o que se passa e a chamar a ate nção. 

 
O terceiro tipo integra aquelas pessoas que conheceram a nova informação, tomaram consciência daquilo 

que se passou e, por uma série de razões diferentes – cada qual terá as suas – optaram por seguir esse cami-
nho e dizer: 

“Não! Chega! Não jogo mais esse jogo! Já sei! Não quero mais! Agora quero outra coisa diferente.” 
A pessoa diz isto convictamente, mas tal não quer dizer que não se sinta assustada por não saber como é o 

“novo jogo”. Não conhece o novo jogo… mas está com muita curiosidade em saber como é. Só sabe que não 
precisa de continuar a jogar o velho jogo! 

 
E aqui estamos nós! Por isso é que vocês estão aqui e os outros estão onde estão! Está um dia bonito. 

Podíamos estar na praia. Podíamos estar na serra, sei lá, podíamos estar a fazer tantas outras coisas. No enta n-
to, estamos aqui a dizer, pela enésima vez, a mesma coisa. 

E vocês a ouvirem! 
Não sei se já repararam, não se diz outra coisa! Eu estou aqui a enquadrar esta conversa num tema chama-

do “a solidão”, mas, se estivesse a falar sobre o desapego, ou outro tema qualquer, a forma como se desenro-
laria a conversa não seria muito diferente, porque todas as dificuldades pelas quais o ser humano passa provêm 
da mesma raiz. 
 

Então, voltando ao tema da solidão, quando alguém se sente solitário é porque não está consigo próprio, é 
porque não é capaz de se ter como a sua melhor companhia. Não é a mulher, não é o namorado - por muito 
apaixonado que se esteja - não é o outro, seja quem for, que nos vai resolver o problema. Tanto assim é que 
os nossos Amigos lá de cima vêm dizer-nos que é impossível um ser humano estar sozinho. A pessoa solitária, 
porém, olha à sua volta e repara que está há imensos anos sozinha, em casa, sem ninguém interessante que a 
visite. A única visita que tem são as imagens da televisão que lhe entram pela casa dentro. Então, como é pos-
sível a afirmação: E impossível um ser humano estar sozinho? 

É claro que esta é uma afirmação interdimensional. Tem de ser, porque há muita gente que sente solidão no 
meio de uma plateia como esta, ou no meio de uma festa, no meio de um estádio de futebol, no meio de uma 
manifestação ou na praia, onde está muita gente. Ela está ali e não está bem! Não se sente bem!  

Então isto prova que a questão não é quem está ou não está ao nosso lado. De facto, eu posso sentir-me 
solitário, sentir-me à beira da morte e com vontade de dar um tiro na cabeça, estando rodeado de excelentes 
pessoas que até gostam de mim! Portanto, nada disto tem a ver com a questão de se ter ou não ter gente à 
volta. Por conseguinte, quando se diz: “É impossível um ser humano estar sozinho”, a que é que nos estamos a 
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referir? Estamos a referir-nos aos nossos outros eus, aos nossos Guias, aos nossos Mentores, aos nossos 
acompanhantes, etc. 

 
Há uma passagem dos textos de Kryon onde esta entidade exorta os seres humanos: “Falem para as vossas 

células, porque aí, o anjo é muito forte”. 
Então, nós agora temos anjos nas células?... Imaginem quantos! Anjinhos pequeninos, microscópicos!... 

Claro que tudo isto é uma imagem. Significa que nós temos a nossa interdimensional idade, a nossa memória 
galáctica e os nossos outros eus nos nossos genes, nas células, na memória galáctica das células. Temos o 
Universo, aí, codificado! É nesse sentido que os nossos Amigos Mais Leves nos dizem: 

“É impossível estarem sozinhos!” 
Portanto, como dizia a Flávia Monsaraz, há muitos anos, quando estudei astrologia com ela – e nunca mais 

me esqueci desta frase:  
“A solidão é uma amnésia cósmica.” 
E é verdade! Na altura, intuía que isto estava certo... hoje sinto que está certo. 
 
Só uma pessoa completamente esquecida de quem é se pode sentir solitária. E não precisa de ter conheci-

mento consciente se é Arcturiano, Siriano, Pleiadiano ou o que seja, se andou por aqui ou por ali, se fez isto ou 
aquilo. Não é preciso, tal como não é preciso ter presente esse tipo de conhecimento em relação às nossas 
vidas passadas, enquanto seres humanos encarnados. Não é preciso! Basta que aceitemos, com o coração - 
não com a mente, mas com o coração - que assim é... E assim é! 
 

Eu posso não ter consciência do que ando a fazer nas outras dimensões, mas sei que ando a fazer algumas 
coisas; apenas não tenho consciência disso! Não vos posso dizer absolutamente nada sobre isso, tal como a 
maioria de vocês também não pode dizer nada sobre o que é que o seu corpo físico anda a fazer, enquanto 
estão a dormir, todas as noites: se vão para aqui ou para acolá para ser curados ou se vão para aqui ou para 
acolá para curar. Umas noites vão curar, outras noites vão ser curados; umas noites vão aprender umas coisas, 
outras noites vão desaprender outras. Mas que estão a ser trabalhados por X ou a trabalhar com Y, isso é 
óbvio! Sabem por que é óbvio? 

Porque os nossos Amigos Mais Leves nos dizem que assim é! 
Quanto a nós, ou acreditamos neles ou não acreditamos. 

 
É um desafio, é outro desafio acrescentado! Se eu acredito, se sinto e, por vezes, canalizo esses Amigos, e 

se sei que eles não mentem, então eu não preciso da confirmação sensorial do que está a acontecer comigo, 
quer quando estou em vigília, quer quando estou a dormir. Se Ashtar Sheran vem dizer: “Eu trabalho convosco 
todas as noites” (como acontece no Grupo de Canalização do Entroncamento), então é porque ele trabalha 
connosco, todas as noites! E eu trabalho com ele, todas as noites. Não tenho consciência, mas tem de ser ver-
dade porque Ashtar o disse. 

Vocês perguntarão: “Mas a fazer o quê?”  
Não faço a menor ideia!... No dia em que souber, garanto que vos digo: 
“Olhem, recebi esta mensagem X, tive esta percepção Y! E estive a tomar uma cervejinha com o Ashtar She-

ran, lá na Nave Alfa 7!” (Risos). 
Porque não? 
Este “porque não” é – para quem leu Kryon – a resposta da criança interna, aquela que não desconfia! De 

facto, não faço a menor ideia do que ando a fazer noutras dimensões. Mas devem ser coisas muito 
interessantes. Tenho imensa pena de ainda não ter essa percepção, porque deve ser divertidíssimo. Pode ser 
que, agora, na Nave Dourada,2 venham outras percepções... Quem sabe? 

Mas as coisas estão a ser caminhadas para que, realmente, a memória cósmica seja activada e recuperada. 
Em alguns Humanos isso acorrerá na mais na “zona de vivência cósmica”, ao passo que noutros será mais na 
“zona das reencarnações anteriores”, ou seja, toda aquela matéria passível de regressão. Não sei! Creio que 
isso depende de muitos factores que transcendem a nossa compreensão. 

Então, quando virem alguém a sofrer de solidão, saibam que o que essa pessoa mais precisa não é da vossa 
companhia. A vossa presença possa ajudar, mas ela precisa, antes de mais nada, de ser esclarecida acerca 
de quem é e do que se está a passar. E todas as pessoas podem ser esclarecidas. Assim, aproveitem o facto de 
estarem junto dela para a esclarecerem até onde ela seja capaz de entender. Se ela vai à missa todos os dias, 
põe exemplo, preparem-se, pois é muitíssimo provável que venham a ter uma trabalheira danada para lhe 
explicar o trabalho de Kryon! 
 

                                                 
2 - Novo espaço de trabalho em Oeiras, em parceria com Maria Júlia Nunes. Veja em www.velatropa.com.  
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É claro que ir para um hospital ou ser acompanhante de uma velhinha doente, lá em casa, passar umas 
horas com ela (seja pago por isso ou não) é, evidentemente, um trabalho importante e essencial. Mas também 
é verdade que nesse tipo de trabalho… a velhinha não sai da cepa torta, como se costuma dizer! O problema é 
que, muitas vezes, a própria acompanhante não tem capacidade para - espiritualmente falando - explicar seja o 
que for à velhinha. Se calhar, quando sai do pé da velhinha, vai para casa e sente-se solitária. E, se formos a 
ver bem, talvez se tenha disponibilizado para ser acompanhante para não sentir a sua própria solidão! Portanto, 
é um cego a conduzir outro cego! Mas, tudo bem! O Espírito não deixa ninguém desamparado. Todos os 
Humanos são servidos da melhor maneira possível… de acordo com o seu grau de consciência espiritual. As 
pessoas têm de ser apoiadas e ajudadas no nível em que estão… mas sempre “empurrando” um pouquinho 
para cima! 

 
É neste contexto que se enquadram as pessoas que fazem companhia aos velhinhos e aos menos velhinhos, 

doentes ou não. Todavia, algumas destas pessoas notáveis e altruístas, ainda não têm as mentes suficiente-
mente abertas para absorver, digerir e integrar este tipo de informação. Mas, como é evidente, todos têm o 
direito de ser apoiados. Mas também tem de ser dito que, neste contexto, não estamos a curar os doentes... 
estamos, apenas, a tentar diminuir o seu sofrimento. Realmente, os doentes não está a caminhar para a cura, 
mas sim a adiar a morte… o que é completamente diferente. Seria bom, por conseguinte, que ambos tenham 
essa consciência: não se está a curar; está-se, apenas, a tentar diminuir o grau de sofrimento do doente. E está 
certo assim… embora também pudesse estar certo um pouquinho mais acima! 

Deste ponto de vista, o que acontece com os outros tem a ver com os outros! Nós podemos ajudar, dentro 
da medida do possível e dentro da medida em que eles se permitem ser ajudados. Mas, seja no 
enquadramento da solidão, seja noutro enquadramento qualquer, quem está na posição da “cereja no topo do 
bolo” somos nós, individualmente… Ou seja: 
 

Eu tenho de tratar do meu bolo! 
Tenho de acender fortemente o meu Farol! 

 
Então, quando vou fazer companhia aos velhinhos (que, na generalidade, já não têm paciência para ouvir 

discursos sobres Redes Magnéticas planetárias) enquanto estou sentado ao lado deles, a energia está a passar; 
enquanto estamos a falar do Benfica, do Sporting... do “Sabe? morreu o Henrique Mendes. Coitado, tão boa 
pessoa”… a energia está a passar!... Da mesma forma, enquanto nós estamos aqui a falar destas coisas (pode-
ríamos estar a falar de outras, mas reunimo-nos com esta intenção) os Amiguinhos presentes na sala estão 
com as chaves de parafusos a regular, nos nossos veículos, o que precisa de ser regulado. Agora! Neste 
momento!... Daqui a pouco, durante a canalização, além da chave de parafusos, eles vão buscar o resto das 
ferramentas. A brincadeira da cura não começa só daqui a bocado... já está a ocorrer! 
 

Portanto, vir aqui com esta intenção já é um acto de cura, o que prova de que as pessoas presentes estão 
envolvidas. Agora... será que algum dos presentes, quando está na sua vida diária, quando não está aqui 
(reparem que estas “Reuniões…” ocorrem apenas duas vezes por mês) se sente solitário?... Sistematicamente! 
Não quer dizer que, num dia ou noutro, não possamos ter uma sensação de solidão passageira... Mas essa é 
rapidamente regulada. Mas… será que há aqui alguém que sistematicamente sofre de solidão? 

Se a resposta é afirmativa, então é bom que essa pessoa reformule a forma como está na espiritualidade, 
que reveja o trajecto, o mecanismo ou o método que está a seguir para fazer o seu trabalho de recuperação da 
sua consciência cósmica. Porquê?... Porque uma das consequências desse trabalho é, evidentemente, a dissolu-
ção progressiva de tudo aquilo que nos apoquentava antes de termos feito esta opção: o desaparecimento do 
medo, da insegurança, da solidão, da crítica destrutiva, dos preconceitos, do orgulho, da mania do poder, etc., 
etc., etc. Ou seja, ganhamos uma nova consciência e uma nova postura de respeito em relação ao ser humano 
que está ao nosso lado, seja ele quem for, sinta-se ele como se sentir, Isto chama-se compaixão! Sentir 
compaixão por alguém significa aceitar, incondicionalmente, o caminho que ele escolheu seguir. É, portanto, 
não emitir juízos de valor, por muito que a situação da pessoa magoe o nosso corpo emocional. É a escolha 
dele! Consciente ou inconsciente... mas é dele! É o espírito a manifestar-se! Acaso nos arrogamos o direito de 
julgar alguma forma de manifestação do Espírito?... Portanto, é a escolha dele. É o ponto onde chegou, através 
das opções que foi fazendo ao longo do tempo. 

Assim, a declaração da compaixão poderá ser algo assim: 
 

Eu reconheço-te como Espírito, como uma entidade cósmica. 
Reconheço-te como actor cósmico, e respeito o teu papel enquanto actor. 

Por alguma razão que me transcende completame nte, estás nesse ponto e nessa situação, com 
essa doença, nesse estado de espírito. Mas eu aceito-te integralmente. 
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Isto é ausência de julgamento. Enquanto a ausência de julgamento conduz à compaixão, a presença do jul-
gamento conduz à pena! 

“Ai, eu tenho muita pena.” … Isto é o que as pessoas dizem quando o seu corpo emocional levou um murro 
por causa daquilo que aconteceu ao outro. 

“Ai... tenho tanta pena dele!” … Ninguém é passível de pena! A pena é um veneno tridimensional! Como diz 
Jesus, no Curso em Milagres, o que nós queremos dizer, de facto, quando sentimos pena de alguém é: 

“Ainda bem que isso não aconteceu a mim.” 
A pena é a versão 3D da compaixão! 
 
Da mesma forma que, embora noutro contexto, o autoritarismo a versão 3D da autoridade.  
Já aqui foi dito uma vez – lembro-me de Kryon canalizar isso – que era necessário reformular o dicionário, 

reformular o conceito das palavras, para ampliar o seu conceito. Lembram-se da palestra sobre a integração e 
sobre a integridade?... Pois bem. Integridade não é só ser honesto!... A honestidade, embora positiva, é a ver-
são 3D da integridade: 

“Ah! Ele é muito íntegro, é muito honesto. É muito confiável e muito leal... É muito boa pessoa. Não rouba 
um tostão, nem é capaz de mentir” … Isto é uma pessoa íntegra! Capricórnio, no seu melhor! Certo! Mas isto é 
no contexto tridimensional. No contexto interdimensional, “integridade” significa estar íntegro, ter integrado os 
outros eus… e, portanto, a pessoa continua a ser incapaz de mentir, de roubar, de ludibriar, de enganar, de 
sacanear, etc. Vamos dar ao mesmo resultado… só que, neste caso, estamos um pouquinho mais acima! 

Por conseguinte, a solidão é uma coisa tridimensional, do patamar de baixo, digamos assim. Assim sendo, 
qual é o conceito que eu uso quando passo para o patamar de cima? 

A coisa chama-se Graça! 
O estado de Graça (com maiúscula) é uma vibração, um comprimento de onda que nós podemos invocar, 

para que esse comprimento de onda de energia Crística (ou o Manto de Maria… ou as Asas de Gabriel, o que 
vocês preferirem) desça sobre mim. 

Logo, quando estamos solitários, podemos invocar a Graça… Bom, quando estamos solitários 
transitoriamente, quando surge um pico de solidão e, durante 10 minutos, cai a noite escura sobre nós e 
começamos logo a pensar onde é que guardámos a pistola. Neste caso específico, podemos invocar a vibração 
da Graça ou podemos invocar a ajuda de uma entidade: o meu Eu Superior, as Asas de Gabriel, o Manto de 
Maria, o abraço de Jesus, o que vocês quiserem a fim de recuperar o equilíbrio. (Se a solidão for permanente, 
não vale a pena chamar a Graça; temos é de acordar!). 

 
Quando sentimos solidão, é claro que estamos com medo. Se eu não estou com Amor, estou com medo. 

Não posso estar com outra coisa. São os tais “dois amos”, já falados aqui várias vezes. Neste caso, porém, não 
se chama medo, chama-se solidão. Mas a solidão é um filho do medo, assim como a Graça é uma filha do 
Amor… assim como o humor é um filho do Amor. A tranquilidade, a despreocupação, a paz, são águas da 
mesma fonte, não é?... A pessoa escreveu Amor, abriu uma chaveta à frente dessa palavra e metade do 
dicionário vai para lá; noutra folha, escreveu medo, abriu uma chaveta e o resto vai para lá. Então, metade 
está do lado do Amor e a outra metade está do lado do medo: os dois amos! 

Agora… qual deles eu quero servir? 
 
Reparem que qualquer opção é correcta, pois viemos ao planeta para aprender a utilizar correctamente o 

livre-arbítrio, para virmos a ser capazes de fazer a única escolha verdadeiramente saudável que pode ser feita! 
Jesus veio cá dizer isso há mais de 2000 quantos anos: 

“Não se pode servir a dois amos ao mesmo tempo”! 
“Muito bem. És capaz de ter razão - dizemos nós. Mas... qual dos dois é que escolhemos?” 
A escolha é óbvia. É a única escolha viável que podemos fazer, saibamos ou não o que isso virá a implicar. 

Seja como for, não pode ser só da boca para fora! 
Todavia, isso não quer dizer que eu passe logo a viver os 100% de fidelidade àquele amo que escolhi (tem 

de ser o Amor, evidentemente). Por vezes há quebras, há ressaltos… quanto mais não seja para podermos 
testar a consistência do grau de Luz que atingimos. Será que o meu grau de Luz já me impede totalmente de 
sentir a solidão? Ou ainda a sinto de vez em quando? Então, eu tenho ali um pequenino teste, para aferir a 
coisa: 

“Eh pá! Hoje estive toda a tarde com solidão... mas há muito tempo que tal não me acontecia. Ora, mas foi 
como a chuva de Verão, durou pouco”.  

Então para que é que me serviu uma tarde de solidão? Bom, se eu quiser (se assim escolher) pode ter ser-
vido para eu reconhecer que tenho de me empenhar um pouco mais. Talvez tenha de fazer uma co-criação e 
manifestar uma forte e determinada intenção dizendo aos meus Guias: 
 

Não quero voltar a ter esta sensação, ouviram?... Nunca mais! 
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Determino que não quero sentir esta sensação novamente! 
Exijo, perante o Cosmos, que não seja submetido, de novo, a essa emoção! 

 
Bom, isto tem de ser feito com força e com coragem! Eu preciso de saber que não sou aquilo que me 

disseram que eu era (um pecador!). Preciso de saber que não estou na posição que me disseram que eu 
estava... aquela posição em que tudo teria de ser muito difícil, que teria de sofrer para ganhar o céu... enfim, 
aquela conversa envenenada que nem vale a pena citar. Não desçamos o nível desta palestra!  

Ou seja, mais uma vez - reparem como isto está tudo ligado – aqui estamos perante a recuperação da cons-
ciência cósmica! Eu sou um ser criador... apenas tenho que me readaptar: em vez de ser um criador de coisas 
negativas (já sei como é ser um exímio criador de coisas negativas... Já sei!... Tenho milhares de anos disso!), 
agora vou experimentar o outro lado da moeda. Agora, quero aproveitar as minhas capacidades de criador 
cósmico - que se mantêm impolutas e intocáveis - e começar a criar positivamente. 

Portanto, tenho de me comportar de acordo com a escolha. A diferença é que, para me tornar um criador 
positivo, tenho de treinar... E não é fácil, às vezes! Sabem, para uma pessoa comum ser um criador negativo 
não tem de fazer absolutamente nada, excepto acordar todas as manhãs. Assim que abre o olho, liga a turbina 
da negatividade e, devido à prática adquirida ao longo dos anos, a coisa fui naturalmente! É um automatismo! 
Então, trata-se de substituir um automatismo por outro! 

Isto já foi dito aqui dezenas de vezes! 
 

Esta manhã, foi canalizada informação sobre a solidão (que está a ser o tema) e também sobre o orgulho. 
Quantas vezes é que vocês já ouviram dizer: não caiam na tentação do orgulho, não caiam na tentação do 
sentido da superioridade, não critiquem os vossos semelhantes, bla, bla, bla, bla?... 

“Que chatice! Lá vem ele, outra vez, com a mesma conversa! Não sabe dizer outra coisa!” 
Mas vamos continuar a repetir estes conceitos enquanto não estiverem assimilados e integrados! Quando 

vocês, ao fim de 6 meses, fizerem a análise desse período e verificarem que nem uma vez julgaram... nem uma 
vez caíram na tentação do orgulho… que nem uma vez bla, bla, bla, bla… então podemos considerar a hipótese 
de alterar o discurso. 

E, por favor, não me venham com a conversa de que errar é humano! Errar é humano… mas está prestes a 
deixar de ser! Sabem porquê?... Porque todos nós, em Agosto de 1987, declarámos (noutra dimensão) que 
pretendíamos deixar de ser Humanos... no sentido tridimensional do termo. Portanto, estamos a sair da dimen-
são onde vigora este chavão: Errare humanum est … para citar o latim, que é mais fino! 

Esta sentença, porém, é um parafuso de um motor que já foi desactivado. Como esta, há milhares delas. 
Querem outro exemplo? 

“Só evoluímos através do sofrimento.” 
Este é outro parafuso do velho motor, que já foi à vida há que tempos! A verdade é que, embora o motor já 

tenha sido desactivado, nós temo-lo na nossa programação. Por isso utilizamos essas frases como argumentos 
para justificarmos as nossas atitudes e emoções. 

Vejam como fazemos: Garantimos que queremos caminhar para a Luz. Mas, como não nos empenhamos 
nisso, um dia, pimba!, precipitamo-nos e fazemos asneira da grossa. Depois, dizemos: 

“Bom, afinal, errar é humano”  
Pronto... está justificado! Se eu fosse cristão ia a correr confessar-me! Tudo bem! Ninguém está aqui a exi-

gir um comportamento irrepreensível (Risos). O pior disto tudo é que a “asneira” que fizemos ainda é capaz de 
desencadear complexos de culpa: 

“Eh pá! Já fiz merda!... Que horror!... Mea culpa… Mea culpa… Mea culpa” 
Não!... Não é por aí! 
 
O objectivo para o qual eu acordo todos os dias tem de ser a mestria… embora saiba que ainda falho!... 

Percebem? O que eu não posso é ficar numa de “errar é humano”, porque isso significa ficar a marcar passo: 
se, cada vez que eu erro, disser “errar é humano” não saio do mesmo lugar. Será melhor dizer: 

“Eu não errei; apenas não fiz a escolha certa. Reconheço isso, mas não quero que a coisa se repita!”  
Por isso é que o senhor... o J.C. dizia: “Vai e não peques mais!” (Vai-te embora, desaparece. Deixa lá!... 

Esquece... Vai à tua vida. Mas não repitas!) 
“Não peques mais”, significa: “Não repitas!” 
Hoje, não há um Jesus físico para nos dizer isso! Há um Jesus aqui (Vitorino põe a mão sobre o coração) 

que nos diz isso constantemente. Nós, porém, genericamente falando, não ligamos nenhuma. Deixamos que o 
nosso coração se feche e fique tomado pelos remorsos, pelos complexos de culpa e pelas sensações de inferio-
ridade! 

“Falhei outra vez. De facto não presto pra nada.” 
Ok! Querem seguir por aí?... Façam favor. Os “erros”, porém, podem ser usados para sermos capazes de 

reconhecer que, afinal, apenas não escolhemos bem naquela circunstância. Então: 
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“Onde é que eu falhei?... Qual foi a resposta inadequada ou inábil?”  
E pronto! A circunstância serviu para eu aprender isso. Acabou!... É como a banana: comeu-se, e deitou-se 

a casca fora! Mas, o que é que milhões de Humanos fazem com os erros?... Guardam a casca!... Vocês já viram 
o que era eu andar por aí com as cascas das bananas que comi há 10 anos atrás? 

Nós trazemos às costas um saco cheio de cascas... As cascas dos erros que cometemos. 
Claro que cometemos... E então? 
Cometemos e vamos continuar a cometer! A questão é que temos de ter é uma postura dinâmica, senão… 

Se eu continuar a guardar as cascas dos erros, ainda por cima convencidíssimo de que Deus jamais perdoará os 
meus pecados – o que é uma conversa aceitável em qualquer parte do mundo – eu, não tarda nada, estou 
tomado pela solidão. Porque, de facto, eu não sei quem sou! 
 

Se eu acho que Deus tem de me perdoar alguma coisa, eu não sei quem sou! 
 

Além disso, não sei como as coisas funcionam! Deus não tem de perdoar nada! O meu Eu Superior não tem 
de me perdoar coisíssima nenhuma! Porque todas essas entidades funcionam no plano do Amor Incondicional 
e, por isso, não vêem falhas, vêem, somente, o Espírito a manifestar-se, o que é completamente diferente. 
Portanto, se eu não vejo mais nada senão o Espírito a manifestar-se - e só isso - onde é que cabe uma crítica 
a qualquer tipo de comportamento? 

Isto não quer dizer que eu não reconheça que determinados comportamentos estejam fora da Lei e outros 
dentro da Lei; claro que reconheço! Não sou pató, não é verdade? Tenho discernimento e sei que há pessoas 
que, numa circunstância ou noutra, permanente ou esporadicamente, têm atitudes lamentáveis... Sim, senhor! 
Então, se a coisa me diz respeito directamente, tenho o direito de agir em conformidade. Mas não tenho o 
direito de criticar, pois sei que nem todas as manifestações do Espírito são manifestações de Luz! 
 

E, com isto, voltamos outra vez à história dos terroristas (parece uma pescadinha de rabo na boca, não é?). 
É um exemplo extremo, claro, mas qualquer um de nós tem exemplos mais brandos, retirados das nossas vidas 
diárias com as pessoas, com os amigos, com os familiares, com os colegas de trabalho. Frequentemente nos 
apercebemos que uma dada atitude não é dourada, que a pessoa não fez a Escolha Dourada, não deu a 
Resposta Dourada. Mas eu tenho de a aceitar, porque é a forma como aquela pessoa, ao manifestar o Espírito, 
conseguiu expressar-se. Isto não significa, porém, que eu não possa dizer: 

“Olha, tiveste essa expressão, mas há outra melhor.” 
Não é para ela fazer o que acho que ela deveria fazer; é dizer-lhe que há outra escolha melhor do que a que 

ela fez: 
“Para a próxima, tenta experimentar assim... Agora é contigo!... Tchau.” 
Por isso Kryon se limita a dar sugestões, a enumerar e a descrever as ferramentas. Depois conclui: 
“Agora é convosco.” 
Com que objectivo?... Para deixarmos de conviver com a solidão. 
 
Há muitos seres (principalmente os índigos adolescentes) que estão profundamente solitários, embora esses 

tenham razões específicas para se sentirem assim: primeiro porque os pais não percebem patavina do que se 
está a passar com a criança, quando, afinal de contas, se deviam informar para poderem dizer ao filho ou à 
filha: 

“Olha, tu és um ser cósmico que veio cá ajudar o planeta a ascender.” 
Isso é fundamental para eles terem um senso de realização, pelo menos. Mas como tal não acontece geral-

mente, eles manifestam características tão fora do padrão que, evidentemente, são considerados uns seres 
estranhos. Leiam o livro de Lee Carroll.3 Essa obra contém cartas escritas por índigos já adultos que explicam, 
nitidamente, como foi a situação por que passaram. 
 

Percebem como isto tudo está ligado? 
Uma pessoa que morre de cancro é uma pessoa que morre de solidão! Só que o que está na certidão de 

óbito é: “Cancro”. Mas, se a solidão é uma amnésia cósmica e, se o facto de eu não me lembrar de quem sou 
provoca distúrbios no meu físico, então, seja lá qual for a doença de que eu morra, eu morro de solidão, eu 
morro de amnésia cósmica!... Interessa pouco o que é que o médico escreve na certidão de óbito, ou o que é 
que eles encontraram dentro do corpo se, eventualmente, houve uma autópsia. A razão da morte não está 
dentro do corpo físico. O que se encontra no corpo físico são as consequências da pessoa não ter 
caminhado na direcção que poderia ter caminhado. As consequências desse “desvio” é que estão no corpo 
físico, e podem ser vistas ao microscópio quando se faz um corte histológico. O resto não. E esse resto é que é 
o essencial… como já se vai começando a perceber. 

                                                 
3 - Veja em www.valtropa.com, no botão “Índigos”. 
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Então, nós, em qualquer circunstância, quer estejamos acompanhados por outros seres humanos, quer não, 

devemos viver, pelo menos a maior parte do tempo, em estado de Graça, em estado de agradecimento. Ora, se 
eu não sou capaz de apreciar o mar azul quando passo ali na Avenida Marginal, ou apreciar o canto dos 
pássaros quando estou na floresta, se eu não reparo no formato de uma nuvem nestes céus lindíssimos que 
têm estado nestes últimos dias, então eu estou mal... estou bastante mal!... Posso não sentir que estou mal, 
mas se ando sobrecarregado com os problemas que a 3ª dimensão me propõe (e eu aceito!), a nível familiar e 
profissional, então eu estou péssimo! Não é mal... é péssimo! Sabem porquê?... Porque os meus olhos 
deixaram de ver. Os meus olhos só olham, o que é muito pouco. Se repararem, são estes “sintomas” que não 
estamos habituados a identificar: 

“Mas… espera lá: eu fiz a viagem de Cascais para Lisboa e não me lembro de que cor é que estava o mar?... 
Não reparei se havia muita gente a fazer surf em Carcavelos ou não?... Estavam nuvens no céu?... O repuxo de 
Oeiras estava ligado?” 
 

Quando isso acontecer, procurem reconhecer o que é que fez com que vocês não reparassem, ou seja, qual 
é o problema que está dentro da vossa cabeça. O que é que nos mantém pré-ocupados... O que é que me 
preocupa, ao ponto de eu fazer Cascais/Lisboa, com o piloto automático ligado e só quando chego a Algés é 
que percebo que já estou em Lisboa? 

Falei de “pré-ocupação”, mas pode tratar-se de um estado de espírito de interiorização… que também não 
me deixa reparar em nada. Mas não é disso que estamos a falar! Estamos a falar de quando a pessoa está com 
uma ideia que não lhe sai da cabeça. É por causa do o menino que não arrotou, depois de comer?... É a aman-
te anda a dormir mal, coitada, por causa das saudades?... É o namorado que era para vir e não veio?... É o avô 
que adoeceu de repente?... Foram as bombas que rebentaram no Iraque?.... O que é?... Nada disso tem a 
capacidade de impedir que eu repare na rebentação das ondas junto ao farol do Bugio, quando está vento! A 
não ser que eu permita, claro! 

Há quanto tempo é que vocês não ouvem o canto de um pássaro, debaixo de uma árvore... em silêncio? 
 

O engraçado é que algumas pessoas dizem que não se divertem porque não têm dinheiro... que a vida está 
pela hora da morte. Bom, os pássaros cantam, e não pedem dinheiro. Não consta que alguma vez tenham 
pedido. A natureza está aí, a dar espectáculo, há milhões de anos! 

Agora... a questão é: será que estamos dispostos a reparar? 
Da mesma forma, os Amigos Mais Leves estão aí, há milhares de anos, a ajudar-nos. Mas… será que 

estamos dispostos a reparar?... São estas pequeninas coisas que contaminam a nossa vida. Talvez nós não 
associemos uma coisa à outra, mas são estes pequeninos detalhes que importam. 

Experimentem vocês chegar ao pé de uma pessoa deprimida ou solitária, e dizer-lhe assim: 
“Ah, mas vai ouvir os passarinhos… Vai apanhar Sol... Já reparaste nessa flor tão bonita que tens aí na 

varanda?” 
“Quero lá saber da flor, caraças!... (Risos) Tenho lá paciência pra olhar prò céu!... Tu és mas é maluco! Eu 

aqui com este problema e tu vens-me com essa conversa!” 
 
Todos nós já passámos pelo problema X e continuaremos a passar; acontece, porém, que decidimos dar 

prioridade a esse assunto! Eu permito que esse assunto me atormente: 
“Assaltaram-me a casa e roubaram-me tudo! Então, estava tão chateado que saí para beber um copo. Logo 

por azar, bati com o carro, que teve de ir para a sucata. Já viste bem?...” 
Estou a dar um exemplo extremo, claro. Mas, aconteça o que acontecer, eu não posso permitir que isso 

me impeça de ver uma cara numa nuvem! Aconteça o que acontecer, eu não posso permitir que isso me 
retire do meu centro de equilíbrio! 

Não tenho dúvida nenhuma que isso é, apenas, uma questão de permissão, de eu me permitir ver a cara 
no perfil da nuvem… apesar da minha mulher me ter abandonado, da minha filha andar a meter heroína e, 
para cúmulo, ter-se avariado a TV! 

Temos de estar conscientes e alerta. Porque, se estivermos inconscientes, a “pressão” vem e toma conta de 
nós. E eu, ao fim de 3 meses é claro que já estou farto de me preocupar com aquilo, gostaria de deixar de 
estar preocupado. A verdade, porém, é que continuo preocupado. Porquê? Porque o bicho veio, agarrou e não 
larga. E eu desabafo: 

“O que é que eu vou fazer?” 
Os psicólogos ganham a vida a tratar dos resultados nefastos deste tipo de comportamento. Mas , deixem-

me perguntar o seguinte: 
“Não acham que já está na hora de acabar com isso? Ou vamos continuar a saltar à corda… sempre a mes-

ma coisa?” 
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Não é que o comportamento, em si, esteja errado! É como no tempo em que eu não me aguentava em pé, 
caía e batia com a cabeça na parede ou esfolava o joelho. Mas isso era quando estava a dar os primeiros 
passos. Tudo bem! Só que a genética disse: 

“Não! A partir de agora vais passar a andar como deve de ser!” 
Uma pessoa adulta só tropeça e cai quando tem o chacra raiz completamente bloqueado. Então, há que 

perguntar: 
“Vamos a ver: O que é que eu não gosto em mim, que faz com que eu não aprecie a minha companhia, ao 

ponto de sentir solidão, quer estejam pessoas à minha volta, quer não? Onde é que eu não estou em paz comi-
go?” 

Essa é, no fundo, a razão da minha solidão. Ou seja, naquele momento, naquelas horas, naqueles dias ou 
naqueles meses, eu não consigo interagir com os outros. Eu não consigo fluir. Ora, quando eu não consigo fluir 
com o Cosmos, quando não estou dentro da minha Onda Encantada (saudações ao Alain - que está ali – o 
divulgador do Calendário Maia)… quando não estou a cumprir o meu kin, a coisa não funciona. 

Bom, uma das formas que eu tenho de saber se funciona ou não é, precisamente, através da solidão. Tam-
bém pode ser através de outra forma qualquer. Pode ser depressão, por exemplo. A depressão, porém, pode 
ter origem na solidão. 
 

Ninguém morre de solidão. Não consta que haja uma certidão de óbito que diga “Causa da morte: solidão”. 
Não! A criatura morreu de outra coisa qualquer! Da mesma forma, ninguém morre de SIDA! Morre-se de outras 
coisas, provocadas pelo sindroma da SIDA. Então, está visto que a solidão mata imenso, não é verdade? Mas 
sacode a responsabilidade para cima de outras doenças! 

A solidão não é operável, não há nenhum cirurgião, em nenhum hospital do mundo que opere a solidão… 
embora já se possa operar a depressão, porque há lá um ponto, no cérebro que... Certo. E, se eles consegui-
rem, através de uma picadinha (ou fazendo um furo com o Black & Decker) chegar lá e, plim, acabar com a 
solidão?... Seria óptimo! Bom, mas apenas eliminariam o sintoma, não curariam a causa, porque a causa não 
vai lá com Black & Deckers, nem com coisas do nível físico!  

Vocês podem extirpar o útero, podem extirpar o que vocês quiserem, em consequência de não estarem a 
caminhar em direcção à Luz! Podem ficar completamente vazios, sabem?... Tipo “câmara de ar”. 

“Ai que bom! Agora já não tenho dor nenhuma!” 
A criatura morreu porque já não tinha órgãos. Acabou, extirpou tudo... Era só pele. Estava bom para encher 

com panos e fazer um manequim! 
Mas isso não resolve problema nenhum, porque o problema não está no plano físico. 

 
Então, se nós não queremos – se todos nós, os nossos amigos, aqueles que vão lá a casa, os colegas de 

trabalho etc. – se não queremos experimentar esta situação, temos de assumir (voltando a Kryon) a 
“Ferramenta de Deus”, como é dito na Parábola do Poço de Alcatrão.  

“Pá, como é que consegues andar todo contente?... Para ti as coisas flúem e é extraordinário. Como é que 
consegues?” 

“Ah! É porque eu uso a Ferramenta de Deus.” 
“A Ferramenta de Deus?” 
“Pois!” 
“Mas quem é que inventou isso?” 
“Lê o Kryon, pá! Não vou ficar aqui a dar-te uma seca sobre a Convergência Harmónica… Tchau.” 

 
A nossa função não é fazer de apóstolos! Não é evangelizar! A nossa função é fazer divulgação, o que é 

completamente diferente. A função é divulgar que a Nova Energia está aí e deixar ao critério de cada um o que 
vai fazer com ela. E o que fizer, seja o que for, é apropriado. Pode ser uma asneira medonha, mas é apropria-
do. Sabem porquê?... Porque tudo está certo. O Espírito não se engana… mesmo se  alguns dos seus filhos 
põem bombas ou abatem aviões de passageiros! 

Isto não é fácil, não é verdade? 
 

Então, cada vez que alguém sentir solidão, talvez seja altura de fechar os olhos e perguntar: 
“Por que é que me parece que Vocês se foram embora? (Eles não foram!... A nós é que parece que foram.) 

Por que é que não vos sinto? Por que não consigo visualizar o dourado no meu coração?” 
E vem uma vozinha, por dentro, que canaliza assim: 
“Porque estás preocupado, porque ela se foi embora e te disse que já não gosta de ti.” 
Então, se nós tivermos dois dedos de testa espiritual, respondemos: 
“Ai é?... Então acaba com isto imediatamente. Olha, quando acabar esta frase já não quero sentir o que 

estou a sentir!” 
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Como vêem, é preciso determinar, decretar, com determinação, o que se pretende. Afinal os Amigos estão 
ao nosso serviço ou não? São eles que dizem: 

“Vocês são amados com muita ternura e nós estamos aqui para vos ajudar. Estamos ao vosso serviço”. 
Então, eu, com todo o respeito, num espírito de companheirismo, fraternidade, igualdade e liber-

dade, determino que seja feita tal coisa em mim. E, se eu não oferecer qualquer espécie de resistência, 
garanto-vos que, no minuto seguinte, aquilo desaparece... de vez! 

Isto passa-se nas condições ideais; nem sempre acontece assim. Não quero estar aqui a transmitir uma 
ideia de demasiada facilidade… Mas de dificuldade é que não é! 

Já experimentaram este procedimento? Ou vêm aqui ouvir e, depois, vão para casa continuar a fazer exac-
tamente como sempre fizeram?... A mim, pouco me importa o que é que vocês fazem, ou como é que vocês 
fazem. A mim importa-me o que eu faço, e já chega! A minha função não é, evidentemente, andar a 
inspeccionar se vocês praticam a informação que vos delicia. Não, não, de jeito nenhum! Que esse tipo de 
vigilância seja cada um a fazê-lo sobre si mesmo. Mas… em que medida é que há coerência?... Claro que não 
há a 100% - já se sabe - mas até que ponto é que há?  

Até que ponto é que eu me esforço para me dar bem com as pessoas? 
Até que ponto é que eu, todas as noites, ou quase todas as noites, faço a cerimónia do perdão com uma 

pessoa com quem eu me chateei durante o dia?... Não é amanhã, é logo nesse dia! 
Até que ponto é que eu falo, todos os dias, ou quase todos os dias, com os meus Guias, para corrigir uma 

atitude que eu tive numa determinada circunstância, com uma determinada pessoa?... Reconheço que pus o pé 
na poça e digo-lhes: 

“Não quero voltar a ter esse tipo de atitude.” 
Em que medida é que eu me auto-corrijo, todos os dias, através da co-criação? Não é através da penitência! 

Não! Isso já foi... Já chega. Já toda a gente sabe o que é a auto-flagelação. 
Temos de aproveitar as ferramentas à nossa disposição. Como diz Kryon: 
“Levantem-se da caixa de ferramentas, em cima da qual estão sentados.” 
É uma imagem muito engraçada: 
“Nós demo-vos uma caixa de ferramentas novinha em folha e vocês, em vez de a usarem, sentaram-se em 

cima, a ver o espectáculo! Então, levantem-se da caixa de ferramentas… que é almofadada, tem o tampo almo-
fadado! Levantem-se, abram a caixa de ferramentas e utilizem-nas! Pelo menos, decidam-se a fazer isso! 
Decidam-se nesse sentido!” 

E nós, se formos sensatos, respondemos: 
“Muito bem. Ajudem-me então a utilizar as novas ferramentas! Ajudem-me?”. 

 
E não me venham perguntar, por favor, como é que isso se faz! É a mesma coisa que uma pessoa, que diz 

estar na Faculdade, vir perguntar-me como é que se desenha a letra A! Percebem?... Desculpem estar a falar 
neste tom, mas, de facto... Por favor, façam um check up, a ver se estão na “espiritualidade teórica”. 

Vou contar-vos um exemplo concreto: 
Aqui há uns tempos, recebi uma senhora em atendimento que começou por dizer assim: 
“Sabe? Eu já estou na espiritualidade há muito tempo! Há muitos anos que ando na espiritualidade, mas, 

sabe, tenho muito medo!”  
“Bom! Uma coisa não joga com a outra! Das duas, uma! Ou não anda na espiritualidade há muitos anos e 

tem medo, obviamente! Ou, então, se anda de facto - de facto - na espiritualidade não teórica (a espiritualida-
de não é, apenas, assistir a conferências), então já devia ter menos medos. 

“Ah! Mas eu tenho medo de tudo!” 
“Ter um medozinho, enfim… Agora, ter medo de tudo…” 
“Se a minha filha tosse, eu julgo logo que ela está com tuberculose!” 
Isto é verdade e passou-se comigo. 
Imaginem o nível do medo! A “via espiritual” a sério, com alguma vigilância, tem de ter resultados. Tem de 

ter! Santa paciência! Mínimos que sejam! 
“Que bom! Deixei de ter 72 medos. Agora só tenho 71!” 
É pouco, mas já é qualquer coisa! 
Não faz sentido!!! Para mim, não faz sentido. Que me desculpem porque, se calhar, é uma intolerância da 

minha parte! Talvez esteja a empolar uma questão que não tem razão para ser empolada. Sei que tendo a 
fazer isso, se não estiver com atenção. Gémeos com ascendente Aquário... imaginem! Se soubessem as dificul-
dades que esta característica me criou até determinada altura! Realmente, falar sobre as coisas nunca foi 
problema, tal como escrever livros, mas… Por isso é que, hoje, não faço nenhum trabalho que não tenha uma 
componente prática. Nenhum! Recuso-me, terminantemente!  

Alguma coisa mudou e mim, não é verdade? Mudou porque fui ganhando consciência e fui integrando essa 
consciência! Já tinha ganho consciência teórica (já tinha percebido que era assim), mas integrei essa cons-
ciência. Ou seja, passei a praticá-la… sempre que possível! Era necessário que começasse a fazer alguma 
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coisa. Todos nós sabemos da dificuldade que é aplicar a teoria aprendida nos seminários, nos cursos, nas 
conferências, nas cassetes e nos CDs que ouvimos. Estamos até aqui (expressão gestual de um nível altíssimo) 
de informação! O intelecto é insaciável! Só que, apenas com o intelecto, não se vai a lado nenhum!... Aliás, 
sinceramente, eu hoje nem percebo para que serve o intelecto! Baralho-me com as datas, esqueço-me das 
coisas! É uma confusão. Se calhar, o intelecto serve para eu não me baralhar nem esquecer das coisas! Talvez 
seja isso! 

Bom… então, para encerrar este tema da solidão, há que fazer, apenas, uma reavaliação da forma como 
estamos na nossa vida, individualmente. É por isso que as pessoas que estão na antítese da solidão têm uma 
absoluta necessidade de estarem sozinhas. É ao contrário! Há pessoas que chateiam meio mundo, manipulam 
meio mundo, gastam fortunas em telefone, em cabeleireiros para os gatos e para os cães só para não estarem 
sozinhas!... E há os outros que fazem exactamente o contrário, que andam a pedir aos santinhos todos: 

“Por favor! Um retirosinho! Que o meu filho cresça e desapareça!” (Risos) 
 

Vêem? Vocês riem-se? Pois é! 
Então, vamos fazer um intervalo. 
Muito obrigado.4 

 
 

Canalização de Kryon sobre a co-criação 
 
 

Esta segunda parte do trabalho costuma ser preenchida, como sabem, com um trabalho prático relacionado 
com o tema abordado na palestra da primeira parte. Esse tema foi a solidão. E, como vimos, a solidão está 
directamente relacionada com a maior ou menor aproximação à Luz Interior. Como sempre, trata-se de proferir 
uma co-criação com o intuito de curarmos em nós o que estiver pronto para ser curado, essencialmente no que 
toca ao tema abordado, mas não só. Hoje, aqui, nem só a solidão vai ser curada. Não nos devemos preocupar, 
contudo, com o que vai ser curado, ou questionar o que vai ser curado. Devemos ficar com a certeza de que 
curas vão ocorrer. E isso é quanto basta. 

Para estarmos em contacto com a interdimensionalidade - o plano onde essas desintoxicações ocorrem - 
temos de nos colocar no plano do chacra cardíaco, tal como fazemos quando pretendemos canalizar, conversar 
com alguma entidade, o nosso Eu Superior, etc. Diria que esse posicionamento no plano cardíaco é a “plata-
forma de resgate” do que está pronto para ser resgatado, a pista de descolagem do que está pronto para 
partir. E isso tem sido feito através de uma visualização que consiste do seguinte: 

Vamos concentrarmo-nos no chacra coronal, no alto da cabeça… Vamos visualizar aí um vórtice de luz viole-
ta… E, a partir desse ponto, vamos lançar um foco, vamos emitir um raio de luz violeta em direcção ao Sol 
Central da Galáxia, a estrela Alcione da constelação das Plêiades… Vamos sentir, assim, que estamos ligados às 
dimensões superiores àquela em que funcionamos regularmente… 

Concentremo-nos agora na base da coluna vertebral, onde domina a coloração vermelha… Desde esse ponto 
vamos enviar um raio de energia vermelha para o centro do planeta… E com esta atitude nos ligamos às 
dimensões inferiores àquela em que funcionamos normalmente… 
Uma vez ancorados nos planos superiores e inferiores, concentramo-nos no centro do peito, onde vamos 
visualizar a luz dourada - o plano de sintonia com os Seres de Luz, os nossos Irmãos Maiores… Vamos sentir a 
rosa cardíaca na sua máxima plenitude, a abrir no centro do peito… reconhecendo que é nessa vibração que 
flutuam, se deslocam e vibram os seres que se aqui se apresentam: os membros da Comitiva, os har-
monizadores, os guias pessoais, todos aqueles que têm um papel a desempenhar no trabalho que vai ser feito 
– que tem estado a ser feito!... São aqueles que esperam a declaração do que precisa de ser feito, apenas 
como manifestação do nosso livre-arbítrio. Essa declaração resume-me à intenção de que seja corrigido, que 
seja eliminado tudo o que tem vindo – por pouco que seja – a impedir ou a dificultar a ascensão individual… Se 
isso não for feito convenientemente terá como resultado inevitável a sensação de solidão. 

Que a harmonização seja feita, que a focagem seja feita e que cada um dê permissão, até onde a sua 
coragem o permitir, para que isso ocorra no mais alto nível possível… 

Se alguns saírem daqui iluminados… óptimo! 
 

Vamos dar algum tempo… Façamos um pouco de silêncio… Vamos sair da frente, para que quem sabe 
possa fazer o que sabe… e para que cada um receba o que está em condições de receber. 

 

                                                 
4 - Os meus agradecimentos a Carolina Jácome pelo seu trabalho de transcrição.  
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(Pausa) 
 

Saudações, meus amados, eu sou Kryon do Serviço Magnético. 
Não pretendo falar-vos sobre a solidão, porque o essencial sobre esse tema já foi referido. Apenas 

pretendemos assinar o que foi dito na palestra, até porque não foi inteiramente da responsabilidade deste 
canal. Podem entender isso como quiserem… como uma espécie de canalização de olhos abertos… uma espécie 
de discurso inspirado… Temos agora aqui uma canalização formal em que o Espírito fala aos Humanos, não de 
coisas terrenas… Não se analisam coisas terrenas; pretende-se, sim, abordar a determinação, a vontade, o 
empenho, a força e a coragem, que é necessário aplicar para transcender as coisas humanas… No essencial, 
não se trata tanto de co-criar, embora isso seja essencial, evidentemente; trata-se da forma como se co-cria. 
Não o ritual da forma, porque, em última instância uma co-criação não precisa sequer de palavras. Não é de 
formalismos verbais que estamos a falar; estamos a falar da força da intenção com que se co-cria, ou seja, da 
determinação com que se co-cria. 

 
Uma co-criação, feita na base da certeza, não tem como falhar!... 
Uma co-criação, feita na base da dúvida ou da insegurança, pode não falhar, mas pode não ter os resulta-

dos que poderiam ser obtidos. 
Uma co-criação feita no cepticismo ou porque se leu que era para co-criar, ou porque se soube que um 

amigo costuma co-criar; uma co-criação feita na base da cópia corre um sério risco de não funcionar… embora 
possa funcionar. 

Uma co-criação feita na base de pôr o Espírito à prova, como quem diz: “Deixa cá ver se funciona… Sempre 
quero ver se é como eles dizem”… - uma postura bastante mais frequente do que se possa imaginar - tem uma 
forte probabilidade de não resultar como se espera… 

Uma co-criação, feita na base da confusão tem um resultado confuso… Já foi dito que o Universo é literal. 
Uma co-criação feita na base de “pôr à prova” tem como resultado uma prova. 
Uma co-criação feita na base da certeza tem como resultado a Luz, a fluência, a sensação de que não é 

preciso fazer nada, a sensação de que não é preciso pesquisar nada, a sensação de que tudo acontece quando 
tem de acontecer e como tem de acontecer… 
 

Estamos a falar de um estágio superior de co-criação. Espera-se que todos os elementos da assembleia 
presente já tenham ultrapassado a questão de co-criar ou não co-criar… de utilizar ou não utilizar a ferramen-
ta… Este é o primeiro nível de dificuldade: decidir-se a pisar um novo território. Porém, o nível de que estamos 
a falar está acima desse, porque, a partir do momento em que uma pessoa se decide a co-criar, convém saber 
que há muitas maneiras de co-criar. E essas maneiras definem-se pelo grau de determinação com que a co-
criação é verbalizada ou intencionada… Para aqueles que sentem que as suas co-criações partem do seu corpo 
de intenção contaminadas pela dúvida, cepticismo, desconfiança, etc., sugere-se que, antes de co-criarem o 
que quer que seja, façam uma co-criação para que seja aumentado o grau de determinação com que co-
criam!... Parece um paradoxo, como o daquela pessoa que não tem fé no Espírito, mas pede ao Espírito que lhe 
dê fé para acreditar no Espírito! 

Não é o supremo desafio, mas é um desafio interessante… 
 

Aqueles que se lamentam que co-criam e nada acontece, talvez devessem ponderar um pouco no que está a 
ser dito, pois o grau de determinação com que co-criam poderá estar na origem, repito: poderá estar na ori-
gem da ausência de resultados… Não quer dizer que esteja, obrigatoriamente. Outra razão que pode gerar 
ausência de resultados é o processo estar encravado do lado do Humano, já que, frequentemente, o papel do 
Humano não se limita em dar o pontapé de saída declarando a co-criação. Muitas vezes, a energia é devolvida 
para que o Humano faça alguma coisa. Então sim, pode passar, novamente, a jogada para o outro lado do véu. 
E este processo pode repetir-se algumas vezes… 
 

Compreendam que o jogo nunca encrava do nosso lado. Do ponto de vista temporal da Terra pode demorar 
algum tempo, mas o pedido não está encravado, não está esquecido em alguma gaveta do céu… Simplesmen-
te, alguns pedidos têm uma natureza tal que envolvem muito mais do que aquilo que o Humano declara, 
imagina ou crê… Por isso, é necessário que, do ponto de vista terreno, se tenha de esperar algum tempo… 

 
O Universo não desperdiça energia, e, quando serve, serve ao mais alto nível, quer o Humano entenda a 

dádiva como positiva, quer a entenda como negativa… Um ser humano pode experimentar grandes provações 
na Terra. Nesses momentos, porém, esse ser humano está a ser servido ao mais alto nível, porque, quanto 
maior for o desafio, maior é o potencial de salto. 
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As provações não foram feitas para serem sofridas, foram feitas como mola propulsora!... Espera-se que o 
Humano tenha o desenvolvimento anímico suficiente para perceber que assim é. 
 

Então, estamos a falar de convicção… Estamos a falar da co-criação que apenas requisita o que já existe. 
O universo não cria nada; o Universo concretiza potenciais… Como já foi canalizado, e utilizando uma 
imagem que os Humanos compreendem, nós preparamos os cenários para satisfazer os pedidos que vocês nem 
sequer sonham que virão a fazer… É por isso que se aconselha a agradecer, antecipadamente, ao Espírito o 
facto de já ter resolvido os desafios que nem sequer sabem que vão ter de enfrentar… Nisto, como compreen-
derão, não participa a dúvida; a dúvida é a antítese da convicção… Estou a falar ao nível da obtenção dos 
resultados; a certeza, sem qualquer margem para dúvida ou cepticismo, de que assim acontecerá quando for 
tempo de acontecer. 
 

Além da dúvida, também a ansiedade não deve participar… É preciso que a ansiedade não esteja presente, 
mesmo que a co-criação seja feita com o máximo de determinação ou de convicção… Portanto já temos aqui 
um terceiro nível: co-criar com determinação e com convicção não chega… É fundamental que não haja 
ansiedade em relação ao quando a resposta se manifestará. 
 

O último nível da co-criação é a certeza absoluta de que quem co-criou vai saber lidar com o resultado da 
sua co-criação… Bom, se calhar, isto também é matéria de co-criação: “Que eu, em benefício do Todo, seja 
capaz de tirar o máximo partido das minhas co-criações”… Mas um ser humano só tira o máximo partido das 
suas co-criações quando está co-ligado com os planos superiores, pois só esses o podem instruir, aconselhar, 
orientar e promover a atitude correcta, a Resposta Dourada. Correcta, não no sentido 3D em que “correcto” 
significa aquilo que os outros esperam; aquilo que os outros esperam é uma convenção. Ora, no Espírito não há 
convenções desse género. O que é correcto, deste ponto de vista, é aquela resposta que satisfaz aspectos que 
o ser humano nem sonha que a sua resposta atinge - o que poderá proporcionar alguma estranheza ao seu 
plano mental, se ele se puser a analisar mentalmente o que lhe foi comunicado por intuição, canalização verbal, 
telepatia, etc. 
 

É por isso que a história de Abraão continua a fazer sentido. Refiro-me à parábola de Abraão5, a quem foi 
pedido que sacrificasse o seu próprio filho… Não há nenhuma mente humana que consiga entender isto racio-
nalmente, pois a parábola pretende mostrar a fidelidade do coração para com o Espírito… Na parábola não se 
pretende o sacrifício de ninguém; a parábola representa uma prova simbólica… Então, em termos de co-
criação, e simbolicamente falando, até que ponto é que cada um dos presentes6 está disposto a sacrificar o seu 
próprio filho? Ou seja, qual é o grau de confiança, de certeza, em relação à forma de actuação do Espírito?... 
Até onde arriscam espiritualmente?... Até onde apostam espiritualmente?... Até onde dormem bem sabendo 
que não têm uma rede por baixo?... Este é o verdadeiro desafio! 

A velha forma tem de desaparecer, tem de ser sacrificada, isto é, tem de se tornar sagrada. Por outras pala-
vras, tem de ser espiritualizada, o que significa que a energia que compõe a velha forma tem de ser reciclada, 
tem de ser transformada, e não banida. O que tem de ser banido são os conceitos dessa forma, o molde de 
operação desse modelo, isso sim, tem de ser deixado para trás... Mas a energia dessa velha matriz tem de ser 
reciclada, transformada e adicionada à matriz da Nova Energia, que tem um formato de operação totalmente 
diferente, totalmente renovado. 
 

Há algo que foi aposto à frente do que havia de mais moderno, de mais revolucionário e de mais espiritual 
no momento em que surgiu… E esta agregação, o acrescente dessa nova matriz, como sabem, não eliminou, 
não cancelou nem impede que quem quiser continue a funcionar na velha matriz. Se assim fosse, tal não res-
peitaria integralmente o livre-arbítrio dos Humanos… Ora, o livre-arbítrio dos Humanos pode, obviamente, esco-
lher entre tudo o que está ao alcance da Humanidade, seja o que for. 

A questão, portanto, é uma escolha… Ora, quando se fala de escolha, fala-se de co-criação, portanto, das 
formas como essa co-criação pode ser manifestada e dos níveis que ela pode apresentar. Foi sobre isso que 
pretendemos esclarecer os Humanos presentes, e os outros que irão ler esta transcrição, para que adquiram a 
experiência plena dos resultados de co-criar em toda a plenitude do Espírito, sem entraves, sem ansiedade, 
com convicção, naquela posição em que já não se sabe quem pede e quem satisfaz o pedido, aquela posição 
em que ambas as partes se fundem e a Unidade flúi. 
 

Por favor, façam com que, quando nós dizemos “E assim é”, que assim seja. 

                                                 
5 - Veja esta parábola no Livro 2 de Kryon – NÃO PENSE COMO UM HUMANO, na página 60 da transcrição que encontrará em 
www.velatropa.com, no botão “Kryon”, na página “Descarregamentos de textos”.  
6 - E daqueles que estão a ler! 
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Palestra sobre a co-criação e a fusão com o Espírito 
 

Instituto Português da Juventude 
29 de Julho de 2004 

 
 Em relação à conversa que vamos ter hoje gostaria de voltar ao tema da co-criação. As pessoas que assisti-
ram à última “Reunião…”, devem recordar-se que o tema da canalização foi, exactamente, a co-criação e os 
seus diversos “níveis”. Dado que, do meu ponto de vista, a coisa não se esgotou nesses quatro pontos aborda-
dos por Kryon, gostaria de voltar ao tema porque, numa das últimas canalizações através de Lee Carroll, mais 
concretamente de 4 de Abril de 2004,7 Kryon novamente define a co-criação. 
 
 Para quem não sabe, a co-criação é a designação moderna de uma das ferramentas que nós conquistámos 
por via da Convergência Harmónica de Agosto de 1987 - aquilo a que Kryon chama o Novo Poder. Tem a ver, 
portanto, com a utilização da Terceira Linguagem, ou seja, com a promessa, feita há mais de 2000 anos, de 
que nós seríamos capazes de contactar facilmente com o outro lado do véu. Ora, isso está aí, de facto, sem 
dúvida nenhuma. No fundo, trata-se apenas de levar mais longe essa necessidade de contacto com os planos 
superiores, que o ser humano sempre teve devido ao facto de ter estado em muito maus lençóis, como costu-
ma dizer-se, durante muitos milhares de anos. Por outras palavras, por ter estado afastado ou separado da 
Fonte (chamem-lhe como quiserem!) e da sua condição essencial. Assim, nessa condição de “perdido”, o ser 
humano sempre rogou, sempre clamou, sempre pediu, sempre rezou a Deus (para utilizar esta palavra) para 
que olhasse por ele individualmente. Enfim, uma atitude que eu, na brincadeira, costumo chamar “pedinchice”! 

 
A grande diferença é que acabou o tempo da pedinchice e entrámos no tempo da co-criação. Ou 

seja, porque o véu se levantou um pouco, ganhámos a capacidade – se assim quisermos, se assim decidirmos e 
assim treinarmos – de trazer para a nossa vida (numa perspectiva espiritual, de preferência), a paz, a 
serenidade, a despreocupação e, essencialmente, a ausência do medo. Tudo isto progressivamente. 

Isto faz-se através da co-criação. 
Mas, se é uma co-criação, pressupõe-se que há, pelo menos, duas partes. Essas duas partes são, simplifi-

cando muito, a parte que está deste lado do véu – a pessoa humana – e a parte que está do outro lado do véu 
que são, como nós chamamos os “amigos mais leves”, os Seres de Luz e outras entidades como os Guias, os 
Grupo de Apoio, enfim, como lhes quiserem chamar. Trata-se, assim, de um trabalho de co-laboração.  

 
A co-criação é, assim, a utilização da Terceira Linguagem: esta capacidade de falarmos com o outro lado do 

véu, canalizando, por exemplo8. A co-criação é, ao fim e ao cabo, a ferramenta-chave que agora se apresenta 
aos seres humanos. Não se trata de uma dádiva – não é que os seres lá de cima tivessem resolvido ser genero-
sos dando-nos a co-criação. Não é assim. Kryon explica isso com clareza – e não só Kryon, claro. Kryon repete 
incessantemente que nós, Humanos, conquistámos isso através de todos os esforços de paz e do desejo que o 
amor reinasse na Terra, desejo esse que manifestámos ao longo das eras, das mais variadas formas, rezando 
nos mais variados tipos de templos, nos mais diversos pontos do globo. Foi, pois, esse desejo profundo de que-
rer que a vida à superfície do planeta fosse de melhor qualidade, foram essas orações e meditações que acaba-
ram por gerar “luz” suficiente, a massa crítica energética capaz de tornar possível a inversão da situação e, 
portanto, criar o potencial de projectar a Humanidade mais para a frente. A consequência disso foi o cancela-
mento de todas as profecias catastróficas que se esperavam para o fim do século. Isso não ocorreu nem vai 
ocorrer. Então, a co-criação é algo muito recente - Kryon começa a falar nisto em 1991 - mas o ser humano é 
bastante adverso à mudança, leva tempo a mudar de mentalidade e mais ainda a mudar de hábitos. 

 
É verdade que há muita gente a ler Kryon, mas também é verdade que uma grande percentagem dos que 

lêem Kryon, que estão apaixonados por Kryon e que adoram Kryon têm alguma dificuldade em aplicar os 

                                                 
7 - Veja em www.velatropa.com, no botão “Kryon”, na página “Descarregamentos de textos”, o item “O que está a acontecer – 2004”.  
8 - Não se esqueça que estão disponíveis os seminários de canalização. Veja em www.velatropa.com, botão “Comece a canalizar”. 
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ensinamentos contidos nessa informação escrita e, eve ntualmente, verbal. Tanto assim que – e isto é a minha 
experiência do tempo em que fazia atendimentos individuais9 - muito frequentemente recebia pessoas que eu 
sabia serem “fãs” de Kryon, mas que, pelas questões apresentadas, percebia-se claramente que não aplicavam 
o que tinham lido. É uma dificuldade que todos nós sentimos, sem dúvida. 

 
Alguns dos que participaram em cursos de cura energética – Reiki, Corpo Espelho, Cura Prânica, etc. – 

quando vêem alguém com uma dor de cabeça partem à procura de uma aspirina! Todos nós já passámos por 
isso. Nesses momentos, não só não nos ocorre que, geralmente, tirar uma dor de cabeça é a coisa mais fácil 
deste mundo, como também não temos a coragem de nos expormos como “curador visível”, como se dizia no 
“Corpo Espelho”, que foi a minha escola de formação. Tínhamos medo de pôr a mão, receávamos demonstrar 
que éramos “esquisitos” (risos) e, portanto, evitá vamos pôr o chapéu que dizia “curador” ou outra designação 
equivalente. Por conseguinte, isto é algo que, de uma maneira ou de outra, ainda aflige toda a gente na área 
da cura energética. 

 
A informação de Kryon proporciona-nos todas as ferramentas para resolver seja qual for o problema que 

tivermos, pois eles têm todos a mesma raiz.  No entanto, sei que muitos admiradores de Kryon ainda se 
sentam no sofá, matutando acerca de como irão resolver determinado problema. Ora, esta atitude é uma 
aberração, evidentemente, pois conhecemos as ferramentas de que dispomos para - desde que treinemos e as 
decidamos utilizar - resolver essas questões, sejam elas quais forem, até de carácter hereditário. (Suponho que 
vocês já leram as informações de Kryon acerca da capacidade de falarmos para as nossas células e dizer: 
“Organizem-se! Acabem lá com isso!”. E as células respondem: “Estão a ouvir o patrão?... Vá! Tudo a trabalhar 
como deve ser!”… Kryon brinca com este tema, mais ou menos assim.) 

Por conseguinte, não há razão nenhuma para nos preocuparmos sejam com o que for, seja com quem for. 
Mas as pessoas continuam a dizer: “Quando nós te ouvimos falar, parece que tudo é muito simples!”… E é, 
desde que decidamos que é simples e desde que a solução seja “universalmente correcta”.10 

 
Alias, remontando à última canalização ocorrida nesta sala, o primeiro nível é exactamente esse: decidir se 

co-crio ou não co-crio! 
Isto faz-me lembrar um filme muito engraçado, que vi há já alguns anos, que tratava de uma alucinada 

corrida de aviões à volta do mundo. Nessa comédia, o piloto alemão tinha um guia de pilotagem, cujo ponto 1 
dizia: “Entrar no avião.”… (risos) Claro! Não posso pilotar um avião sem, primeiro, entrar dentro dele… tal como 
não posso co-criar sem, primeiro, decidir que quero co-criar!... Todavia, não é para: “Deixa cá ver se funciona… 
Deixa cá ver se eles têm razão.” Estes ‘eles‘ são, não só aqueles Humanos que estão na Terra demonstrando 
claramente os resultados das suas criações, mas também as entidades do outro lado, que dizem: “Vocês tratem 
de co-criar!... Não custa nada! Nós estamos aqui para fazer a nossa parte… desde que vocês expressem o que 
pretendem.”  

 
Então, a co-criação é isto: a capacidade de, finalmente, deixarmos de sentir aquela sensação de estarmos 

sozinhos na resolução dos nosso desafios.11 Foi disso mesmo que muito nos queixámos ao longo dos séculos, 
como sabem: a sensação de que tínhamos de tomar decisões, fosse em campo fosse da nossa vida, com a 
sensação de que não tínhamos todos os dados. Contava-se sempre com a intervenção da Providência, ou seja, 
do imprevisto. Ao longo das nossas vidas, casámos centenas de vezes sem sabermos se resultaria; comprámos 
imensas coisas sem sabermos se, de facto, deveríamos comprar, se era a opção correcta. E quem diz comprar, 
diz vender… ou ir ou não ir… tanta coisa. No fundo, tratava-se da utilização do livre-arbítrio: cada vez que 
utilizámos o livre-arbítrio, principalmente em temas a partir de um certo “peso”, tínhamos sempre a sensação 
que tomávamos essa decisão com falta de dados; mas gostaríamos de ter a certeza de que aquilo estava 
certo ou era a opção correcta. Isto acontecia por causa da nossa profunda insegurança, uma vez que tínhamos 
muito medo do que nos poderia acontecer ou da forma como o nosso corpo emocional poderia reagir, se a 
coisa falhasse. Então, de alguma forma, sabíamos que isso criaria aquilo a que se dá o nome de “carma”: cada 
vez que não damos a Resposta Dourada,12 gera-se carma. 

Como se sabe: de cada vez que eu não acerto no alvo… vou ter de atirar outra vez! 

                                                 
9 - Agora promovo “Círculos de Harmonização”, seja onde for que me desloque em trabalho, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Veja 
em velatropa.com o botão “Nave Dourada”. 
10 - Acrescento agora o seguinte excerto do Livro 1 de Kryon – Os Tempo Finais, p.15: Qualquer entidade que invoque especificamente o 
poder de Deus, seja verbalmente ou de qualquer outro modo, recebe este amor da Fonte de Deus. Ele é concreto e responderá 
correctamente. Neste caso, significa que dará a resposta possível, dentro do que for correcto universalmente em relação à invoca-
ção feita. 
11 - Repare que não disse “problemas”! 
12 - A resposta “universalmente correcta”, a qual só podemos conhecer se estivermos em contacto com os planos superiores, pois a mente 
concreta humana, normalmente egóica, nunca chega ao “universalmente” e raras vezes chega ao “correcto”! 
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Agora, porém, vêm os amigos lá de cima dizer que essa sensação de estar sozinho é um esquecimento 
cósmico, que é perfeitamente impossível estar sozinho, porque parte da energia que participa nas co-criações 
está no nosso ADN, é intrínseca ao nosso ADN. Por isso, é que eles garantem e asseguram que nunca esta-
mos sozinhos e que é impossível estarmos sozinhos. Todavia, como estamos no mundo da forma, a nossa pri-
meira definição de “estar sozinho” é “não ter ninguém por perto” – corpos físicos, claro. 

Podem estar aqui – e estão – imensas entidades (quem as pode ver que veja), mas não nos ensinaram a 
considerar essas presenças. Pode até o Grupo de Apoio e a Comitiva estar à volta desta sala (ou a “pegar ao 
colo” uma determinada pessoa, como naquela bela historia das pegadas na areia), que nos sentimos comple-
tamente desalmados e trucidados internamente pela sensação de solidão. Ok! Tudo bem!... Todos nós já expe-
rimentámos isso, nesta vida ou noutras. Então, o que se passa é que vêm agora os nossos amigos dizer: “Bom, 
Já chega!... Essa música já tocou durante o tempo suficiente… Chega!”… E dão as alternativas! Não se limitam 
a dizer que já não há razão para ser assim; dão as alternativas. Pois bem: e o que fazemos nós com as alterna-
tivas? 

É o caso da co-criação: eu co-crio ou não co-crio?... Porque estou solitário, decido dizer aos meus amigos do 
outro lado do véu: “Olha, não quero voltar a sentir esta sensação, porque ela é uma aberração em função da 
consciência daquilo que eu sei que é a minha essência… Não faz sentido!13” 

É como estar de fraque na praia: não faz sentido!... Claro que uma pessoa não vai presa por estar de fraque 
na praia, mas não faz sentido. Então: “Eu não quero voltar a sentir-me assim!”. 

Isto é matéria de co-criação. Aliás, tudo é matéria de co-criação, até o juntar a energia suficiente para me 
decidir a co-criar! 

Conhecem aquela história do homem que não tinha fé e teve de pedir a Deus que lhe desse fé para poder 
acreditar em Deus?... 

 
No caso do perdão, por exemplo: eu ainda não sou capaz de perdoar à minha ex-namorada… Isto é 

mentira… É apenas um exemplo! (Risos) … Então, antes de fazer a cerimónia do perdão… (perdão a mim 
mesmo, claro, porque não percebi o que é que se passou com ela. Não tenho de perdoar à namorada; tenho de 
perdoar a mim mesmo por não ter “lido e interpretado”, com base no Amor, o que se passou; se o tivesse feito, 
não havia motivo para realizar a cerimónia do perdão! Bom, mas posso achar que não estou ainda em 
condições de me perdoar, em relação a essa matéria). Então, antes de fazer a cerimónia do autoperdão, como 
dizia, co-crio a força suficiente para ser capaz de me perdoar. 

Percebem?... Tudo é matéria de co-criação; tudo é matéria de co-laboração! 
 
Imaginem que vocês são directores de uma empresa e estão sentados numa mesa oval – ou redonda, com 

os cavaleiros todos à volta! Já não há razão nenhuma para ficarem aflitos. As coisas agora são feitas em 
concílio… Fechem os olhos (ou não fechem) e falem com os “amigos”!... Eu falo!... Se têm alguma dúvida, não 
me venham perguntar a mim, perguntem a eles!14 Eu talvez até seja capaz de responder, mas é a minha 
opinião… a menos que esteja a canalizar! Mas, no fundo, o que estamos aqui a dizer é que, com o tempo, as 
pessoas vão-se tornar autónomas. A ideia é: não ter de ir ao médico, não ter de ir ao advogado… nada! 
Progressivamente, claro. Essa é a ideia: irmos tirando as “bengalas” e os apoios, porque isso cria o vício, como 
sabem muito bem. Por isso se diz: “Quem pergunta é preguiçoso.” Claro!... Muito preguiçoso!... Mas não faz 
mal… Estamos todos numa fase de transição e… Olha eu, geminiano: farto-me de fazer perguntas! 

 
Então, a co-criação, tal como eu a abordei agora, precisa de ser esclarecida. Para isso, vou ler um excerto 

dessa canalização de 4 de Abril, nos EUA. Reparem que isto representa um avanço enorme em relação à forma 
como a co-criação foi apresentada inicialmente. Da mesma forma, o tema do Implante Neutralizador foi apre-
sentado inicialmente de uma certa forma (principalmente no Livro 1 de Kryon) e nós, aqui em Portugal, já 
recebemos informação de que, a seguir a “pedir o Implante” há que reivindicar a “subtilização da energia”15. 

Portanto, se já somos adultos, não vamos continuar a ler o livro da primeira classe - que é o que muitos 
fazem com as Escrituras, evidentemente, como se nada tivesse mudado e nenhuma outra informação mais 
recente tivesse sido canalizada entretanto. Ou seja, continuamos focados naquilo que está cristalizado há sécu-
los, apesar de a vida da Humanidade na Terra ter progredido. É por isso que as religiões ortodoxas já não 
satisfazem… embora esses textos sagrados contenham alguns aspectos da verdade que são perenes, eternos. 

Então, é necessário actualizar! 

                                                 
13 - Outra citação do Livro 1: Têm de compreender que, agora, estão a criar, não a pedir. 
14 - Desta vez uma passagem de uma canalização de Kryon, recebida por mim, em 3 de Janeiro de 2004: Não há qualquer justificação, 
neste momento, para que um Ser Humano – seja ele qual for, seja ele quem for – se dirija a outro Ser Humano pretensamente mais 
evoluído, para lhe perguntar o que é que ele acha acerca seja do que for… ou se deve fazer ou não deve fazer. Potencialmente, não há 
ninguém para dar conselhos. No entanto, há muitos Seres Humanos disponíveis para dar conselhos… capazes até de dar conselhos! O 
ideal, porém, seria que esses “conselheiros” ficassem sem freguesia! 
15 - Veja esta canalização no Apêndice 1, no final deste texto.  
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É por isso que os dogmas são perigosos: ficamos ali agarrados àquilo, àquela tábua de salvação, pensando: 
“Finalmente consegui assimilar o que é preconizado. Finalmente consegui aprender a utilizar as ferramentas 
inerentes a esta doutrina”… Mas, porque somos conservadores por natureza, nunca nos ocorre considerar que, 
se calhar, já há outras ferramentas mais recentes, com mais potência. E eu lá continuo a guiar o meu Dona 
Elvira com centenas de anos… 

Ok! É uma escolha como outra qualquer, que tem de ser respeitada. 
Mas vejamos um detalhe: será que pretendemos estar na primeira linha da manifestação e, para isso, temos 

de nos manter actualizados, ou preferimos continuar na mesmice? 
Esta é outra questão: será que temos medo de estar na primeira linha? 
Cada um saberá. 
 
Nesta canalização, Kryon faz as duas definições: a velha, que tem apenas poucos anos, e a nova. Diz assim: 

 
Para alguns de vocês, a definição de co-criação é a seguinte: "Um processo espiritual mediante o qual eu 

decido aquilo de que preciso, rezo para o obter e Deus mo concede. Porta nto, Deus e eu criámos aquilo que era 
necessário para a minha vida. Eu sou o ser humano, por isso eu faço pedidos humanos e, depois, o Espírito 
proporciona-me os meios de eu os satisfazer". 

 
Ou seja, eu de um lado e Deus do outro… Certo?... Eu tenho aqui uma necessidadezinha - que julgo que 

Deus não sabe que tenho - e resolvo co-criar dando essa novidade a Deus: 
“Olha, eu sou muito impaciente e, portanto, quero co-criar o fim da minha impaciência. Pronto! Não quero 

voltar a ser impaciente!” 
Muito bem!... E Deus responde:  
“Sim, meu filho. Descansa que não voltarás a ser impaciente… Dorme e sossega.” 
Então, no outro dia, e à medida que o tempo vai passando, a criatura que fez esta co-criação começa a per-

ceber que, de facto, progressivamente, o “botão” da impaciência cada vez é menos premido. 
Esta definição é uma abordagem do tipo de vida característica de 4D (Kryon parte sempre do princípio que 

estamos na 4D). Na Nova Energia, porém, irá funcionar cada vez menos. 
Considerem agora a mais recente  definição de co-criação: 

 
"Um processo natural mediante o qual se dá uma fusão entre a consciência humana e divina. Há um plano 

oculto que se manifesta e que representa o maior bem para o indivíduo e para a humanidade - um plano 
complexo e interdimensional que está acima da sabedoria do ser humano em causa, mas que se revela através 
dessa fusão divina. Isto pode, depois, traduzir-se numa vida com paz e alegria para o indivíduo, que continuará 
a mudar e a crescer espiritualmente enquanto a fusão se mantiver". 

 
Enquanto a fusão se mantiver!... Enquanto a “ficha” estiver ligada… Sim, porque eu posso desligar a 

ficha! A palavra-chave desta definição – e era aqui que queria chegar – é FUSÃO. 
 
Este termo também serve quando se trata de canalização: 
Afinal, o que é isso de canalização, que tanta confusão faz às pessoas?... Simplesmente, uma fusão 

mental entre uma mente terrena e uma mente extraterrena , cada qual com as suas características. 
Mais nada!... Como Lee Carroll diz, ele disponibiliza-se para comunicar com Kryon através do seu Eu Superior. 
Claro que o Eu Superior não fica à parte disto. 

Circulou aí um texto do Pedro Elias em que ele fazia a distinção entre “canalização” e “sintonização”16. Ora, 
na minha opinião, a sintonização é a fusão! Ou seja, eu estou com a ficha ligada permanentemente. Então, 
nesta definição, eu já não sei quem é que pede e quem é que satisfaz o pedido. Aliás, esta expressão já foi 
transmitida aqui por Kryon numa das canalizações anteriores. Não sei se foi até na última, já não me lembro.17 

Ou seja, o fim da cisão entre nós, aqui deste lado, e eles, do lado de lá! 
 
Percebem agora por que é que a pedinchice acabou? 
Porque eu agora já não tenho a quem pedir ! 
É muitos simples! E “eles”, quando nós recaímos na pedinchice, dizem com muito amor: 
“Eh pá… Deixa-se disso!... Não peças, cria!” 
Vamos a ver: afinal somos criadores ou não?... Há uma “imagem e semelhança” ou não há?... Na nossa 

estrutura e no nosso caminho, há ou não algo ao qual esta frase bíblica pode ser aplicada?... Claro que há! 

                                                 
16 - Veja em www.horiah.com.  
17 - Foi de facto na última. Veja as palavras que encerram a canalização sobre o conflito, na página 15.  
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Bom, há milhares de anos que andamos a demonstrar isso mesmo. Mas, na maior parte das vezes, temos 
sido criadores na vertente insalubre, no lado inábil. A prova é que continuamos a encarnar para substituir a 
loiça que partimos em decorrência de todas essas atitudes inábeis, ao longo das encarnações… Encarnamos 
para “pagar o carma”, como se diz. Que expressão horrível! 

Todavia, se desarrumámos, temos de arrumar! 
 
Escolhemos como escolhemos e fizemos como fizemos porque a nossa consciência não dava para mais. 

Estávamos cada vez mais fundo no “poço”; estávamos cada fez mais longe no túnel inclinado. Portanto, a sen-
sação que tivemos é como a que temos quando mergulhamos no mar: cada vez há menos luz, até que, às ta n-
tas, é a escuridão total. E, quanto mais para o fundo íamos, mais angustiados nos sentíamos, evidentemente. 

Agora, que pousámos no fundo (bom, não foi agora, já foi há uns anos) o comandante do barco, ao qual 
estamos ligados, está a dizer: 

“Pessoal! Tudo pra cima!... Vamos embora… Escusam de ficar aí, pois já não estão a fazer nada!... A 
experiência que foram fazer aí abaixo, já foi feita. Portanto, toca a andar!... Já estão a chover no molhado!” 

A verdade, porém, é que temos medo de subir e regressar ao barco. Mas também estamos fartos de conti-
nuar dentro de um escafandro, a respirar oxigénio por um tubo que vem lá de cima… com uma botas de chum-
bo calçadas, sentados no fundo do mar…  

Então, temos de decidir. É por isso, que Kryon tem uma canalização que se chama: O fim da indecisão.18 
“De que lado é que tu queres ficar?” 
 
Não é possível fingir ou ludibriar. A transparência da nova Rede Magnética planetária não permite mentiras. 

Se eu pretendo permanecer saudavelmente no planeta, não tenho outra opção. Porém, cuidado: convém que 
eu verbalize essa opção, mas não cont inue a comportar-me como se tivesse optado pela outra, ou 
seja, sem fazer qualquer esforço ou investimento para me adaptar e ser coerente com a opção que fiz. 

Temos de ser coerentes. Mais: a nossa biologia já não aguenta a incoerência. É por isso que hoje, cada vez 
que nos afastamos vincadamente da Resposta Dourada, não nos sentimos bem logo de seguida!... Não é ver-
dade?... Não sei se já se aperceberam disso… O próprio sistema biológico não aguenta a falta de sincronia. E 
porquê?... Porque, tenham ou não consciência de terem escolhido a Luz, é claro que fizeram essa escolha. Por 
isso é que estão aqui. Se tivessem escolhido permanecer na sombra, não estavam aqui nem tinham lido o que 
leram… Isso prova que escolheram a Luz; doutra forma estavam em casa a ver a novela… sem desconsideração 
para as pessoas que estão em casa a ver a novela, evidentemente! 

Então, é uma questão de coerência! 
 
O mínimo que eu posso fazer filiando-me no Benfica é usar gravata vermelha! (Risos).19 
Portanto, ao fazer a opção: “Eu quero a Luz”!, há um mínimo dos mínimos. É claro que este mínimo dos 

mínimos não se pode pôr num papel; o “mínimo” é determinado pela consciência de cada um. Eu não posso, 
jamais, chegar junto de uma pessoa e dizer-lhe: 

“Você não está a fazer os mínimos!” 
Não sei, nem me interessa, o que ela investe ou deixa de investir. Era o que faltava! A consciência da 

pessoa é que tem de fazer um balanço do que já leu, do que já aprendeu, das técnicas que assimilou, etc., e 
avaliar que vantagem está a tirar de tudo isso. E, essencialmente, olhar para a forma como a sua vida está a 
decorrer – que é a prova do trabalho feito. 

Como é que eu sei se a coisa está a funcionar? 
Como é que eu sei se, além da gravata vermelha, também tenho camisa e cuequinha vermelha? 
Como é que eu sei? 
Bom, só há uma maneira: 
“Pelas obras os reconhecereis!” 
 
Então, eu olho para a minha vida e se não houver um incremento de paz, de serenidade, de tranquilidade, 

se a minha vida não se pacificou, se o meu grau de alegria e boa disposição não aumentou, isto é, se continuo 
com olheiras profundas e com vontade de desaparecer daqui pra fora, então qualquer coisa no meu trabalho de 
ascensão não está certo. Ou não estou a investir o suficiente, ou… Qualquer coisa não está funcionar. 

 
Se a colheita não é aprazível, a sementeira não está a ser feita a contento! 
Ora isso é algo totalmente individual: cada um saberá o que faz ou poderia fazer. 
 

                                                 
18 - Veja em velatropa.com, no botão “Kryon”, na página “Descarregamentos de textos”. 
19 - Para os Brasileiros: O Benfica é um clube de futebol de Lisboa, que equipa de vermelho e branco. 
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Como compreenderão, isto é matéria de conversa com os nossos botões, como se costuma dizer: irmos per-
cebendo, pouco a pouco, que o intelecto é um devorador de informação. Ora, o que não falta por aí é 
informação. Tenho plena consciência que concorro bastante para isso! Mas também é verdade que não há 
nenhum trabalho que eu facilite que não tenha uma componente prática. No entanto, quando me vêm com 
alguma ideia, eu sempre digo: 

“Certo. E isso serve para quê?” 
“Ah! Porque eles agora dizem que…” 
“Não me interessa. Espreme lá isso a ver o que é que deita!” 
 
Como todos sabemos, há quem coleccione técnicas, coleccione meditações, coleccione visualizações. Mas, 

como Kryon fala noutra canalização20, até que ponto é que, nos momentos de meditação e interiorização, nos 
momentos de consentimento (de permissão, como dizia o André), até que ponto é que nessas ocasiões vamos 
suficientemente fundo? 

Será que se desce ao nível do ADN? 
Será que se desce o mais fundo possível? 
Ou estamos a meditar e a mente foge para o que comemos ao almoço? 
Não tem mal nenhum pensar no que comemos ao almoço ou no que vamos comer o jantar, mas são níveis 

distintos. 
 
Gostaria agora de vos ler algo que já tem 14 anos. É uma passagem do Livro 1 de Kryon (1991) que é a res-

posta a uma pergunta. (É por isso que, por vezes, reler é melhor do que ler!). A pergunta foi feita a Kryon por 
um membro do grupo que assistiu à primeira canalização em directo de Lee Carroll - se leram o livro, sabem 
que Lee fez a primeira canalização para um grupo de 14 metafísicos, e que Kryon convidou os elementos desse 
grupo a, mais tarde, fazerem algumas perguntas às quais ele responderia posteriormente. É uma dessas 
perguntas que eu vou ler e comentar a resposta por me parecer importantíssima. A pergunta é a seguinte: 

 
Qual é o ponto essencial sobre o qual os indivíduos se devem concentrar, na sua vida quotidiana? 
 

Óbvio!... Eu acordo todos os dias para quê?... Essa é que é a questão. 
Então, a resposta é assim: 
 

Têm de afrontar o que está errado na vossa vida quotidiana, antes de poderem avançar para coisas mais 
elevadas. Diariamente, devem centrar-se fundamentalmente em recuperar a paz e o equilíbrio que, 
supostamente, deve acompanhar a vossa iluminação. 

 
Acabámos de dizer isto mesmo: se não há paz e equilíbrio, não há avanço em direcção àquilo a que costu-

mamos chamar Iluminação. 
 
Diariamente, devem centrar-se fundamentalmente em recuperar a paz e o equilíbrio que, supostamente, 

deve acompanhar a vossa iluminação. Para permitir que isso aconteça, a minha primeira advertência é: Dei-
xem de criar os vossos próprios focos negativos! 

 
Outro dia, apercebi-me que uma amiga ainda é capaz de se aborrecer com alguém. Eu acho isto uma coisa 

notável para quem é uma “aluna” de Kryon!... Aqui têm um bom indicador: se vocês ainda são capazes de se 
aborrecer com alguém, seja com quem for, seja com que inte nsidade for, estão a criar um “foco negativo”. Se 
ainda são capazes de fazer isso, tratem de rever a vossa estratégia, a vossa agenda de prática espiritual. Muito 
simples. E não vou perguntar quem é que ainda é capaz de fazer isto… Cada um saberá… Não vou pedir para 
porem a mão no ar (risos). 

Agora reparem: 
 
A vossa vida está cheia de reacções inconvenientes em relação ao que acontece aos outros seres humanos.  
 
“Reacções inconvenientes”! 
Há uns anos atrás, em 1993/94, quando passei pela formação no método “Corpo Espelho”, dizia-se assim: 

“Não saltes para dentro do filme das outras pessoas!”… Isto não significa “ignorar os problemas das outras 
pessoas”, significa: “não saltes para dentro do filme delas.”… Ou seja, tem cuidado para não teres “reacções 
inconvenientes” em relação ao que acontece aos outros seres humanos. 

                                                 
20 - Veja em velatropa.com, no botão “Kryon”, na página “Descarregamentos de textos”, o item “Meditação e Oração”.  



 22 

 
Como poderão realizar as vossas tarefas de Trabalhadores da Luz com os pensamentos toldados por essas 

emoções? 
 
Como é que eu posso realizar a minha tarefa de Trabalhador da Luz se estou aflito porque o meu filho come-

çou não vai bem na escola?... Ou porque o meu pai assim… e a minha mãe assado… ou porque metade do país 
está a arder… ou porque não ganhámos o Euro 2004… ou… 

Até que ponto somos autónomos, não nos deixando contaminar por aquilo que acontece aos outros, seja 
quem for?... Deixamo-nos contaminar erradamente pelo que acontece aos outros e depois “com os 
pensamentos toldados por essas emoções” vamos tentar ajudar. Isto é um contra-senso porque eu tenho de ir 
ajudar quem está a precisar de ajuda, com o meu sistema mental e emocional completamente equilibrado.21 
Senão fico feito uma barata tonta…  

 
Os mestres orientais diziam: “Procura dentro de ti aquele ponto onde nada consegue perturbar-te”. Ou dito 

de outra maneira: não permitas que aquilo que acontece à tua volta te retire do teu centro. Não permitas que 
aquilo que acontece à tua volta te roube o equilíbrio e a paz, porque só em equilíbrio e em paz é que tu podes 
dar a Resposta Dourada àquela pessoa que precisa de ajuda… Se nos deixamos perturbar – e é normal que nos 
deixemos perturbar, mas está a acabar o tempo desse “normal” – decerto criamos uma forte probabilidade de, 
posteriormente, termos de corrigir a atitude que tomámos em relação à outra pessoa ou à circunstância que 
permitimos que nos desalinhasse. Neste caso, pois, damos uma resposta emot iva. 

 
Eu não estou aqui a fazer o elogio do indivíduo com uma pedra no lugar do coração… Não tem nada a ver… 

O amor que me une aos outros não tem nada a ver com lágrimas. O amor é algo que tem a ver com a Físi-
ca atómica, não tem a ver com emoções.22 Isso não quer dizer que eu não me emocione; é algo bastante 
diferente. 

Continuando: 
 
Até ao momento, neste livro, todos os meus ensinamentos visaram a alteração da vossa programação através 

da aceitação dos novos implantes, capazes de operar esse saneamento mental. 
 
Bom, se eu for um choramingas, certo. Há pessoas que são choramingas: olha os Peixes e os Caranguejos; os 

Escorpiões não demonstram mas também são; choram é para dentro… E depois têm alergias!... (Risos) … Ok! 
Então, se eu tenho essa matriz, que é uma programação - se leram o Livro 1 sabem que a parte astrológica 

pertence não aos “implantes” mas às “programações” – eu posso alterá-la… Como?... Fazendo a co-criação das 
co-criações, que, segundo o Livro 1, é “pedir o Implante”. Isto significa: “Ok. Varre-se tudo de uma vez”, embo-
ra nos tenha sido dito que essa solicitação é avaliada em função do que é universalmente correcto, e “estuda-
da” para ver qual a melhor resposta a dar.23 Isto depende, evidentemente, do “estatuto” da pessoa que faz o 
pedido. Kryon até dá um exemplo: 

 
Imaginem uma pessoa com poucas encarnações na Terra e com uma grande carga cármica. Isto é: esteve cá 

poucas vezes, mas quando esteve… encheu o saco do carma! É claro que essa pessoa vai ser servida ao mais 
alto nível possível mas, provavelmente, não chegará tão rapidamente à paz e à tranquilidade como uma pessoa 
cujo “livro cármico” seja bastante mais pequeno, porque há várias vidas anda a investir para se livrar daquilo. 
São, pois, dois seres humanos em situações completamente diferentes.24 Mas isso não quer dizer que um seja 
considerado “filho” e o outro “enteado”. Não, não é isso. A cada um segundo a sua medida… 

Também não é uma questão de merecimento!... É uma questão de ressonância.  
 
Em 1991, Kryon dizia: 

                                                 
21 - Excerto do Livro 1: Quando estão equilibrados, tudo funciona para o bem da Totalidade – do corpo, da mente e do Espírito.  
22 - Excerto do Livro 6 de Kryon – Em Sociedade com Deus, página 16: Dissemos que as mensagens do Espírito estão sempre cheias de 
amor. Mas não o definimos verdadeiramente, porque não se trata de emoções. O Amor e a Física estão casados. Quero que façam uma 
viagem comigo ao núcleo de um átomo. À volta desse núcleo existe um espaço vazio enorme, uma "sopa de energia", como nós lhe cha-
mamos. Esta sopa de energia tem uma predisposição. Estou aqui para vos dizer que a predisposição dessa sopa de energia é amor. 
23 - Outra passagem do Livro 1: Depois de ter feito o seu pedido, nós avaliamos até que ponto ele é conveniente. (…) A apreciação feita 
neste lado do véu não é, de forma nenhuma um julgamento, mas uma avaliação do que será necessário a esse ajuste cármico. 
24 - O que Kryon diz, de facto, é: Assim, se um ser humano com pouca experiência expressiva (poucas encarnações no passado e uma 
quantidade enorme de carma pendente) solicita o Novo Poder, então, será necessário que façamos um tipo diferente de «intervenção» para 
que o implante possa ser concedido. Ninguém será rejeitado. Todavia, o momento da mudança e a dificuldade inerente ao processo de 
transição podem ser muitos diferentes para cada pessoa. Um instrutor que solicite a mudança poderá recebê-la imediatamente, com um 
mínimo de desconforto; já uma pessoa com pouca experiência expressiva poderá esperar mais tempo e ter grandes dificuldades no decor-
rer do processo. Como já foi dito, todos passarão por esta experiência. 
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A Rede Magnética está a ser calibrada para reforçar esta mudança e para vos dar mais poder para fazerem o 
que têm de fazer. 

 
Portanto, nós ganhámos um novo poder através da calibração da Rede. 
 
Tudo isto faz parte das vossas novas habilidades. Têm de se concentrar, diariamente, em não usar as 

«teclas» que, durante todos estes anos, permitiram que fossem «tocadas» na vossa mente. 
Será que algum ser humano os insultou ou fez sofrer? 
Será que alguma coisa não vos correu bem? 
Alguém vos decepcionou? 
Consigam o controlo sobre estas coisas, dia após dia, pois podem prescindir de quase todas elas. Mas só 

quando prescindirem perceberão que, afinal, não precisavam delas. Acreditem que se sentirão diferentes. 
 
Então, esta coisa de ler livros, assistir a conferências e ser tocado pelas canalizações é, de facto, importantís-

simo. Mas não chega. Estas “Reuniões…” - ou quaisquer outras - não podem funcionar como um tranquilizante: 
vou ali tomar a “dose” que me põe imensamente bem, claro!... Não é isso que está em causa. 

Pessoalmente, agradeço-vos imenso o facto de continuarem a vir. Não estou aqui, feito padre revolucionário, 
a enxotar as beatas da igreja para fora!... Nem eu sou padre, nem vocês são beatas!... Mas é pouco, porque, 
como sabemos, saímos destas sessões de trabalho algo “etéricos” e chegamos ao pé do carro e reparamos que 
alguém nos amachucou a porta! E dizemos: “Aquele filho da … meteu-me a porta dentro, foi-se embora e não 
deixou o número do telefone!” (Risos). 

É como que diz aqui no texto: 
 
Será que algum ser humano os insultou ou fez sofrer? 
Será que alguma coisa não vos correu bem? 
Alguém vos decepcionou? 

 
 Mas poderão achar que amachucar uma porta do carro é uma coisa muito violenta. Ok, Então, vamos para 
um cruzamento, onde alguém não nos dá a prioridade… e a mãezinha dele muda logo de condição (Risos)!... É 
disto que nós estamos a falar… É deste nível corriqueiro, pequenino, quotidiano: o empregado do café que não 
liga nenhuma ao nosso pedido e demora a atender-nos… Para já não falar do que se passa no emprego, onde 
todos os dias se passam imensos episódios deste género… É minuto a minuto… E se não houver a tal vigilância, 
como querem vocês que as co-criações de paz e harmonia tenham o resultado esperado? 

Pois é, estamos a pedir por um lado e a tirar pelo outro… 
 

Como toda a gente sabe, se eu quero alguma coisa na minha vida, tenho de a dar primeiro. Se quero amor 
na minha vida – entendam lá isto como quiserem – seja ele filial, seja fraternal, seja romântico – eu tenho de o 
dar, antes de vir a receber… Se quero paz, tenho de ser a paz; se quero amor, tenho de ser o amor. Depois, 
pela lei da ressonância, o retorno vem. Neste processo, eu vejo-me ao espelho: as outras pessoas espelham 
aquilo que eu dei. 

Não há outra maneira. É velhíssima história do eco: se eu grito “A” do alto da montanha, o eco não respon-
de “B”, responde “A”! Então o que é que eu grito do alto da montanha? 

Tão simples, não é?... 
 Não caiamos no erro do Sagitário (eu hoje estou muito astrólogo, não sei porquê!), que passa a vida a olhar 
“para cima” e, depois, farta-se de tropeçar no que surge à frente dos pés. É capaz de escrever um tratado 
sobre Teosofia e, depois, esquece-se de pagar a renda da casa! Do meu ponto de vista, não pode ser!... Quan-
to mais queremos chegar “lá acima”, mais as “raízes” tem de chegar cá abaixo. Isto não quer dizer que se viva 
o modelo da 3D, a matriz de controlo. Não é isso o que estou a dizer… mas um médico tem de estar no 
hospital. Ou seja, se nós queremos ser curadores – e somos todos curadores, cada um à sua maneira – temos 
de estar junto das pessoas e nos lugares que precisam de harmonização. Por isso estamos encarnados e nos 
mantemos encarnados. É aqui que nós temos de estar. Estar nesta dimensão sem ser dessa dimensão. Isso é 
que é ser “farol”: eu estou dentro do “poço de alcatrão”, mas a minha pele já não está coberta de alcatrão, 
porque o alcatrão já não se cola à minha pele – a célebre parábola do Livro 2 de Kryon – Não Pense como um 
Humano. 
 
 Então, repetindo: como é que podemos saber se somos um militante da espiritualidade ou uma Maria-vai-
com-as-outras? 

É muito simples: basta que olhemos para a vossa vida!... E tentemos comparar com o que ela era há dois 
anos, há dez. Tentemos ver o percurso e, depois, avaliemos se estamos ou não satisfeitos. 
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Alguns, claro, vão encontrar uma diferença, quanto mais não seja porque o tempo passou, uma vez que o 
tempo também dá um certo grau de maturidade e rouba um pouco de energia. Mas não é disso que estamos a 
falar, porque eu posso sentir-me mais calmo e continuar a não ter paz; apenas estou com falta de energia e, 
por isso, já não expresso a raiva. Esta atitude também pode significar que estou resignado… o que é a sentença 
de morte! 

 Não confundam uma pessoa que não expressa a raiva com uma pessoa que não tem raiva para expressar. 
Eu posso sentir-me irritadíssimo e estar com o ar mais santo deste mundo; é apenas uma questão de 
fisionomia. Então, podemos ter uma pessoa que está à beira de explodir, sentada ao lado de outra que está à 
beira de se iluminar. Quando se olha, porém, não se nota diferença nenhuma… excepto no tipo de vibração que 
irradiam. 

Portanto, não avaliem o livro pela capa, porque há livros com capas lindíssimas… com unhas bem trata das e 
tudo… bem vestidinhos… que não dizem palavrões! (risos). 

Esses são os que não se atrevem, são os que não são loucos! 
 

Vocês ainda não se fartaram de serem certinhos? 
Ainda não se fartaram de gerir a vossa vida em função da aceitação dos outros? 
“Ai, o que é que o meu marido ia dizer?” 
Aquilo que o marido disser é aquilo que o marido tem o direito de dizer!... E depois? 
Eu sei que isto é muito complexo, que este é um tema muito difícil. Por isso, não pretendo levar a conversa 

para esse lado. No entanto, o que acabei de dizer não implica qualquer menosprezo por essas situações 
familiares. Claro que não é fácil. Mas vamos parar, outra vez, na história da autonomia: Então, somos 
autónomos ou não somos autónomos?... Andamos a dar consultas, temos um gabinete para ajudar a organizar 
a vida dos outros e... 

Bom, não é preciso dizer o resto. 
 
Não é possível querer avançar no percurso espiritual para a ascensão, para a iluminação – como quiserem – 

se, de facto, cada um não trabalhar individualmente  na eliminação, não só dos focos negativos, dos focos de 
conflito, como também na mentira… A mentira! É tremendo, mas não funciona! 

Por isso nos chamam Trabalhadores da Luz. Não é Trabalhadores na  Luz. Isso é depois; depois é que somos 
Trabalhadores na Luz; mas, por enquanto, somos Trabalhadores da Luz. 

Como é que isso se faz? 
Trabalhando a Luz em nós. 
O que é que isso significa? 
Significa tirar a “sombra”; significa aumentar o grau de Luz dentro de nós; significa, portanto, transformarmo-

nos em Faróis, permitindo o nosso padrão genético seja alterado. 
Qual é a altura do Farol e qual é a sua potência? 
Cada um saberá. 
 
Esta história dos Faróis prende-se com esta passagem do texto que tenho estado a ler: 
 
A vossa vida está cheia de reacções inconvenientes em relação ao que acontece aos outros seres humanos.  
 
Vocês acham que o Farol fica a chorar porque o barco está no meio da tempestade? 
Não! O farol está ali para iluminar. 
Vocês acham que o Farol - depois de o comandante do barco se ter servido da sua luz para não encalhar – 

acham que o Farol fica aborrecido porque o comandante não enviou ao faroleiro um telex a agradecer a luz que 
lhe proporcionou? 

Não. O Farol limita-se a estar ali! 
 
Em última análise, hoje em dia – e para aqueles que estão realmente na linha da frente - a cura faz-se com a 

presença. Ou seja, não é preciso fazer absolutamente nada: vocês estão encostados ao balcão a tomar o vosso 
cafezinho e, simultaneamente, através dos códigos vibratórios que irradiam do vosso coração, estão a curar a 
criatura que está ao vosso lado a tomar um chá de camomila. 

Porquê? 
Porque, da mesma forma que nós entramos dentro da bolha de perfume de uma determinada senhora ou 

senhor (aproximamo-nos e, às tantas, começa a cheirar… quer bem, quer mal), com a energia acontece a 
mesma coisa: entramos dentro do campo do “perfume” energético… quer o agradável, quer o desagradável. 

Assim sendo, será que vocês querem estar a tomar o cafézinho e a empestar os desgraçados que tiveram a 
infeliz ideia de vir comer a sandes de queijo para o vosso lado? 

Acaso pretendem que eles fiquem mais desequilibrados do que estavam quando chegaram? 
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É claro que esta troca energética pode ocorrer sem que nenhum dos dois se aperceba, mas é por isso que 
não gostamos de estar ao pé de pessoas mal dispostas! Claro que nós achamos que isso é um mecanismo 
mental (eu reconheço que aquela pessoa está mal disposta e é desagradável estar ao pé dela), mas não é um 
mecanismo mental, é energético. 

 
Então, eu acordo todos os dias para quê? 
Para iluminar os meus irmãos, dentro da medida do possível, claro. E, para isso, eu não posso perder o 

equilíbrio , não me posso deixar contaminar por aquilo que acontece aos outros. 
“Ah! mas assim metes-te dentro de uma casulo…” 
Não! Não é nada disso. Se fosse assim, ia para a gruta da montanha! 
Ora, se eu acho que ainda não sou um Farol com a intensidade suficiente para ajudar, minimamente que 

seja, na harmonização energética da pessoa que está ao meu lado, então, tenho de fazer por isso. 
Bom, e como é que se faz isso? 
Outra vez a co-criação! Co-criar sem que a ansiedade (este é o ponto três da co-criação; o segundo é a 

determinação com que expressamos a intenção de co-criar) não esteja presente. Reparem: nós estamos a 
tentar transitar para um novo território, exactamente para nos livrarmos da ansiedade e seus derivados. Não 
faz sentido, portanto, que, ao fazer uma co-criação, eu permita que a ansiedade contamine o processo, ou que 
eu próprio me ponha a controlar quanto tempo já passou, e: 

“Não há meio de vir a resposta!... Afinal, ainda estou na mesma! Será que co-criei bem? Vou mas é pedir 
outra vez! Se calhar, eles não ouviram!” 

Não é preciso! Ouviram, sim. 
 
É por isso que, neste Livro 1, quando se fala do Implante, Kryon – que sabe muito bem como os Humanos 

funcionam – diz algo do género: “se vocês acham que não foram atendidos, insistam durante um ciclo completo 
da Lua: 28 dias… todos os dias… “N” vezes por dia. Não interessa, façam… Não é preciso, mas façam!... Se isso 
vos faz sentir melhor, façam!”25 

No fundo – apesar de se aconselhar a técnica da verbalização em voz alta - nem é preciso dizer nada; basta 
manifestar a intenção. Nem são precisas palavras, mas… Ok! 

Há pessoas que, se não tiverem a minuta do discurso, ficam atrapalhados… (risos). 
Mas todos são amados incondicionalmente, como diz Kryon, e eu acredito. Kryon diz algo assim: “Se vocês 

quiserem meditar durante meia hora antes de entrarem em contacto connosco, nós esperamos… Façam como 
fizerem, nós estamos sempre presentes”. Eles estão no “agora”, não estão no tempo linear, portanto nem se 
pode dizer que esperam! 

Por conseguinte, trata-se de não permitir que a ansiedade participe no processo. 
 
Chega finalmente o último ponto – para mim muitíssimo interessante… que também é matéria de co-criação. 

Trata-se de eu saber que vou ser capaz de lidar bem com o resultado daquilo que eu co-criei. Sim, porque isso 
não está garantido. 

Imaginem que vocês co-criam uma maçã e aparece a maçã: quem é que garante que vocês vão ser capazes 
de lidar bem com essa maçã?... Então, devemos co-criar: 

“Eu pretendo ser capaz de lidar correctamente com os resultados das minhas co-criações.” 
É uma co-criação que visa outra co-criação: uma bolha dentro de outra bolha. 
 
Olhem: saltem para o campo sentimental no plano da co-criação e decerto encontrarão muitos exemplos de 

incapacidade de lidar com as oportunidades que tiveram! 
Será que todos nós estamos preparados para acarinhar, para amar e para lidar bem com os resultados das 

nossas co-criações, seja esse resultado aquilo que esperávamos ou não? 
Sim, porque o resultado pode surgir e não ser reconhecido. É por isso que há muita gente que diz que co-cria 

mas o resultado não veio. Veio, só que ela não se apercebeu! Não veio aquilo que ela esperava. Os “nossos 
amigos” (juntamente connosco!) não nos dão aquilo que nós queremos; dão-nos aquilo de que precisamos! 

Esta é uma das razões por que a pessoa pode julgar que a co-criação não funcionou; outras vezes será 
porque o jogo está emperrado do lado dela. É como no ténis: eu atiro a bola para lá e eles atiram a bola para 
cá; agora sou eu a jogar. Na nota de rodapé desta página está: “Mediante este processo,  ser-lhe-á pedido 
que proceda à mudança.” Portanto, somos nós que temos de fazer a mudança!... E, normalmente, através 

                                                 
25 - Excerto do Livro 1, página 29: Se está preparado e deseja fazer a mudança, então, esse pedido terá de ser feito abertamente e 
verbalizado perante o Universo. Para os que já estão em contacto com este lado do véu – e são muitos - tal comunicação será clara e 
imediata; outros, no entanto, necessitarão de a verbalizar diariamente, para que todos (todas as entidades espirituais) a possam ouvir. 
Continue com este procedimento durante um ciclo completo da vossa Lua, para permitir que a eventual correcção do seu alinhamento 
magnético transmita o seu pedido com claridade. Mediante este processo, ser-lhe-á pedido que proceda à mudança. 
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da canalização, da intuição ou seja lá como for, nós sabemos muito bem qual é a jogada que nos compete… 
mas, por vezes, recusamos. E depois dizemos:  

“Que chatice! Nunca mais chega!” 
Então, temos de pôr esta hipótese de o jogo estar emperrado no nosso lado. No entanto, não se pode 

escrever um manual para esclarecer estas coisas; cada um terá de ver se uma co-criação está ou não a fun-
cionar; e se não está por que é que não está! 

 
De qualquer forma, sabemos que os nossos amigos mais leves não estão a mentir. E, por vezes, como Kryon 

explica, certas co-criações requerem a junção de uma série de elementos – algo que leva algum tempo. 
Estamos dentro de uma rede onde todas as coisas estão a ligadas umas às outras: eu posso estar a pretender 
co-criar algo que tem implicações com outras pessoas, cujos desejos ou co-criações podem não coincidir com 
as minhas… 

Bom, não vale a pena ir por este caminho, porque é uma complicação que a nossa mente não abarca. Porta n-
to, é natural que leve algum tempo. 

Por isso é que há aquela oração em que agradecemos ao Espírito o facto de já ter resolvido todos os proble-
mas que nós nem sequer sabemos que temos. Eles já estão resolvidos; eu só tenho de reivindicar a resposta. 
Kryon diz algo assim: 

“Nós já estamos, antecipadamente, a preparar os cenários para satisfazer as co-criações que vocês nem 
sequer sonham que virão a fazer”. 

É claro que isto é dito desta maneira para que os Humanos possam entender, porque estamos dentro de 
sistema de tempo linear a ouvir comunicações que emitidas por quem está no tempo global. Trata-
se de algo que nós não conseguimos perceber, porque estamos “implantados” para não podermos perceber. 
Faz parte do jogo. Portanto, não vale a pena ir por aí. Não vale a pena forçarmo-nos a querer entender clara-
mente o que é o “agora”, porque isso não pertence ao nível em que estamos. Como Kryon diz: 

“Têm de desencarnar primeiro para poderem saber o que é!” 
 
Então, em Roma sê romano! Eis as perguntas: 
“Estou aqui, mas o que é que eu estou aqui a fazer?” 
“Acordo diariamente para fazer o quê?” 
“Qual é o ponto onde tenho de concentrar a minha energia, seja casado ou não, esteja a trabalhar ou não, 

tenha 20 anos ou 50?” 
A resposta é: pacifica a tua vida. 
 
Repetindo: 
 
Têm de afrontar o que está errado na vossa vida quotidiana, antes de poderem avançar para coisas mais 

elevadas. Diariamente, devem centrar-se fundamentalmente em recuperar a paz e o equilíbrio que, 
supostamente, deve acompanhar a vossa iluminação. 

 
Isto pressupõe, evidentemente, a desactivação dos “botões” daquelas características que fazem com que eu 

fique irritado, agressivo, ciumento, invejoso, intolerante, crítico, etc., porque “eu acho” que fui desprezado… 
porque “eu acho” que fui abandonado… porque “eu acho” que fui rejeitado… porque “eu acho” que fui 
ignorado, etc., enfim, tudo leituras “propostas” pela forma como leio aquilo que me acontece. Ou seja, eu 
“acho” e depois respondo em conformidade… embora muitos me digam: 

“Não, eu gosto muito de ti!... És amado incondicionalmente quer por muitos Humanos, quer pelos amigos 
mais leves! Para com isso!” 

E eu respondo: 
‘Tá bem… Mas a verdade é que ninguém me disse ou demonstrou que era assim!” (Risos). 
 
Com isto, porém, estamos a pressionar um botão que nos vai roubar a paz e a tranquilidade… É assim que 

nós, seres humanos, genericamente, vivemos. O trabalho a fazer, antes de qualquer outro, passa pelo reconhe-
cimento de que é assim que funcionamos. 

Trata-se de autoconhecimento: 
“Como é que eu funciono?” 
“Quais são os meus automatismos?” 
“Se tenho um complexo de rejeição, como é que eu reajo cada vez que me parece que fui rejeitado?” 
Bom, eu tenho de ser capaz de reconhecer tudo isto para não dar a velha resposta programada. Então: 
Sou ou não um ratinho a querer sair da sua rodinha (onde me farto de correr sem sair do mesmo sítio)? 
Sou ou não um ser humano a querer sair da roda das encarnações? 
Se sou, se fiz essa escolha realmente, então tenho de adoptar a postura e o comportamento adequado. 
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Por exemplo: 
“Ah! Eu acho muita graça é àquela parte em que Kryon sugere outro comportamento nos funerais!... Ah! É 

tão divertido!”26: 
Muito bem. Mas, quinze dias depois morre a avozinha e só uma choradeira desalmada. 
Bom, então em que ficamos?... Kryon não anda a canalizar anedotas para nós nos divertirmos! 
Percebem a história da coerência? 
 
No entanto, alguém pode responder: 
“Certo! Eu concordo com aquilo que Kryon diz em relação aos funerais, mas ainda não estou preparado para 

pôr isso em prática.” 
Muito bem. Mas gostavas de ser capaz de praticar isto?”... Gostavas de estar no funeral da tua avó e seres 

capaz de a celebrares e incutir boa disposição aos presentes?” 
“Ah! Gostava muito, sim”. 
Então, co-cria isso para ti, pois é para isso que serve a co-criação. Mas não peças, CRIA!... Determina que 

queres ser capaz de fazer isso!... É assim que se treina, com firmeza. Não co-criem no formato “gelatina”, 
porque não funciona. Firmeza e doçura, como Yasmin canalizou no Entroncamento: 

 
… o que podem fazer é habituarem-se a juntar a firmeza com a doçura. Firmes e doces... para que a firmeza 

não continue a ser confundida com autoritarismo. 
 
Afinal, não estamos a pedir nada, estamos a reivindicar aquilo que é nosso! 
Bom, mas será que vocês acreditam nisto ou não? 
Pensarão vocês que eles ainda nos falam por parábolas, que ainda nos andam a falar dos arquétipos através 

da História da Carochinha? 
Não, agora é directo: eles chegam e dizem como as coisas são! 
Não é preciso continuar a contar a História da Branca de Neve, pois já se sabe que é com o Beijo do Amor 

que, simbolicamente, as pessoas “acordam”! Esse é o significado da História da Branca de Neve: veio o “prínci-
pe” - uma figura da nobreza - e dá um beijinho na Branca de Neve, coitadinha, que fora posta a dormir, 
envenenada pela “bruxa má”. Então, como por encanto, a situação muda. 

Mas, afinal, quem é o “príncipe?” 
É o Espírito, evidentemente, que, dá um “Beijo do Amor” na Branca de Neve… na Branca de Neve. E são 

felizes para sempre. 
Bom, não se sabe se tiveram muitos filhos… mas também não interessa! 
 
Kryon, no entanto, continua a dar-nos parábolas lindíssimas (se não leram o livro 5 – A VIAGEM PARA CASA, 

leiam… por favor. Se há leitura fundamental para estes tempos é o Livro 5). Certo. Porém, as informações de 
Kryon e das outras entidades afins de Kryon, excepto as parábolas, contêm a mesma matéria das parábolas, 
mas dito claramente!... É outra maneira de dizer a mesma coisa. Mas porque gostamos de histórias – que 
são divertidíssimas, aliás – Kryon dá-nos parábolas. 

 
Decerto já leram, no Livro 9 - Os Novos Tempos, a história do “Bernie, o pássaro que não queria voar”27. A 

verdade é que (quase) todos nós somos Bernies. 
Mas por que é que Bernie tinha medo de saltar do ninho e voar? 
Porque não acreditava que a capacidade de sustentação do ar fosse capaz de anular a força gravidade. Além 

do mais não via  nem a gravidade nem o ar! Por isso, achava que, se saltasse do ninho, acabaria esborrachado 
no chão! 

Ora, isto é ou não o comportamento típico dos seres humanos que têm de “ver para crer”? 
Porém, se Kryon – ou qualquer outra entidade – se materializasse à nossa frente com um aspecto diferente 

do nosso, desatávamos a fugir, cheinhos de medo, em vez de desfrutarmos o encontro! (Risos). 
 

                                                 
26 - 1) Nenhum corpo, ou resíduos do corpo, deve estar presente. Nesse momento, o invólucro carnal deixou de ter significado e, de 

forma nenhuma, é sagrado. Tampouco sobrecarreguem a Terra com ele. 2) Procedam à celebração com todos os elementos que utilizariam 
num outro evento abençoado.  3) Convoquem pessoas equilibradas e mantenham-se em meditação apropriada, antes e após a cerimónia, 
em honra daquele que partiu. Usem esse momento para rezar pelo planeta, pois esse é o único objectivo da lição pela qual a pessoa aca-
bou de passar, antes de desencarnar. Não se preocupem com a emoção que sentirem. Ela é apropriada e não significa fragilidade de 
espírito; pelo contrário, demonstra Amor do espírito e respeito pelo processo.  4) Não promovam ou induzam qualquer sensação de «ponto 
final» e não permitam verbalizações de negatividade. Não se mantenham no passado.  5) Mostrem humor durante a cerimónia, se forem 
capazes.  

Excerto do Livro 2 – NÃO PENSE COMO UM HUMANO. Página 19 da versão em www.velatropa.com.  
27 - Esta parábola está, também, no item “Parábolas” da página Kryon/Descarregamento de Textos, de www.velatropa.com.  
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Então, ficam aqui estas pequenas reflexões, ao sabor do improviso. 
 
Para encerrar, lembrem-se da palavra FUSÃO. Nós, agora, potencialmente, caminhamos para a fusão com 

aquele a quem pedíamos, rezávamos, etc. Para aqueles Humanos que querem estar no ponto mais avançado 
na Caminhada, deixou de haver motivo para pedirem seja a quem for, quer deste lado do véu, quer do outro. 

Fazemos ou não parte do Todo? 
Se fazemos parte do Todo, essas entidades têm uma representação dentro de nós mesmos! É por 

isso que quanto maior é essa nossa consciência em relação a esse “detalhe”, mais fácil se torna a sintonia com 
elas. No fundo, estamos a sintonizar uma parte de nós mesmos! 

 
Afinal, eu tenho ou não a Centelha Divina dentro de mim? 
Se tenho, então, o que é que isso quer dizer? 
Chegou o momento de tirarmos partido disso, mas é preciso que treinemos. Antes de treinarmos, porém, é 

preciso decidirmos isso. É preciso decidir que, para nós o jogo acabou. Sem essa decisão, nada feito! E, para 
isso, também é preciso DETERMINA ÇÃO.  

 
Temos estado aqui a brincar mas, no fundo, as consequências de tudo isto são as doenças! 
Eu irei parar ao caixão – não tenho outra alternativa, não é? – mas quero ir “na boa”; não quero ir parar ao 

caixão, “todo podre”! Não quero!... Recuso-me veementemente!... Quero apagar-me como se apaga uma vela. 
A maior parte de nós vai parar ao caixão “podre”! 
Não há ninguém, aqui nesta sala, que não tenha familiares ou amigos que já estão mortos, apenas se esque-

ceram de deixar de respirar e cair para o chão! Ainda respiram, mas já estão mortos! 
Então, olhem bem para eles e pensem se querem passar por algo parecido! 
Toda a gente sabe que experimentamos a parte final da nossa vida em função da forma como vivemos. 

Então, para desencarnar bem é preciso ter vivido bem! E, para viver bem, é preciso decidir que se quer viver 
bem, ou seja, dedicar a existência à fusão com a nossa própria essência. 

E fazê-lo sem medo, porque o que não falta por aí é gente preparada e bem habilitada para nos fazer medo e 
desviar do caminho. 

Vejam-se as famílias actuais... Observem com atenção. 
 
E, com isto, vamos fazer uma pausa. 

 
 
 

Canalização de Kryon sobre o Conflito 
 
 

Na sequência da palestra da primeira parte, vamos fazer a habitual co-criação… Vamos aproveitar a oportu-
nidade para trabalhar um pouco sobre o nosso sistema energético. 

Desta vez, vamos propor que esse trabalho incida sobre o cancelamento de todos os focos negativos… 
sobre a capacidade de não gerarmos mais conflitos… assim como a assimilação da sabedoria suficiente para 
encerrarmos os conflitos pendentes, independentemente da sua intensidade e dimensão, reconhecendo que, 
uma vez adquirida essa capacidade, não pode deixar de se verificar um incremento do grau de paz e de 
equilíbrio em cada uma das nossas existências. 
 

Como se compreenderá, devemos solicitar paz, equilíbrio, tranquilidade e serenidade para as nossas vidas - 
algo completamente legítimo, desejável até. Mas para que essas sementes cresçam e se desenvolvam é absolu-
tamente fundamental que o terreno esteja preparado, senão corremos o risco de estar a fazer essa declaração 
para o Universo e, depois, distraidamente, boicotá-la através de um comportamento feito de hábitos adquiridos, 
com a agravante de não nos apercebermos do que estamos a fazer. Ora, esta é uma condição que toca a todos 
– embora a uns mais do que outros, evidentemente. Não me parece, porém, que alguém se possa julgar livre 
desta conjuntura por achar que já transcendeu essa condição. De uma maneira ou de outra, todos nós 
agitamos, com uma das mãos, a água que, com a outra, pretendemos acalmar. 
 

Não é possível co-criar sem estarmos focados no plano do chacra cardíaco. Essa é a condição prévia para 
contactarmos os elementos da interdimensionalidade. E, para nos focarmos no plano do chacra cardíaco, na 
dimensão daquilo a que nós chamamos amor – que não é mais do que o reconhecimento de que somos uma 
partícula do cosmos, não tão insignificante como nos têm vindo a fazer crer - para nos sintonizarmos no plano 
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do cardíaco, dizia, basta que estejamos minimamente serenos internamente e com a mente vazia, tanto quanto 
possível, de quaisquer preocupações ou questões da nossa vida quotidiana tridimensional. 

 
Vamos fazer uma pausa em tudo isso e, essencialmente, concentrar a atenção no centro do peito, onde sen-

timos, ou visualizamos, ou imaginamos o afloramento de uma bolha, de uma rosa, de uma flor dourada… que 
irradia tomando conta de todo o nosso campo áurico, estendendo-se até para além dele… E, com isto, 
atingimos um certo plano vibracional, com isto entramos minimamente em ressonância com as entidades que 
vão tomando lugar nesta sala, quer somente para assistir, quer para tornar realidade a nossa determinação, já 
expressa, a nossa decisão de sermos… diria, purificados de tudo aquilo que pode gerar focos de conflito. 
 

Nesta sala, há muito mais entidades extradimensionais do que Humanos. Portanto, vamos apenas permitir, 
consentir que esse trabalho seja feito em nós, na parte que diz respeito aos nossos veículos físicos e, também, 
na parte que concerne à nossa matriz genética, na 6D, pois é aí que está essa matriz. 
 

Vamos disponibilizar-nos… vamos abrir-nos… vamos expor-nos ao Espírito… Vamos expor-nos inclusiva-
mente àquilo que somos fora deste plano da Terra… Vamos permitir que seja feito o que tem de ser feito, em 
todos os níveis em que haja trabalho para fazer, principalmente no tema que hoje se manifesta… embora não 
exclusivamente nesse tema. 

As curas não se fazem “à carta”, como nos restaurantes… Embora grande parte incida sobre o que foi co-
criado, isso não significa que outros tipos de ajustes não sejam feitos, aproveitando a oportunidade de 
estarmos juntos… de estarmos reunidos… de fazermos parte desta sessão de trabalho na qual intervêm 
elementos de ambos os lados do véu. 
 

Façamos com que a nossa mente se mantenha à parte, afastada de quaisquer ondulações. 
 

Vamos manter o foco - com determinação – no que foi co-criado e, consequentemente, no que está a acon-
tecer, sabendo que está a acontecer, quer nos apercebamos disso, quer não. 

Por isso, a nossa função é disponibilizarmo-nos, é permitir, é consentir que, quem tem a função e o prazer 
de fazer esse trabalho, o possa executar sem quaisquer resistências da nossa parte. E se resistências houver, 
que elas sejam igualmente retiradas para que a desintoxicação seja ainda mais profunda e completa. 
 

(Pausa) 
 

Saudações, meus anjos, eu sou Kryon do Serviço Magnético. 
Naturalmente, irei conversar um pouco convosco sobre o conflito: 
O conflito, tal como o medo, é uma mola propulsora da vossa evolução. Cada vez que enfrentam um medo, 

crescem, ficando com a sensação - um pouco insólita - de não compreenderem por que tinham aquele medo… 
Ou seja, o medo, depois de ultrapassado, é uma miragem, é virtual… Mas o conflito é apenas um subproduto 
daquela conjuntura a que se dá o nome de ego, sem o qual dificilmente poderiam existir à superfície deste 
planeta… E se o ego é, de alguma forma, o gerente, o guardião da separatividade, ou seja, da anti-unidade, o 
conflito é o resultado inevitável da comparação entre dois egos… A função do ego foi criar um ser 
individualizado, embora não autónomo, com um perfil muito definido… E, na definição desse perfil, nunca 
coube, evidentemente, a aceitação incondicional dos outros perfis. Ora, quando um perfil não aceita outro, ou 
parte de outro, não pode deixar de surgir o conflito. 
 

O conflito pode surgir devido ao medo de um dos seres humanos envolvido, afinal, não ter razão… Esse ser 
humano receia, de alguma forma, que as suas convicções ou conclusões, acerca seja do que for, não estejam 
certas… Mas como admitir o erro não é algo inerente a esse ego, evidentemente que vai atacar porque não é 
capaz de admitir que é fraco. 
 

Entra-se em conflito quando não se aceita o outro incondicionalmente, quer se expresse o conflito, quer 
não… O conflito, antes do mais, é uma emoção desagradável que pode ser, ou não, expressa pelo Humano… 
Há conflitos abertos e conflitos velados. 
 

Há conflito porque o ser humano não sabe jogar o jogo… Com frequência se tem feito uma analogia com o 
jogo do xadrez: há conflito quando um dos jogadores não gosta da jogada do parceiro, e opta por destruir o 
jogo, impossibilitando o parceiro de continuar a encurralá-lo… É um mecanismo de defesa, portanto… Mas, 
como sabem, só se defende quem é fraco… Quem tem consciência cósmica, responde, faz a sua jogada… 
eventualmente congratulando o parceiro pela genialidade da jogada. 
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Um bom jogador do jogo não se intimida com o que lhe pode acontecer durante o jogo! 
 

Então, o conflito surge porque o ser humano não concorda, porque sente a sua posição ameaçada… Isto é 
válido, tanto na vossa vida pessoal, como na vossa vida profissional, política, etc. Por detrás de um conflito, há 
sempre um medo de perder… uma medição de forças… por vezes um braço de ferro. 
 

No conflito, independentemente do seu género e dimensão, sendo ele um produto do medo, é claro que não 
pode haver amor. Realmente, o conflito pode ser entendido como uma vibração bastante aquém do que seria 
desejável. 

O conflito e o seu mentor, perante o amor, assustam-se – e, portanto, agridem; já o amor, perante o 
conflito, sorri… Sorri amorosamente, como um pai maduro sorri amorosamente para a inoperância e o 
atabalhoamento do filho; e dá-lhe a mão, e ensina-o, e previne-o, e adverte-o amorosamente para que ele 
tome consciência da sua atitude. Mas se isso não for feito amorosamente, rapidamente pode ser apercebido 
como intromissão… como invasão… como crítica ao livre-arbítrio de quem escolhe inadequadamente. 
 

Quem gera o conflito tem a candeia apagada; quem sorri para o conflito tem a candeia acesa… Quem tem a 
candeia apagada acha que está sozinho; quem tem a candeia acesa sabe que não pode estar sozinho. E, como 
é natural de qualquer candeia acesa, o gesto vai no sentido de querer acender a candeia apagada… desde que 
a candeia apagada pretenda ser reacendida, evidentemente. Ou seja, não pode ser uma imposição, uma 
invasão; tem de haver disponibilidade para ser acesa. A candeia acesa - que esteja de facto acesa - permite-se 
perguntar à candeia apagada como quer que a chama passe de um lado para o outro… Como!... E, 
eventualmente, quando. 
 

O conflito é um vírus injectado pelo medo, convencido de que é capaz de apagar a Luz, quer em si mesmo, 
quer no outro!... Mas quem tem a candeia acesa sabe que essa Luz não pode ser apagada, sendo por isso que 
sorri… É por isso que sorri, não com um sentido de superioridade e arrogância, mas sim com aquele sorriso que 
desarma qualquer candeia apagada… embora se saiba o que pode acontecer quando uma candeia apagada se 
sente suficientemente ameaçada: a candeia acesa pode ser pregada numa cruz!... Até aí vai o medo!... E há 
muitas maneiras de ser pregado numa cruz… Presentemente não é preciso cruz, nem cravos, nem martelos… 
Talvez por isso, muitos seres humanos acham que evoluíram. Todavia, apenas refinaram os métodos. 
 

É por isso que os Trabalhadores da Luz acordaram… estão a acordar… precisamente para desmantelarem 
este sistema amorosamente… para desestruturarem o sistema, de dentro para fora, demonstrando que não 
têm medo… demonstrando que, em última análise, ninguém pode fazer mal a ninguém, apesar de, no plano 
físico, muito possa ser feito e muito tenha sido feito… E muito foi feito porque quase todas as candeias estavam 
apagadas; agora, que cada vez há mais candeias acesas, quem tem a candeia apagada começa a ficar perplexo 
ao verificar que o velho método da ameaça cada vez funciona menos! 
 

Cuidado, porque quem tem a candeia apagada está cada vez mais assustado! 
 

Um Farol não provoca; um Farol ilumina… Um Farol, quando se acende é para todos, tal como o Sol. Um 
Farol não é selectivo, não escolhe a quem iluminar; não crítica quem está na sombra, não aponta as nódoas 
negras porque, em última análise, um Farol já foi uma nódoa negra!... Um ser conflituoso transforma -se 
num Farol quando percebe que o jogo acabou… Sair do terreno de jogo significa recolher a antena que 
detecta a emissão conflituosa daqueles que o rodeiam… Não reconhece essa intenção… não detecta a 
ameaça… Um Farol é!... Um conflituoso tem medo de ser… E a quem é, nada pode acontecer… Do ponto de 
vista físico podem acontecer, realmente, imensas coisas. Mas um Farol é, muito para alem do plano físico… Um 
Farol está no plano físico para se manifestar como Farol, nada mais… 
 

Então, cada vez que se reconhecerem em situação de conflito, pequeno ou grande, saibam que estão com 
medo… saibam que, portanto, estão inseguros… Saibam, ainda e finalmente, que estão esquecidos de quem 
são! 
 

Se a situação de conflito em que caíram é transitória e não permanente, se é fruto de uma circunstância que 
vos apanhou de surpresa, basta que respirem fundo, evoquem a vossa vibração ou energia preferida da entida-
de que melhor vos calha… e reacendam a vossa consciência de seres galácticos, cósmicos… Abandonem a 
posição da “personagem” e refoquem-se na posição do “actor”, e facilmente verificarão que tudo isso se 
esfuma. 
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Todos nós sabemos como é difícil essa transição… Temos acompanhado, ao longo dos séculos e dos 
milhares de anos, a vossa luta e o vosso empenho para serem despojados das consequências do voluntariado 
que manifestaram, da oferta generosa que fizeram, pretendendo participar neste vaivém de descida ao planeta 
Terra: o estrebuchar do anjo mascarado de ser humano, esquecido que é um anjo!... É por isso que o 
nosso sentido de ajuda, a nossa disponibilidade e a nossa dedicação são incondicionais e permanentes, pois 
sabemos quem vocês são… Sabemos tudo pelo que passaram… Por isso dizemos que não vos abandonamos, 
desde que vocês não escolham ser abandonados… Mas também já foi dito, e repetido, que o livre-arbítrio é 
sagrado, e aquele que escolhe ser abandonado não é considerado nem amado diferentemente de qualquer 
outro… Nenhuma escolha do ser humano faz oscilar o que sent imos por vós, isso que, no actual estado 
da Humanidade, não podemos expressar senão através de palavras, porque os vossos implantes e as vossas 
programações, diria, a vossa formatação, ainda não vos permite sentir aquilo que nós sentimos quando 
dizemos que vos amamos incondicionalmente. 
 

Nós estamos ao vosso lado, mas quem tem de dar aos passos são vocês! 
 

Têm de recuperar a consciência da vossa condição de seres criadores galácticos para poderem prosseguir a 
vossa evolução, eventualmente fora do planeta, depois de terem encerrado esta fase, para a qual contribuem 
tão dedicadamente ajudando a elevar o planeta Terra através das vossas purgas, das vossas 
descontaminações, tal como esta pela qual estão a passar neste momento. 
 

Não há, talvez, manifestação de intenção potencialmente mais produtiva, mais importante, do que pretende-
rem retirar, de dentro de vós mesmos, os princípios do conflito… É como se isso fosse o fulcro da questão… 
Qualquer humano que pretenda caminhar para a paz, não pode, evidentemente, arriscar-se a ser um produtor, 
um irradiador de conflito porque uma coisa elimina a outra… E, como compreenderão, ao erradicarem o conflito 
de vós mesmos, estão, por acréscimo, a arrastar muitas outras coisas que são a consequência física, psíquica, 
emocional do facto de terem aderido ao conflito, nas mais diversas situações, nos mais diversos níveis de inten-
sidade. 
 

Viver no conflito deixa marcas; não é impunemente que se vive no conflito! 
 

Abandonar o conflito pode, por exemplo, reduzir os níveis de cansaço… se é que têm consciência da 
quantidade de energia que é precisa para se manterem em conflito… Nesta altura, o processo de transformação 
pela qual a vossa biologia está a passar já gasta energia suficiente para vos manter cansados; não precisam de 
se cansar mais e gastar mais energia, à toa, com conflitos! 
 

Invariavelmente, terminamos as nossas comunicações com um “fiquem em paz”, o que significa, evidente-
mente, uma ausência de conflito… Não temos, por isso, qualquer dúvida em avaliar que, desta vez, ficarão mais 
em paz do que nas vezes anteriores. 
 

A frase final costuma ser “e assim é”. Esperamos pois que vocês, em relação à co-criação que manifestaram, 
também possam dizer, individualmente “e assim é” quando começarem a reagir pacificamente às situações que, 
antes, com muita facilidade vos tiravam do centro de equilíbrio… Isso demonstrar-vos-á, também, outra coisa 
que já devia ter ficado clara, que é: nós não ment imos. 
 

Interrompemos aqui esta transmissão; retomá-la-emos numa próxima oportunidade. 
Fiquem, de facto, em paz. 

 
Kryon 
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APÊNDICE 1 
 

Canalização de Kryon sobre a “subtilização”  
Excerto de uma sessão de canalização do Grupo de Canalização do Entroncamento.  

16 de Fevereiro de 2004 
 
 
 Vitorino de Sousa canalizando Kryon: 
 

Olá, meus anjos. Eu sou Kryon do Serviço Magnético. 
 Sim, de facto, as coisas estão a andar muito rapidamente, estão a evoluir muito depressa. Tão depressa que 
compreendemos como começa a ser difícil manter os interessados informados acerca das últimas novidades. 
Começa a ser difícil às pessoas contactarem com essa informação em cima da hora. A actualização é pratica-
mente permanente. E a Internet é um meio essencial para manter essa informação actualizada. Aliás, a 
Internet é um meio que vos pode servir muito bem, pois não pode ser censurada. Digam às pessoas que o que 
há a fazer, neste momento, é manifestar a intenção de que a sua energia seja subtilizada. Tudo se 
concentra nesse ponto, agora. Todas as outras co-criações, todos os outros anseios e desejos, limpezas 
cármicas, perdões, etc., estão implícitas nessa manifestação, nessa intenção de subtilizar a sua energia 
individual. Diria que já passou o tempo de co-criar detalhes; a caminhada aproxima-se do vértice e, portanto, 
há que focar a atenção no essencial. Quase poderíamos dizer que a expressão «pedir o Implante» foi 
substituída por «pedir a subtilização»! 
 E não se percam com grandes explicações! Os que estão prontos para pedir a subtilização, sem saberem o 
que isso é, pedi-la-ão... Como sabem, apenas nos interessa que os seres humanos manifestem o livre-arbítrio 
numa determinada direcção... Também já vos foi dito que interessa pouco «como» essas coisas ocorrem. 
Então, não se percam em explicações - mesmo que as tenham para dar - acerca de «como» se subtiliza a 
energia. Concentrem-se em desfrutar a condição de terem a energia subtilizada! 
 Isto é outra coisa que podem dizer. 
 Para terem uma ideia da velocidade a que tudo isto está a acontecer, grande parte da população ainda des-
conhece a expressão «Pedir o Implante» e, neste momento, essa expressão já estar a ser substituída por outra. 
Mas vocês não podem ficar para trás, vocês são dos que não ficarão para trás. E não se preocupem se as pes-
soas se sentem pressionadas, baralhadas ou confundidas; algumas ainda estão a reunir energia e força de von-
tade suficiente para pedirem o Implante... e vão ser surpreendidas com o facto de, agora, pedir o Implante 
já estar ultrapassado! 
 Pois bem, é assim que as coisas estão: 
 Quem quiser estar na primeira linha, deverá reflectir acerca destas palavras, deverá sentir como elas res-
soam no seu coração, e agir em conformidade, como sempre temos dito para fazerem. Tudo o que nós dizemos 
dever ser, evidentemente, apreciado. Não estamos a dar ordens; estamos, apenas, a fazer algumas sugestões. 
Se concordarem com elas, deverão dar-lhes andamento. 
 
 O Implante, supostamente, punha as pessoas no ponto ideal para a sua própria energia começar a subtili-
zar-se. O Implante era a condição prévia. Isto não quer dizer que essa via esteja desactivada, visto que 
poderá haver pessoas que continuem a pedir o Implante. Qualquer ferramenta nova que surja apenas 
actualiza o processo, não substitui as anteriores. Tanto assim que quem quiser continuar a ajoelhar-se 
junto a um altar tem toda a liberdade de o fazer... embora essa seja uma ferramenta antiquíssima. Mas todos 
são servidos na zona mais alta do nível em que se encontram. 
 
 Então, agora «subtilização» é a palavra-chave. Aliás, quase poderíamos dizer que a palavra subtiliza-
ção é um sinónimo de ascensão. Temos tudo preparado para começar a subtilizar a energia dos Humanos, 
mas eles, como é sabido, têm de dar autorização. Então, alguém vai ter de lhes dizer que a palavra de ordem, 
agora, é outra. E, novamente, não se preocupem com o «como» comunicar isto: ponham isso na Net e essa 
mensagem espalhar-se-á rapidamente. 
 
 Quando dizemos "E assim é", é porque assim é! 
 
 Fiquem em paz. 
 

Kryon  
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EPÍLOGO 
 

Excertos das canalizações ocorridas na Meditação para a Terra, 
no Entroncamento, orientada por Hélène Abiassi, em 08 de Agosto 2004 

 
 

Maria Júlia canalizando Ashtar Sheran: 
Eu sou Ashtar Sheran. O tema desta comunicação está relacionado com um trabalho que está a ser 

desenvolvido por algumas pessoas, que estão presentes nesta sala. Embora esteja direccionado para a 
ascensão pois esse é o propósito, relaciona-se aqui com a transmutação de energias que por vós são 
consideradas energias negativas. Podem ser resíduos cármicos, podem ser carmas trazidos do passado, e o 
carma do passado ainda é considerado por vós como um impedimento do trabalho, da libertação, da 
transmutação dessas energias. Tem-se falado muito de co-criação, tem-se dito que a co-criação é uma 
ferramenta disponível para todos vós. A co-criação nada mais é do que a declaração de uma intenção. Alguns 
ainda têm dificuldade em a praticar, em a utilizar, mas o que a maioria tem é, sobretudo, falta de confiança 
no resultado dessa determinação de co-criar uma nova vida, uma nova energia, liberta e transmutada 
de tudo quanto possam considerar, na vossa terminologia e na vossa prática, como negativa. 

Há pessoas presentes nesta sala que são veículos, em alguns casos inconscientemente, de transmutação 
dessa energia de outros irmãos, que, às vezes disso não se apercebem, porque ainda não acordaram, ainda 
não conhecem a sua dimensão espiritual e, portanto, ainda não são capazes de praticar, de determinar que na 
realidade a sua interdimensionalidade corresponde à integração de todos os componentes que constituem cada 
um dos seres. Esse é um trabalho difícil, e nenhum de nós, deste lado do véu, pôde alguma vez experimentar 
essa experiência. Mas porque vos conhecemos, porque vos apoiamos, porque conhecemos a vossa capacidade, 
podemos mudar os vossos padrões, desde que essa seja a vossa vontade. É por isso que aqui estamos, é por 
isso que estabelecemos comunicação convosco, é por isso que vos apoiamos no vosso trabalho. 

Informação adicional sobre esta transmutação, energética será dada noutros momentos. As pessoas que 
constituem os grupos de trabalho, que estudam e se direccionam nesta área, estão a ser devidamente 
preparadas e poderão, proximamente, dispor de informação de natureza prática que ajudará todos os outros 
que ainda não acederam à sua dimensão. Todos. 

Fim de transmissão. 
 

Vitorino de Sousa canalizando Yasmin: 
Eu sou Yasmin. Já vos foi dito inúmeras vezes, já vos foi sugerido inúmeras vezes, que utilizassem a ferra-

menta da co-criação, que se confirma não ser mais do que a manifestação de uma intenção. Isto não tem nada 
de novo. O que talvez alguns dos presentes - e outras pessoas que eventualmente poderão vir a ler a transcri-
ção destas palavras - não se aperceberam é que cada vez que duvidam do resultado da sua co-criação, estão 
a duvidar das entidades com que, simultaneamente, se empenham em entrar em contacto. 

Duvidar do resultado de uma co-criação, quer permitam ou não a introdução da ansiedade em relação ao 
momento da chegada desse resultado, é obviamente duvidar da Fonte. Sem querer, quem assim faz está a 
colocar a Fonte no nível de ser capaz de não cumprir o prometido. 

Este é um teste importante, porque o ser humano tem a tendência para humanizar tudo, tem a tendência 
para formatar à sua imagem e semelhança tudo o que está à sua volta e, até, tudo o que é capaz de saber que 
o transcende. Portanto, quem duvida da obtenção ou da chegada do resultado da sua co-criação, está 
totalmente ancorado, focado, no plano da personalidade… apesar de uma parte do seu ser ansiar pela 
libertação e desejar, de facto, alterar a forma como se manifesta neste planeta. Mas é necessário reconhecer 
que o ser humano é um ser polifacetado: enquanto que uma parte pode estar a desejar uma coisa, outra parte 
pode estar a desejar precisamente o contrário. 

Foi devido a esta dicotomia, própria do processo por que estão a passar, que eu me fiz presente para vos 
chamar a atenção. 

De momento é tudo. Muito obrigado.28 
 
 

 
 

Gostaria de lhe pedir que não se esquecesse deste texto. Por isso, ponha a hipótese de o voltar a ler dentro de dias. 
Pode divulgá-lo à vontade e utilizá-lo como matéria de estudo e prática nos seus grupos de trabalho. 

                                                 
28 - Os meus agradecimentos a António Mendes pelo trabalho de transcrição. 


