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Prólogo
Do autor...
Bem-vindo ao Livro nº 7 de Kryon, o maior de todos. Eu agradeço-vos! Pensam provavelmente que digo
isto a qualquer um, não é? Bem, talvez o faça, mas sinceramente não diminui a minha gratidão e excitação
sobre o estarem a abrir um livro novo de Kryon. Sinto-me contente por os vossos olhos estarem pousados
nestas páginas, porque esta é a forma pela qual posso comunicar-me pessoalmente com vocês.
Em relação a estas palavras (Maio/99), passou ano e meio desde a edição do Livro nº 6 de Kryon, Em
Sociedade com Deus. Sei que estou a falar para muitos que leram todas as obras de Kryon e desejaria que
tivéssemos tempo para parar a vida e para nos encontrarmos com cada um de vocês. Muitos estiveram
presentes nos seminários de Kryon e conheceram pessoalmente a Jan e a mim, assim como também a equipa
de Kryon. Sei que vocês sabem que sinto isto com sinceridade. Nós preocupamo-nos verdadeiramente com
quem lê este material.
Se vocês são completamente novos em relação ao trabalho de Kr yon, este livro continua a valer por si
mesmo. Não é necessário que retrocedam ao Livro nº 1 para entenderem do que se trata. Creio que o livro
favorito do autor é sempre o último, mas, para aqueles que estão a descobrir este trabalho de Kryon e desejam
alguma orientação em relação sobre qual o livro a ler e em que ordem, aqui vai a minha recomendação: Depois
de lerem este livro, leiam o livro Nº 5 de Kryon, A Viagem para Casa e de seguida o livro Nº 6, Em Sociedade
com Deus. Depois disso, (se não ficaram cansados com Kryon...), podem ler os restantes, começando com o
Livro Nº 1, Os Tempos Finais. Apesar deste ser o mais antigo (canalizado em 1989), continua ainda a ser o
mais vendido de toda a série e certamente representa o início das mensagens da Nova Energia.
No entanto, o livro Nº 6 de Kryon foi, provavelmente, o mais bem recebido de todos os livros de Kryon
canalizados até agora, quando consideramos a popularidade que obteve no primeiro ano da sua edição. Com
uma procura que nos fez correr para novas edições (foi imprimido quatro vezes durante o primeiro ano),
ultrapassou a venda de qualquer livro de Kryon durante esse período.
Decidi manter nestas páginas o formato do livro Nº 6. Se leram e gostaram desse livro, então o presente
parecer-vos-á como que uma extensão sua, mantendo o fluxo de amor e informação em crescendo até que o
ano 2000 chegou. Em finais de 1997 prometi a mim mesmo que nunca mais editaria dois livros ao mesmo
tempo, já que o Livro Nº 5 foi editado em simultâneo com o livro Nº 6. Porque fiz isto a mim mesmo? Era
parvo, ou quê? Pensando retrospectivamente sobre tudo isto, digo-me "Hei! Eu controlo a minha vida. Vou
espaçar o meu trabalho e não voltarei a desgastar-me a preparar dois livros ao mesmo tempo". Isto é verdade.
Mas este livro está a ser editado ao mesmo tempo que o livro da editora Hay House, As Crianças Índigo.
Espantoso! Estou novamente metido no mesmo (suspiro). Dois livros ao mesmo tempo. Como pode acontecer
isto? Ensino a sincronicidade, assim "deixei-me levar pelo fluxo", mas vou ter de falar com os meus guias em
breve sobre o que significa o "fluxo".
O Capítulo 7 do Livro Nº 6 foi chamado "As Crianças Índigo". Nunca recebemos tantas cartas ou
comentários sobre um assunto de um dos livros de Kryon. Jan e eu estávamos a ser inundados de cartas de
pais, amas e educadores que diziam, "finalmente alguém se apercebeu! O que podemos fazer?” Comento-vos
isto porque muitos de vocês esperavam encontrar, neste novo livro, um capítulo sobre as Crianças Índigo. Em
vez disso, em 1998 Jan e eu iniciámos uma investigação relacionada com este tema, e escrevemos um livro
totalmente separado no que diz respeito às Crianças Índigo. Nós não éramos especialistas em crianças, nem
tínhamos quaisquer credenciais académicas. No entanto, parecia que falávamos do banco do condutor no que
se relacionava com a descoberta deste assunto. Contactámos com educadores, médicos, pediatras
(especialistas em crianças), psicólogos, autores e pais normais que nos deram uma informação "básica" em
relação a todos os aspectos da questão das Crianças Índigo. Recebemos directamente tudo o que
precisávamos. Não só estivemos em condições de qualificar a existência destas novas crianças, através do
testemunho das experiências de quem cuida e dos pais, mas também pudemos obter as respostas sobre o que
fazer e como fazer. Recebemos também uma instrução espantosa sobre a saúde dos Índigo e a questão da
Attention Déficit Order (ADD - Desordem de Défice na Atenção. Muitos Índigo são diagnosticados com ADD,
mas não o são). Tal como mencionei, os resultados dos nossos esforços estão agora disponíveis nas livrarias,
sob a forma dum livro denominado “As Crianças Índigo” da Ed. Hay House. 1
O livro dos Índigo é uma obra de Kryon. Quando o lerem inteirar-se-ão de que a informação em relação às
Crianças Índigo veio parcialmente de canalizadores de Kryon, do trabalho de Nancy Tappe e de alguns outros
intuitivos que o tinham profetizado. Mas nós desejámos que esse livro fosse o mais específico possível.
Desejámos ajudar os pais com informação e que não tivessem medo pelo facto de ser um livro espiritual ou,

1 - Esta obra está em www.velatropa.com no botão “Crianças Índigo”.
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(suspiro), um livro da Nova Era. Assim não estamos a chamar-lhe "livro com a numeração de Kryon". Se você é
pai de uma criança pequena, procure. Penso que vai sentir a ligação.
O que existe nestas páginas...
Mais uma vez, a maior parte deste livro contem a transcrição de canalizações ao vivo, em todo o mundo.
Quisémos que as transcrições mais recentes destes encontros fossem o tema deste livro. As coisas mais
espantosas e energéticas que Jan e eu vimos, foram na Europa. Apesar de termos estado também na Austrália
e na Ásia depois da publicação do nosso último livro, as nossas experiências em França colocaram-na no topo
de tudo. Com milhares de participantes, a entoação (canto intuitivo) fez-nos perder o equilíbrio. Quando
quisemos despedir-nos de um grande grupo em Périgueux, eles simplesmente permaneceram sentados. Em
seguida, começaram a cantar para nós. Quem sabe se algum dia, noutro livro de Kryon, não seja divertido
apresentar um capítulo, relatando simplesmente as nossas experiências?
Alguns de vocês são assinantes da revista The Kryon Quartely (O trimestral de Kryon). Como prometemos
que receberiam canalizações, com meses de antecipação a qualquer outro, pode acontecer que reconheçam
algum material contido neste livro, previamente publicado na revista (não está contente de ser um dos
subscritores?).
Geo Hoppe, o nosso editor voluntário da revista, recebe novamente um prémio pela sua habilidade para
publicar uma revista trimestral com todas as cores - sem qualquer publicidade.
Tal como o fizemos antes, quero mencionar o estilo de Kryon. Frequentemente, ele oferece uma mensagem de
agradecimento e de amor durante os dez primeiros minutos da canalização. É muito forte. Algumas destas
mensagens são para novos ouvidos, e seriam redundantes se fossem repetidas uma e outra vez nestas páginas.
Retirei alguns dos comentários similares. Assim, as canalizações deste livro são apresentadas de forma a
poupar tempo. Algumas vezes, o núcleo de informação repete-se de cidade em cidade. Deixei algumas destas
duplicações, já que nós precisamos que se nos apresente repetidamente.
Este livro é a última obra de Kryon antes do início do novo milénio. Uau! Acaso estão conscientes da
comercialização relacionada com a mudança que se inicia? "Eles" estão a falar de tudo, desde o fim do mundo,
até ao fim da tecnologia, até do fim do fim - podem colocar-lhe um nome! O assunto central de todo este livro
gira em torno da mudança! Quase que lhe ponho o título de "Convertendo-nos em Cumpridores da
Espiritualidade Y2K" mas decidi não o fazer (não estão contentes?). Aqui está o que o livro contém:
O Capítulo 1 é muito especial. Primeiro, é uma breve mensagem minha (somente sete páginas) sobre o
que significa a Nova Era. Terão vocês alguns amigos que estão preocupados convosco e a perguntar-se se
"foram apanhados à tangente"? Peçam-lhes que leiam as sete páginas iniciais do próximo capítulo. Não lhes vai
doer e não os eva ngeliza à Nova Era. É simplesmente uma explicação para ajudar a entender quem somos.
Aqui vai um outro dado: Como pode acontecer que eles não queiram pegar neste livro estranho e fantasioso,
copiem as sete páginas para poderem dá-las (neste momento eu autorizo-vos). Leiam-nas primeiro, para se
sentirem mais confortáveis com o assunto de que vos estou a falar.
Depois, alguma vez se perguntaram sobre o que representa a mensagem de Kryon em relação à religião?
Aqui está! Poderia surpreender-vos! A canalização é chamada "A Integridade de Deus". É um pedido para
utilizar a lógica espiritual e para ver a diferença entre o que pertence a Deus e o que pertence aos Seres
Humanos.
O Capítulo 2 contém as séries de canalizações, em cinco partes, chamadas "Cartas de Casa", de acordo
com o título deste livro, que explicam quem somos. A parte cinco explica “o grande quatro”. Numa forma muito
amorosa, Kryon oferece-nos uma canalização chamada "O Sentido da Vida".
O Capítulo 3 é um capítulo poderoso. Fala da transição. Não é porque não a façam todos, mas existirão
algumas questões específicas que certamente acertarão no alvo.
O Capítulo 4 refere-se à Terra. Têm realmente consciência? O que têm os Índigos para nos ensinar para o
próximo milénio? O que é o "acabamento da sombra" e a “rede cristalina"?
O Capítulo 5 é a história das canalizações nas Nações Unidas feitas em 1998. Fiquem-se com as vossas
pantufas! Esta é talvez uma das mais curtas e, no entanto, a mais poderosa de todas as canalizações de Kryon
- e Kryon escolheu dá-la em frente aos delegados das Nações Unidas.
O Capítulo 6 é duro. Contém algums temas sobre os quais talvez algumas pessoas preferissem não saber
nada. Não só contém uma canalização sobre coisas que podem ser difíceis para nós, mas também são o
4

testemunho de um indivíduo que as viveu. Gostaria que tivessem um equilíbrio sobre estas questões - dos dois
lados do véu.
O Capítulo 7 corresponde à Ciência. Temos uma validação muito especial de Kryon em relação aos
desfechos nucleares e, logo a seguir, surgem duas canalizações muito profundas sobre a física relacionada com
a energia do Universo, chamada "O Padrão Cósmico". Toda esta informação científica está escrita nesse
capítulo, com cada um a perguntar-se sobre o que fazer com ela. Também incluímos um artigo revelador
daqueles que descobriram a maneira de utilizar esta mesma energia para nos ajudar agora mesmo! A "Técnica
da Balança EMF" de Peggy e Steve Dubro é a primeira aplicação profunda da energia do Padrão Cósmico que
vimos. Trata-se de um trabalho com uma energia do mais alto nível. Sabemos que daqui a pouco tempo haverá
mais, como disse Kryon. Apesar disso, isto é único. É tão poderoso que até a NASA quis saber mais sobre o
assunto.
O Capítulo 8 é uma entrevista retirada de uma revista de Israel chamada “Haim Acherim” (Vida Diferente).
Quero saudar todos os nossos leitores judeus, oferecendo-lhes alguma informação específica relativamente à
sua linhagem espiritual. Esta entrevista deu-me a oportunidade de o fazer e, assim, a incluo.
O Capítulo 9 é uma secção originalmente apresentada no Livro Nº 6. Contém as respostas directas de
Kryon às perguntas feitas com maior frequência, que temos recebido por correio ou em seminários, depois do
último livro de Kryon.
O Capítulo 10 é uma compilação de algumas notícias de Kryon, as maneiras pelas quais podem comunicar
connosco e uma informação muito especial em relação ao milagre de Kryon on line. A experiência site na
Internet de Kryon, chegou a dezenas de milhares de pessoas. O nosso webmaster, Gary Lilgegrin, tem uma
mensagem "mostre e diga" que o pode surpreender pelo seu formato.
Novamente obrigado por lerem estas páginas. À medida que forem lendo o que segue, espero que sejam
capazes de sentir alguma coisa da "lavagem de amor" que eu apreendi quando falei, sentado frente a membros
preciosos da Família em muitas cidades à volta do mundo, quando Kryon oferecia estas agora tão famosas
palavras:
Saudações meus queridos. Eu sou Kryon do serviço magnético...

Lee Carroll, Junho 1999
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Capítulo 1
A Nova Era
De Lee Carroll
Não é por acaso que este é o primeiro capítulo. Pretendia que esta fosse a primeira mensagem do livro e
que fosse escrita por mim. Daqui a pouco, já lerá as palavras de Kryon.
Esta é uma comunicação muito humana. Deu-se um tratamento demasiado grande e excessivo sobre a
Nova Era, mas aqui falaremos principalmente para os que sentem curiosidade (e eu pude senti-la).
Talvez algum dos seus amigos lhe tenha pedido para ler esta parte do livro, para o ajudar a entender em
que ponto você se encontra neste momento. E talvez você esteja mesmo preocupado com ele, pensando que
ele possa ter aderido a algum culto estranho! Não terá de ler outra parte deste livro canalizado para entender
esse amigo, pois esta informação não foi feita para o levar a mudar de religião. Pretende somente ser uma
informação e, eventualmente, ajudá-lo a mudar o seu nível de tolerância.
Portanto, quem escreve estas palavras? Bem, eu sou o canalizador e autor deste livro mas, antes de me
converter em "estranho", eu era um engenheiro de áudio muito lógico, com 20 anos de experiência e um estrito
pensador na linearidade. Penso que continuo a sê-lo, apesar de agora ser um estrito pensador linear
"estranho". O facto de ser engenheiro não me impede de ter um pensamento espiritual, e a minha intuição
sobre assuntos espirituais ganhou, finalmente, com aquilo que me foi ensinado sobre Deus, desde o meu
nascimento. Isto começou a ser muito lógico para mim, mais ainda do que os mitos da história.
Muitos ouvem as palavras "Nova Era" e sentem imensas percepções pré-determinadas, pré-dirigidas, sobre
o que isso é. Alguns, pensam logo em discos voadores, cultos, astrologia, tarot, autópsias de homenzinhos
verdes, vidas passadas e multidões de gente alienada a consultar psíquicos ou médiuns. Não nego que muitas
destas coisas têm uma parte no quadro total da Nova Era. É verdade. Mas, primeiro, permita-me mostrar-lhe
outras perspectivas.
Por favor, identifique a crença implicada no seguinte: 1) Jonestown, 2) o ramo dos Davidianos de Waco, 3) a
Porta do Céu, todos eles cultos suicidas de pessoas que, ao morrerem, iriam unir-se a um disco voador por
detrás do cometa Hale Bopp, e um culto em Denver que agora (Maio de 1999) está em Israel à espera da
mudança do milénio, para que o seu líder possa morrer nas ruas de Jerusalém e regressar da morte três dias
depois.
São coisas estranhas, não é verdade? Qual é a crença associada a todos eles? É o Cristianismo. O quê? Não
era isso o que você via? Os de Jonestown e o grupo Waco eram originalmente seguidores de pregadores do
evangelho Cristão. O culto de Denver em Israel faz-se chamar de "Cristãos Preocupados". Os da Porta do Céu
não eram da Nova Era, mesmo quando informaram as revistas e meios de comunicação? Creio que quando
alguém comete suicídio para atingir um disco voador invisível, que está por detrás de um cometa, converte-se
automaticamente, em geral para a imprensa, num ser da Nova Era! Os factos mostram que o culto da Porta do
Céu era um grupo que professava o Cristianismo. A sua comunicação pela Internet dizia isso mesmo, e eles
citavam a Bíblia e Jesus. Isto está à disposição de todos, se o procurarem mais ou menos por datas, uma
semana depois de eles desaparecerem.
Digo-lhe isto, porque, obviamente, a principal corrente do Cristianismo não é como são estes grupos
separados, dramáticos. A corrente principal do Cristianismo tem integridade, não promove cultos e representa
um convite muito amoroso à união com uma religião baseada no amor e orientada para as Famílias.
Este é um grande tempo. As crenças na Nova Era nada têm de ver com cultos ou coisas estranhas, embora
nós também tenhamos as nossas facções estranhas… Bom, algo mais do que facções estranhas. Por vezes,
temos conhecimento deste tipo de informação, mas é a única imprensa que recebemos. Esta é uma razão para
que tal aconteça e porque não existe muita resistência a este tipo de informação.
Antes de mais nada nós não somos evangelistas. Por isso, se você é uma pessoa céptica e o seu amigo lhe
disse para ler este artigo, saiba que assim é. Quando terminar a leitura, o seu amigo não lhe pedirá para se unir
a coisa alguma, que tome uma decisão vital, que se ajoelhe e medite, que vá a um encontro canalizado, nem
que leia algo, nem sequer que termine de ler o livro! Provavelmente, ficará feliz se você lhe disser que, agora, o
entende e ama um pouco mais.
A Nova Era não é uma religião e não tem uma doutrina que você possa estudar. Pelo contrário, é uma
filosofia do mundo. Não existe um edifício central, construído com as contribuições de crentes. Também não
existe um controlo centralizado nem regulamentos de qualquer tipo. É por isso que não temos um Centro de
Reuniões de poder político para enfrentar os que nos ridicularizam. Não temos uma organização! Não temos
uma representação no Congresso. Não existe sacerdócio nem programas ministeriais, nem escolas especiais,
6

nem cursos para formar os pastores da Nova Era. Não há diáconos nem programas para treinar professores em
igrejas. De passagem, disseram-lhe que não temos igreja? Isso significa que não dispomos de escolas
paroquiais Nova Era para crianças, com professores Nova Era que os influenciem. Não existe uma única pessoa
a quem possamos chamar líder e pedir conselho quando as coisas correm mal. Não temos xamãs sagrados,
nem presentes nem passados. Não existe nada a que unir-se, ninguém a quem seguir, nem um livro central
que explique aquilo em que acreditamos. Não existem encontros regulares, nem cerimónias transmitidas pela
televisão, nem ministros, nem normas a seguir. Que culto estranho, não? Ah! E, além disso, não existe nenhum
lugar para onde possamos enviar a nossa contribuição em dinheiro.
Poderá dizer-me que isto soa a insípido ou falho de carácter. Também a mim me pareceu, até que
compreendi o que se estava a passar. A filosofia da Nova Era tem um conhecimento intuitivo que acreditamos
que todo o Ser tem. Em todos os lugares onde Jan e eu vamos, por esse mundo fora, milhares de pessoas
acorrem aos nossos seminários e entendem esta filosofia insípida ou com falta de carácter, como se todos os
mestres estivessem ali. Parece que existe uma sabedoria a nível celular que entende, apesar dos nossos mais
estranhos conceitos. Não importa a linguagem que se fala, a cultura, ou quantos estejam presentes. As
pessoas, "sabem" intuitivamente o que nós ensinamos. Eles "têm-no" também. Quase item por item, o nosso
sistema de crenças tem um grupo que o entende, como se tudo estivesse escrito em algum lugar interno.
Dir-me-á: "Bom, deste-me uma lista daquilo que vocês não são. Então, o que é que vocês são?"
Somos um grupo de Hu manos com uma filosofia que ensina que todos vivemos em ciclos. E isto inclui
vidas passadas. Acreditamos que não existem acasos mas desafios ou lições, que ajudam realmente a criar um
nível espiritual. Significa que acreditamos que temos de assumir a responsabilidade por tudo o que acontece
nas nossas vidas. Um crente da corrente principal da Nova Era nunca se unirá a um culto, nunca seguirá um
líder num suicídio e nunca se sentará para condenar o que alguém faz. Um crente da Nova Era está consciente
de que existe um enorme poder dentro do ser humano. Ensina-se a auto-estima, tanto como a forma de
trabalhar o medo e a incerteza. A capacidade Humana é a chave e o nosso mantra é a "intenção de criar uma
mudança positiva nas nossas vidas". Acreditamos que existem forças em acção, que podem equilibrar os
Humanos por meio da energia. Regularmente usamos a cura utilizando as mãos, e o trabalho de energia para
equilibrar os outros, para os ajudar e para que eles se curem. Oramos pelos outros, meditamos pela paz do
mundo, lutamos para obter a sabedoria que nos permita amarmo-nos uns aos outros, não importa como.
E em relação aos discos voadores? Bom, até Shirley MacLaine falou de Ovnis! Seguir discos voadores e ser
recrutado não é um emblema da filosofia da Nova Era. De facto, a maior parte desses recrutados não acreditam
na Nova Era. Muitos de nós acreditam que há outras vidas no Universo e que existe uma grande probabilidade
de estarmos relacionados com a sua evolução biológica. Estranho, não é verdade? (Digo-lhe de passagem, que
os cientistas começam a acreditar na probabilidade de que existam "intercâmbios de vida" entre planetas,
através das visitas de corpos astrais como cometas, asteróides e até meteoros). Não podemos provar isto,
assim como os cristãos também não podem provar o céu ou o inferno, ou provar a divindade do Papa.
Menciono isto como uma comparação, não estou a fazer um juízo de outras crenças.
Acreditamos que o que hoje é "estranho" será a ciência de amanhã, talvez até a doutrina religiosa de
amanhã, se alguém descobrir como construir uma igreja à volta dela. Há uma década, a ciência dizia que Deus
estava mor to e que não existia evidência de outras vidas no Universo. Hoje, conforme a revista Newsweek (ler
o capítulo 7 deste livro, sob o título "A consciência modificante da Ciência”), a Ciência "descobriu" Deus. Há
uma evidência positiva de que a vida existe e, no momento em que escrevo isto, astrónomos descobriram 12
planetas fora do nosso sistema solar! O estranho de ontem, em 1980, converteu-se na principal corrente da
Ciência de 1999. Acreditamos que muito do nosso ensinamento intuitivo será confirmado com o tempo... o que
já está a acontecer à nossa volta, enquanto estou a escrever estas palavras.
Não estamos a julgar. Acreditamos que amar-nos uns aos outros, implica tolerância de crenças.
Celebramos os milagres dos outros dentro dos seus sistemas de crenças. Honramos a busca pura de Deus, não
importa o caminho seguido ou "o nome que esteja na porta" do edifício. Muitos crentes da Nova Era vão a
igrejas regularmente. Estar com as crenças da Nova Era não significa que você tenha de marginalizar o seu
amor por Jesus, por Elias ou por qualquer outro mestre (por dúvidas derivadas de alguém o ter feito acreditar
no que estou a dizer-lhe). Temos prazer quando as coisas estão em equilíbrio e ansiamos unir-nos com
qualquer um, de qualquer religião, que ore juntamente connosco por uma meta humanitária comum. Nunca
dizemos que "os outros estão errados". Não dizemos aos nossos crentes que Deus "só sorri para nós".
Animamos todos a procurar a essência pura de Deus. Acreditamos que devemos cuidar da nossa própria
espiritualidade como elemento catalizador da mudança do planeta. Mas não acreditamos que o nosso trabalho
seja mudar os outros. Cada indivíduo decidirá por si. Muitos dos que abordam as nossas crenças, acham difícil
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aceitá-las, pois não existe uma estrutura, nem regras nem doutrina. Alguns chamaram-nos a "igreja do que
está a acontecer agora", uma crítica cómica que indica que estamos a flutuar. A nossa capacidade de "flutuar"
deriva de não haver uma estrutura sobre Deus, feita por homens, nas nossas crenças. Não existem
compartimentos, tipo "caixas", nas nossas crenças. Sentimos que os Humanos têm o poder de tomar as
grandes decisões espirituais por eles mesmos. Mas não é isso o que acontece nas religiões de hoje, onde tem
de haver um sistema. Jesus ensinou o mesmo. De acordo com os que estudaram os manuscritos do Mar Morto,
Jesus foi chamado “o sacerdote perverso” pelos sacerdotes Judeus do seu tempo, porque Ele lhes disse que
podiam ser como Ele (filhos de Deus). Isto é o que os da Nova Era acreditam também - sem edifícios enormes
nem doutrinas restritivas - somente a responsabilidade a nível celular por tudo o que é.
Acreditámos em guias e anjos muito antes de começar a explosão angélica nas lojas da Terra. As nossas
canalizações (é estranho) estão de acordo com a maior parte das predições dos indígenas do planeta. Há dez
anos que a nossa informação intuitiva falava dos padrões de clima, que estamos a ver a manifestar-se hoje.
Ensinámos técnicas de cura “sem fundamento”, mas, no último ano, muitas delas foram confirmadas por
estudos científicos, tal como manifestou o ensaio do Jornal da American Association de 11 de Novembro de
1998 (ver o capítulo 7 "A Mudança de Consciência da Ciência".) Também acreditamos que o futuro da
Humanidade será muito diferente do Armagedão ou das premonições agoirentas de Nostradamus. Acreditamos
que o que está a chegar ao mundo de hoje está muito mais perto do que dizemos que se passará, do que
aquilo que outros disseram em premonições baseadas no medo. Convidamo-lo a examinar tudo isto, não para
lhe ganharmos em razão, mas para o ajudar a entender que talvez haja um quadro de Deus muito maior do
que você pensa. Talvez os Humanos sejam maiores do que você julga. Talvez tenhamos muito mais base do
que pensa.
Você acredita na vida depois da vida? Também 85% da população do mundo acredita, de acordo com um
artigo da revista Times, em 1998. Nós também acreditamos. Isso significa que a maior parte das pessoas do
planeta, acredita que os Humanos de alguma maneira são eternos. Um crente da Nova Era também pensa isso.
Acreditamos que um ser eterno é criado à imagem de Deus, o que talvez signifique que somos parte de Deus.
Também acreditamos que Jesus ensinou estes conceitos, que toda a Humanidade partilha da mesma imagem
de Deus, divina, com possibilidade de escolha e eterna.
Por isso o celebramos, leitor! Não nos importa realmente se você se une a nós ou não! Ensinamos que não
há céu nem inferno e que, quando morremos, passamos ao nosso estado espiritual original. Voltamos a Casa.
Acreditamos que somos uma Família. Se ler o resto deste livro verificará que toda a informação canalizada trata
sobre a Família.
O que queremos de você? Que pense como nós? Não. Pedimos, apenas, a sua tolerância e compreensão.
As pessoas da Nova Era, que se juntam e assumem a responsabilidade espiritual por si mesmas - a pratica da
auto-estima - não são estranhos nem espectros fora do contacto com a realidade. Não actuamos
temerariamente nem temos os nossos cérebros lavados. Somos grupos espirituais não estruturados de pessoas
amáveis, e não nos importa se você acredita ou não no que nós acreditamos. O seu medo vem do coração ou é
devido ao que outros lhe disseram? Sem fazer juízos doutrinais, pedimos o seu amor e, em troca, que criemos
uma união que ultrapassará todas as doutrinas, que nos libertará, a ambos, para termos a nossa.
Deixe-me terminar com um exemplo, visto por milhões de pessoas em todo o mundo, sob a forma de um
dos filmes mais populares que alguma vez foi feito. Não sei se o director James Cameron conhecia a metáfora
que criou na última cena do Titanic. Eu quase caí da cadeira do cinema, quando compreendi o que ele estava a
fazer. Para os que não viram o filme, devo dizer que o barco se afunda (sinto muito). Muitos dos que viram o
filme recordarão que, na última cena, uma velha mulher deitava algo para o mar, a partir da popa de um barco
moderno de investigação. Esqueceram-se, no entanto, que essa cena é a afirmação metafísica de que "todos
nós somos eternos", e mostra-nos que depois da morte, há uma compreensão de que "o jogo terminou" e que
os “maus” estão ao lado dos heróis, sorrindo e dando as boas-vindas ao membro da Família que acaba de
chegar ao Lar. Todos estão ali, vibrantes, aplaudindo quem acaba de chegar ao Lar. Que afirmação! Que amor!
Obrigado, James Cameron! A tua intuição celular deu-nos a visualização sobre aquilo de que trata a Nova Era:
amarem-se uns aos outros. Trata de os Humanos serem espiritua lmente iguais. Trata sobre a
Família.
É aqui que nós nos encontramos.
Obrigado por ter lido este texto.
Com amor,
Lee Carroll
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A integridade de Deus
Este livro é escrito no décimo aniversário de Kryon, que começou a ser canalizado por mim em 1989. Eu
era tímido e não publiquei até 1993. Agora, porém, isso é uma velha história. Levei quatro anos para juntar
tudo e ter a certeza, prova após prova, que isto era real. Esse é o processo do meu cérebro e o da minha lógica
espiritual. Parte do que eu tinha de fazer era justificar o que estava a acontecer-me, usando o que me tinham
ensinado sobre Deus desde o meu nascimento. Tinha de "desaprender" e começar tudo de novo. Em tudo isto,
Kryon só me pedia para manter a mente e o coração abertos. Dizia-me que "a verdade procurará o seu nível
mais elevado". Muitas vezes, quando consegui abrir um caminho nos meus tormentos sobre assuntos religiosos,
Kryon só me dizia que Deus não é religioso. Animava-me a "seguir o amor" quando lhe perguntava o que era
correcto. Só compreendi o que isso significava alguns anos depois. O homem é religioso; Deus é Amor. Nunca
antes Kryon me falara de religião numa canalização. Ele deixou que fosse eu a entender (como, por exemplo,
no capítulo 6 do Livro 1, com o título "Jesus, o Cristo"). Aconselhava-me a não me meter nisso. Depois dizia-me
"Continua tranquilo, deixa que o que escreveste faça o trabalho". Evidentemente que agora chegou o tempo de
libertar a informação dessa área. Kryon deu-nos a primeira mensagem no que chamámos "os problemas e
enigmas das diferenças espirituais na Terra".
O que se segue é a mensagem de Kryon sobre "a Integridade de Deus", dada num seminário ao vivo em
Utah. Não é um nome bonito para uma canalização sobre a religião no mundo? A palavra integridade foi usada
como um pedido, feito a nós, para começarmos a ter um olhar panorâmico sobre quem é Deus e de como
podemos lidar com as diferenças. Como já disse no prefácio, é um pedido para usar a lógica espiritual para
vermos a diferença entre o que pertence a Deus e o que pertence aos Humanos. Este livro não faz proselitismo
nem pede que você mude de religião. Pelo contrário, explica a preciosa integridade de Deus e pede para
"olharmos à volta", entendermos, usarmos a Sua sabedoria e começarmos realmente a amarmo-nos uns aos
outros.

A integridade de Deus
Canalização ao vivo em Salt Lake City, Utah, USA
(Esta canalização foi editada com palavras e pensamentos adicionais
para que a palavra escrita fique mais clara e compreensível)
Saudações, meus queridos, Eu sou Kryon do Serviço Magnético.
Marquemos nos Registos que esta noite e neste momento em que estamos juntos, estamos unidos, pois,
tal como nas passadas canalizações familiares, este é o momento em que a Família deste lado do véu, flui até à
Família do outro lado do véu. Há entidades que estão a fixar-se neste lugar e que vos conhecem pelos vossos
nomes (nomes que são sagrados), os nomes que sempre tiveram. Esses nomes estão gravados literalmente em
cristais na Gruta da Criação. São sagrados como um contrato. Pertencem somente aos Humanos e representam
a Família. O tempo desta reunião é sagrado. Esta energia, que cai neste lugar e sobre os que estão a ler este
texto, mostra-vos o poder espiritual do ser humano. Permitam-nos mostrar que existe mais do que as palavras
que são ditas. Saibam que estas entidades e este grupo podem mudar as vidas de quem está nestas cadeiras e
dos que estão a ler. Saibam que estamos muito conscientes de quem está a ler estas palavras, agora, porque,
para nós, tudo existe no Agora. O tempo que levará a transcrever e a publicar esta mensagem não tem
importância, porque, neste momento, enfrentamos os leitores, os saudamos e dizemos "Nós também vos
conhecemos". Através do enquadramento de tempo, que pode parecer estranho a quem ouve isto, nós
perguntamos "não é esta a hora para lerem estas palavras?" E perguntamos a quem está nesta sala "não
estava na hora de aparecerem para sentirem o amor de estarem nesta reunião?" Tudo está no Agora.
Oh, a informação será especial esta tarde, e nunca antes foi apresentada, porque agora é o tempo para a
Família falar à Família sobre assuntos sensíveis. Mas, primeiro, queremos falar do que está a acontecer neste
momento. Alguns de vocês estão a sentir pressões (ao estarem fisicamente sentados nas cadeiras) e a sentir o
amor que merecem (sentem-se emocionados), enquanto os seus pés estão a ser lavados. Sabem que nós
viemos para isso, não? Temos dito isto sempre que nos reunimos. Ao longo de todos estes anos, uma das
coisas que temos feito é inclinarmo-nos perante vós e lavar-vos os pés. Temo-lo feito porque são vocês que
fazem o trabalho. À nossa volta estão ajudantes, talvez mesmo amantes das vossas vidas passadas. Isso é real
para os que estão a sentir isso agora. Nós estamos aqui, figuradamente, para caminhar entre as cadeiras e
para nos sentarmos junto de vocês.
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Falamos agora à Família. Falamos para aqueles que já sabem, intuitivamente, que, como resultado dos
seus contratos, esta é a ultima vez que sentem a paixão de estar aqui. Vocês pediram. Talvez seja esta a última
vez. A maior parte dos presentes são Lemurianos, sabendo muito bem que não se iriam perder, no final do
plano. Não interessando o que pudesse acontecer, não se perderiam. Porque a prova está por terminar. Agora,
é o tempo da mudança. Os potenciais são espantosos. Que comece a lavagem dos pés e deixemos que a
mensagem de energia venha na sua forma sagrada, numa forma compreensível e equilibrada. Falaremos de
assuntos que nunca foram abordados, desde que o meu sócio se senta perante outros Humanos. É tempo de
entenderem a relação a que nós chamamos "a consciência e a integridade entre os Humanos e Deus".
Definimos Deus como a Família mas, de vez em quando, como nesta mensagem particular, usaremos a palavra
“Deus” duma forma como nunca o fizemos. Usá-la-emos como os Humanos neste planeta normalmente a
usam.
Falemos agora da integridade da relação entre Deus e os Humanos, para dizermos o que significa. É tempo
da Humanidade começar a compreender o que é Deus. É importante, não é?
Alguns Humanos sentem que estão num grupo espiritual "especial" e que Deus lhes sorri em exclusividade.
Mas, será que a verdadeira compreensão e a sabedoria dos aspectos da Família na Terra e da espiritualidade de
Deus, pode ser raptada por um único grupo? Evidentemente que não. Não há rapto do Espírito, assim como
não pode se pode raptar o amor da Família. O amor é universal e faz parte de toda a Humanidade. Cada
Humano que caminha na Terra faz parte da Família e é conhecido por nós. Cada simples Humano é amado para
além de qualquer limite.
A Humanidade vive numa linha de tempo que procura segmentar os aspectos do trabalho espiritual. Isto é
assim porque homens e mulheres não conseguem ter uma percepção de Deus no Agora. Neste planeta, vocês
estão trabalhando com sistemas de valores históricos e com diferenças culturais, onde, literalmente, biliões de
Humanos juntaram a informação espiritual e colocaram-na em sistemas que elaboraram para todos eles. Isto
foi o que aconteceu através dos tempos, e não surpreende Deus. Talvez o tenhamos dito antes: Qualquer
sistema com alta integridade que procure Deus no interior, é grandemente honrada. Não existe nada maior do
que a busca do Ser Superior. Esta busca está em todos; é a Família a desejar saber mais sobre a Família.
Neste processo de busca, no entanto, e considerando o que aconteceu ao longo dos séculos, os Humanos
decidiram colocar Deus numa caixa (sistemas fechados de crenças espirituais ou religiosas), geralmente de
paredes altas. É próprio do pensamento linear tomar a interdimensionalidade e a grandeza de Deus e colocá-la
dentro de caixas. E existem muitas caixas, sabem? Dentro de cada uma delas há um líder, um tipo de sacerdote
ou um xamã. Muitas vezes, há regras para cumprir, criadas por Humanos, para ajudar outros Humanos a
focarem os seus pedidos espirituais. Por vezes, existe grande integridade, outras vezes, nenhuma. Mas essas
caixas existem, o que não surpreende Deus. O facto é que dentro da dualidade em que se encontra a
Humanidade, a interface entre o espiritual e o humano chegou a este ponto. Todavia, dentro dessas caixas,
está a surgir uma qualidade interessante, criada total e completamente pela Humanidade. Por vezes, dentro de
cada caixa há um sistema que diz "Deus sorri para nós e só a nós. As outras mil caixas existentes na Terra não
significam nada. Presta atenção apenas a esta caixa, porque Deus sorri somente para esta caixa". Além disso,
para tornar a coisa mais interessante, existem algumas caixas que dizem "Não olhes para fora! As outras caixas
não são para ti! São demoníacas, vão decepcionar-te e não representam o verdadeiro Deus.”
O prazer e a paixão do nascimento - metáfora da chegada à Terra
Há uma mulher que dá à luz dois gémeos. Um é um menino, o outro é uma menina. É uma coisa
espantosa o nascimento Humano. Num nível celular, a mulher compreende verdadeiramente o que está a
acontecer, e quem a conhece tende a chorar de prazer pelo acontecimento. Não existe nada como uma mãe
que leva a criança ao seu peito e olha-a nos olhos pela primeira vez. Num nível celular, há um despertar de
informação. Ela não só sente a preciosidade do acontecimento, como sabe a quem está apoiando. Volta-se a
uma reunião espiritual. A mãe sabe quem o filho é. O filho olha nos olhos dessa alma velha e sabe, como se lhe
dissessem "Bem-vindo ao planeta novamente". Oh! Existe uma celebração imensa quando uma mãe segura a
sua criança, pela primeira vez. Eu sei que muitos de vocês o recordam. Se alguma vez viveram esta situação,
não terão podido evitar lágrimas de prazer porque um nascimento é um prazer. Representa um novo início vidas repetidas - propósito, frescura/pureza/inocência/sagrado/prazer puro! E é claro que é um tempo de
celebração.
Amor selectivo?
Há uma mulher que dá à luz dois gémeos. Um é um menino, o outro é uma menina. E, agora, qual
acreditam vocês que será o favorito e qual ela abandonará? "Kryon" dir-me-ão, "ela não descartará nenhuma!
Ambas são almas preciosas e amadas por igual, sem limite. Elas são as suas crianças inestimáveis. Elas são as
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suas crianças!". E têm razão! O Pai/Mãe/Deus não sorri somente para uma caixa, eliminando ou franzindo as
sobrancelhas às outras. A Humanidade é a Humanidade e toda ela é uma Família, amada igual, universal e
incondicionalmente.
Mas poderão dizer-me "Porque será que tantos Humanos são tão pretensiosos, pensando que Deus só sorri
para a sua caixa espiritual?"
É aqui que as coisas começam a ficar “quentes”. Porque, meus queridos, aconteceram milagres na vossa
caixa. Eles sentiram o amor do Espírito na sua caixa e a confirmação da condensação do amor que os visitou.
De facto, eles têm razão, Deus sorriu-lhes. A Família amou-os e eles sentiram-no!
Quero dizer-vos, meus queridos, que se essas pessoas olhassem para dentro de outras caixas com
integridade, também ali encontrariam os mesmos milagres! Encontrariam a mesma integridade e a mesma
condensação de amor. O processo do Espírito é universal porque todos são Família. Naturalmente, a presunção
dos líderes de muitas caixas que receberam a confirmação de Deus, de alguma maneira elimina os outros. Mas,
na realidade, o oposto é que é a verdade. Cada vez que o Espírito contempla um membro da Família
com um milagre interno, está a confirmar o indivíduo, não a religião. O que julgam vocês que pensa o
Espírito sobre os que “nacionalizam” a sua crença em Deus e dizem "Deus só sorri para esta caixa"? O que
pensa o Espírito acerca deles? Eu vos direi: o Espírito ama-os sem limite porque eles são a sua Família!
Não interpretem mal isto, como um juízo. Esta é uma mensagem de informação, contendo um pedido de
tolerância e de compreensão sobre a maneira como funcionam as coisas. O amor da Família é absoluto.
Então, qual dos gémeos pensam que será favorecido e qual será descartado? A resposta é que ambos
serão amados sem limites. Esta é a relação da integridade entre a Humanidade e o Espírito. E isso,
queridos, é a meta da relação entre os Humanos de uma caixa e os Humanos de outra caixa. Esta integridade
da relação espiritual terá de mudar, para que vocês avancem para o que nós chamamos a Nova Jerusalém.
Esta relação foi exemplificada na parábola do Filho Pródigo, que vos foi dada há muito tempo. Consideramna novamente. O filho que "não tinha o direito" foi honrado exactamente como o filho que o tinha! As ofertas
do pai foram desbaratadas por um dos filhos. Não foram usadas adequadamente, não chegaram à meta e a
tarefa não foi cumprida. No entanto, o filho foi bem-vindo e recebido de braços abertos. É este o significado de
quando vos dizemos que a Família é honrada igualmente, não importa em que caixa esteja ou o que ela diga. A
honra está na viagem feita e na intenção de participar, não no "se foi bem feito".
É tempo da Humanidade imitar esta parábola. Será necessário, se desejam avançar para a Terra
“graduada”.
Lógica espiritual – O que pensa você?
Deixem-me falar-vos agora sobre algumas das caixas deste continente (norte-americano), para poderem
examinar a "integridade do Espírito" e a situação. Nesta apresentação, que conta como é o Homem, utilizem o
vosso discernimento sobre a Família, e sejam os vossos próprios juízes sobre se o que estão a ver é Deus:
Alguns dir-vos-ão que Deus é amor - e terão razão. Deus ama cada ser humano. Eles estão certos sobre o
amor do Espírito. Deus é a perfeição absoluta do amor. No entanto, na próxima respiração, dirão que cada ser
humano - homem, mulher, criança pequena (mesmo os que são demasiado jovens para falar), serão julgados
no fim das suas vidas. Cada um será enviado, pelo seu amoroso Deus, para um lugar horrível e atormentado,
para sempre. Serão torturados até à eternidade porque não alcançaram uma chave ou um livro ou um
segmento de informação que estava noutro continente. Se o tivessem encontrado, iriam para um lugar
maravilhoso de amor onde estariam a salvo. É para salvar quantos possam desta condenação eterna de Deus
que uma caixa confirma a sua evangélica postura.
Isto parece-vos coisa do Espírito? É este o Deus que ama para além de todo o limite e cujo nome é AMOR?
Soa como vindo do Lar, como a Família que ama o seu recém-nascido? Os Humanos criam "caixas de
afastamento espiritual" para protegerem a sua cultura. Isto é comum e foi um elemento importante da velha
energia. Não existe juízo sobre o que homens e mulheres fizeram com a informação espiritual essencial que é o
amor de Deus. Isto foi causado, durante muitos anos, por homens e mulheres ao protegerem as suas culturas.
Mas, queridos, isso tem muito pouco a ver com Deus; tem a ver com os Humanos. Está na hora de usarem a
vossa "integridade e discernimento". Se isto "não soa à verdade", então não é. Se não soa como vindo da
Família, então não vem. Se soa e se sente como uma qualidade humana, então é-o.
Existe aqui a confirmação de que estas caixas foram criadas para protecção cultural, e para que o próximo
item não tenha um sentido espiritual inteligente. Alguns humanos, nessas caixas, decidiram as regras: dir-te-ão
para não olhares para as outras caixas porque são demoníacas. Novamente te dirão que, de algum modo, Deus
só sorri para eles! E, se olhares para outras caixas, terás problemas. Apesar dos biliões de Humanos existentes
neste planeta, todos criados por Deus, eles dirão que só eles estão correctos espiritualmente.
Isto soa-vos como sendo a Família? Se Deus é o "Pai", porque iria levar só uns poucos dos seus filhos e
sorrir a alguns?
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Existem mais factos que demonstram o quão fragmentada está a vossa percepção de Família. Mesmo
dentro do principal sistema de crenças no vosso continente, existem 300 ou 400 caixas que nós chamaríamos
de sub caixas. Cada uma delas tem o seu próprio jogo de regras, todas únicas para os seus aderentes, que
supostamente são "a forma do Espírito". Aqui está a maior prova de que toda essa protecção cultural da velha
energia foi o processo que criou as diferenças espirituais: o tema das guerras neste planeta, especialmente as
primeiras, foi essencialmente Deus. Sabiam isso? Tinha a ver com os Humanos de uma caixa a forçar outros
Humanos de outra caixa a "pensar como eles". A qual deles sorria Deus e a quem não sorria? E, em nome do
amor de Deus pelos Humanos, milhares eram degolados. Os que não se uniam à caixa "correcta" eram mortos.
Populações, que se pensava estarem na caixa diabólica, eram eliminadas pelos que pertenciam à caixa mais
poderosa. Soa isso realmente como o incrível amor de Deus?
Havia uma mulher que deu à luz dois gémeos. Um era um menino, o outro era uma menina. Eles foram
cuidados e colocados em segurança pois são preciosos. A mãe olha os dois, de muito perto. Qual deles atirará
para o lixo? Eu vos direi: naturalmente ela não fará isso. Em troca, irá amá-los igualmente, para lá de todo o
limite, porque sabe que ambos foram criados iguais. Ambos têm uma essência espiritual. Ambos são anjos!
Ambos estão no planeta em igualdade, com capacidade de escolha. Ambos são membros da Família.
Amem-se uns aos outros!
Como podem os Humanos desenvolver esta igualdade de amor? Trazemos uma instrução para vocês, algo
que os fará sair daqui a compreender. É uma chave, e espero que estejam prontos para ela: três palavras (em
português quatro) que já é tempo de escutarem. Amem-se uns aos outros! Usando esta instrução e com
uma intenção pura, digo-vos o que acontecerá.
"Kryon, estás a dizer-nos que as religiões culturais deste planeta terão que ser varridas das caixas?
Desaparecerão as religiões do mundo? Essa é uma ordem admirável!”
Não estamos a dizer isso. Entendemos as culturas da Terra. Por isso, existem nove canalizadores principais
de Kryon. Um deles, neste continente, fala-vos da linhagem da sua cultura porque cresceu aqui. Os outros têm
as mesmas qualidades nos outros continentes, a falar outros idiomas. Por isso, existem nove. Entendemos a
cultura. Entendemos que nascer em certas culturas é também nascer num certo sistema de crenças. Isto
deveria mostra-vos que Deus (o Espírito) entende o que acontece em cada nível cultural. Por isso, há milagres
dentro de cada caixa! Nós honramos e respeitamos cada "busca da verdade". O facto é que esta é a vossa
prova! Esta é a razão pela qual vocês estão aqui (tal como explicámos). As vossas buscas são sagradas.
A necessidade de tolerância
Eis o que poderá acontecer. Pode chegar o dia em que sacerdotes, gurus, feiticeiros, monges, rabinos,
xamãs, ministros e outros líderes religiosos de todas as caixas se juntarão, não para formar uma Coligação de
Fé, não para estudar as doutrinas uns dos outros, não para alterar as suas próprias crenças, mas para se
olharem nos outros, elevarem as mãos para Deus e dizerem "Nós somos todos da Família. Damo-nos permissão
para sermos membros da mesma Família e para que cada um acredite no que escolhe. Juntos escolhemos
Amar! Juntos escolhemos a tolerância!" Isto acontecerá à medida que avançarem e ultrapassarem o ano de
2012: é a permissão, de uns aos outros, para cada um venerar o que deseje e nunca mais dizerem que a outra
caixa está errada, é a permissão para nunca mais evangelizarem quem não tem nada que ver com as vossas
crenças. Um pedirá respeito pela cultura do outro, respeito pelas interpretações do outro, assim como uma
capa de crescimento espiritual e sabedoria, cujas acções gritarão: amem-se uns aos outros!
Poderão perguntar-me: “Kryon, onde está escrito, em que escritura, que tudo isto acontecerá assim?"
Isso não está escrito. As Escrituras detêm-se no ano 2012. Sabiam isso? Vocês irão escrever os
próximos capítulos da Terra, capítulos escritos pelos Novos Humanos evoluindo com um profunda cor espiritual
azul.
"Kryon, isso é realmente possível? Existem algumas culturas e sistemas de crenças cujas doutrinas estão
baseadas no facto de que os outros não são divinos? O que se supõe que eles farão?"
Olhem para a vossa história. Dizemos que os homens fazem as regras. Todas essas regras derivam do que
eles escreveram. Isso significa que os novos humanos espirituais as podem mudar com a autoridade de serem
membros da Família. As mudanças podem ser respeitadas como um melhoramento da doutrina individual. Isto
não é novo. Algumas das vossas religiões mudaram as "regras de Deus" nos últimos te mpos.
Outros items que requerem trabalhos
Existem mais items para além dos já abordados, e que também são importantes. Falaremos agora da
integridade do género. Há uma anedota, para quem está nesta sala e para os que estão a ler: Cada ser
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humano pretende possuir um género. Vocês vêm com as qualidades de um género e possuem esse género.
Não podem entrar no outro. Quando vêem o outro género, vocês também já o tiveram. Todos participaram em
todas as energias e qualidades, que são conhecidas e preciosas em cada género. É propositado, sabem, que a
Humanidade esteja dividida em dois géneros. É uma das qualidades que cria as redes do carma. Por vezes cria
as escolhas e as provas. Pensem nisso.
Alguns Humanos de algumas caixas dirão que os sacerdotes só podem ser de um determinado género.
Uniram precedentes históricos para isso, afirmando que o outro género não tem o que é requerido para a
função. Mesmo sabendo que Deus não tem género e que os membros da Família fazem as suas alternâncias no
que toca ao género com que nascem, dirão que um género tem mais potencial de iluminação espiritual do que
o outro.
Parece-vos que esta ideia vem do Espírito?
Havia uma mulher que deu à luz dois gémeos. Um era um menino, o outro era uma menina. Com certeza
que, quando ela viu a menina, a deitou fora! Ela sabia que só o menino podia ser iluminado.
Parece-vos correcta esta atitude? Vem isto do Espírito? Não. O menino e a menina são vistos como iguais,
e são preciosos para a mãe. E se vocês estão a compreender a metáfora neste caso particular, a “mãe” está do
outro lado do véu. É quando regressa aqui – a Família que vos visita agora, que vos admira como a uma
Família sem género – que vos adora igualmente. É evidente que a mãe não retirou o género ao outro! Quem
pensam vocês que fez as regras? Usem a Nova Energia espiritual de discernimento. Veio isso da Família? De
Deus? Isso tem integridade? Por isso, vos dizemos que é tempo de, através do amor e da sabedoria do Espírito,
da compreensão da integridade de uma relação que possui integridade espiritual, começarem a entender como
amar-se uns aos outros! Os que consigam alcançar primeiro esta meta, saberão que a energia que lhes foi dada
é pura. Eles terão vidas maiores e vibrações superiores. Mover-se-ão numa energia que não tem preconceitos
sobre nenhum género por que, na Família, todos são iguais.
Mas há mais. Alguns de vocês estão a viver no género em que nasceram, mas parece terem vindo com
uma paixão para destruir o outro género. Isso é o que os Humanos chamam de “lição”. Deixem-me explicar.
Ambos são necessários para criar a lição. Filhas, vocês estão a ouvir-me? O abusador e a vítima fazem falta
para criar a energia de uma lição cármica! Que irão fazer com aquilo que odeiam? A Nova Energia está a
solucionar este tema específico do género, que está por terminar. Trata-se de amor. Querem conhecer as
instruções? Amem-se uns aos outros. Compreendem que são necessários dois para a prova? Talvez isto vos
dê um significado alternativo para o “estar no lugar correcto no momento indicado”. É importante entenderem
que não há uma divisão de género quando se chega a Deus. Deus é ambos os géneros! O que podem
sentir pelo outro, é, simplesmente, parte da vossa lição. É a razão pela qual você veio com esse sentimento.
Assim, actualmente, um género está planificado para irritar o outro com regularidade, mas não é preciso que
tenha de o fazer.
Desafios diferentes
Eis algo acerca do qual já se devem ter questionado. Vamos chamá-lo “aquele que veio com um desafio
pesado e aquele que veio com um desafio leve”. Vocês planearam vir como vieram, assim mesmo. Esse é o
contrato. Alguns vieram com profundos desafios a nível celular. Chegaram à Terra com a vossa química,
predisposições, talvez com alguns medos, predispostos para certas características psicológicas. Alguns têm
medo facilmente. Outros deprimem-se facilmente. Alguns vieram para estar agarrados aos que têm uma lição a
aprender, tornando-a pior. A isto chama-se “predisposição celular” e tem a ver com o desafio. Lembrem-se: foi
planeado por vocês!
Havia uma mulher que deu à luz dois gémeos. Um era um menino, o outro era uma menina. A mãe olhou
os olhos dos dois e viu que a filha era muitíssimo sábia. Podia “ver” que um tinha um desafio maior do que o
outro. Com base nisto decidiu que quem tinha um desafio maior devia ser odioso e diabólico e, assim, atirou-o
fora.
Parece-vos correcto?
Benditos os que vêm com o género de um tipo mas têm consciência do outro, pois são amados para além
de todo o limite, que é igual ao vosso. Eles fazem parte da Família, elegeram um desafio difícil e vocês fazem
parte dele! Deus não odeia. Todos são membros da Família. É hora de entenderem como são queridos, e que
existem grandes desafios celulares. Alguns têm a ver com um género físico diferente e são um desafio
profundo. Há quem, na vossa cultura, tenha decidido que Deus não sorri a estes indivíduos. Dizem-lhes que
Deus tem pena mas que os odeia.
Parece-se isto com algo vindo do Pai/Mãe/Deus? Parece-se isto como tendo vindo da Família? Quem
pensam vocês que fez estas regras, há muito tempo e por que razão?
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Aqui estão as nossas instruções para vocês – Família – quatro palavras: amem-se uns aos outros.
Entendam o que é uma Família. Entendam qual é o desafio e entendam que o Espírito nunca vos dará essas
coisas. Isto foi feito pelas regras dos homens e mulheres nas suas próprias caixas – caixas com paredes altas
de medos e desconfiança, paredes altas de protecção da cultura. É tempo de entenderem o elevado panorama
e de se amarem uns aos outros.
A abundância
Eis um assunto que vocês podem pensar não ter cabimento nesta discussão. Mas tem, sim. Oh, sim! É o
tema da abundância, de que ainda não falámos muito. Vamos definir a abundância. Abundância é o sustento.
Já dissemos que, quando o pássaro acorda de manhã, não tem uma migalha de abundância. Ele depende
diariamente da comida que encontra e, mesmo assim, o pequeno pássaro encontra o seu pequeno grão que é o
seu sustento. Portanto, é a sua abundância, porque acontece todos os dias. Sustenta-o cada dia. Se vocês,
subitamente, ganhassem um prémio que vos desse o sustento diário para toda a vida, iriam rejeitá-lo porque
não seria o suficiente? Não! Seria uma fortuna! Seria uma verdadeira abundância! E o falcão? Ele tem um
desafio maior. Em vez de um grão, o falcão tem de encontrar um rato. Portanto, necessita de um sustento
maior para encher o balde. Aparentemente, tem de ter uma abundância maior porque é maior. No entanto,
mesmo assim é um sustento, e mesmo que um pássaro seja pequeno e o outro grande, o sustento está
totalmente relacionado com o pássaro. Ambos os desafios têm o mesmo tamanho de energia espiritual, mesmo
que um pareça maior. Cada esforço é visto como igual porque tem a ver com a criação de energia através da
sincronicidade. Na verdade, ambos os pássaros usam a mesma quantidade de esforço relativo para cumprir o
desafio de se sustentar.
Damos este exemplo por duas razões: a primeira é para poderem entender que o sustento é abundância. A
segunda é para poderem apreender o conceito de que não há diferença entre o sustento para uma pessoa ou
uma Família. A quantidade não entra em consideração na energia para criar o sustento.
A vossa cultura põe energia na moeda corrente. Alguns sentem que falham, sentem depressão e medo em
relação ao assunto do sustento. É só sustento e, quando aprenderem a trabalhar com a energia, a energia da
abundância também será aprendida. É a sincronicidade para o dia. Quantos de vocês trabalham com a energia?
Vocês dir-me-ão: “Eu posso curar pessoas. Posso criar uma energia aqui e posso criá-la ali. Mas não me parece
que possa ganhar a vida”. Com efeito, travam-se a vocês mesmos. Decidiram que o assunto monetário é difícil
e que os outros não. Alguns decidiram que, para estarem iluminados, não devem ter dinheiro! Assim, não
podem ter o sustento. De alguma maneira, isto não é espiritual. O que pensam que Deus quer de vocês?
Há uma mulher que deu à luz um par de gémeos. Um é um menino, o outro é uma menina. Ela olha-os a
ambos com todo o amor e diz-lhes “Eu vos desejo, amados e preciosos gémeos, tremendamente amados por
mim, mas quero que se arrastem pelo barro da terra, que não tenham nada físico a que possam chamar vossa
propriedade. Espero que sigam famintos, vivam em farrapos, que se preocupem muito e tenham muitas
dificuldades com dinheiro”.
Isto parece-se com um amoroso Pai/Mãe Deus da Família? Não.
Quero falar dos Trabalhadores da Luz que decidiram que cobrariam pelo seu trabalho. Nas suas mentes
talvez tenham decidido “Isto é para ser feito nobremente”. Permitam-me perguntar-vos uma coisa: lembram-se
de quando eram monges? Lembram-se de quando se arrastavam pelo chão em vidas passadas, quando se
desfaziam de tudo o que possuíam? Nesses tempos era espiritualmente bom fazê-lo assim. Estava de acordo
com a cultura. Nesse tempo, então, vocês davam, davam e davam. Agora, depois do resíduo dessa vida
passada, ainda o consideram honrado, mas a energia do planeta já não suporta resíduos de vidas
passadas. O que vocês estão a fazer, desde um ponto de vista metafísico, é enviar uma mensagem fortíssima.
Estão a “honrar-se” com a pobreza, e assim não poderão ajudar ninguém! Quando decidem não cobrar pelo
vosso trabalho, estão a estabelecer o valor do que fazem! O vosso corpo ouve-o, tal como os que estão à
vossa volta e também os vossos aspectos espirituais! E vocês colherão o que estão a semear porque estão a
dizer, a todos, que o que fazem não vale nada! Fixaram-se nessa intenção e o sustento será difícil, pois é o que
estabeleceram.
Aqui está o que deveriam saber: o sustento é vosso! É abundância, e existe um equilíbrio relacionado com
ele. Nos chamados lugares espirituais, há um ditado dizendo que o homem rico nunca se iluminará, assim como
não podem pôr um camelo a atravessar o buraco de uma agulha. Este é um desafio para aqueles que, como
vocês, são académicos. Retrocedam e procurem essa frase no seu sentido original, dirijam-se à fonte histórica.
Descobri-la-ão em rolos antigos e saberão que, na linguagem desse tempo, nunca significou isto! A frase
referia-se pelo contrário, às energias desses tempos cujos significados eram muito diferentes. Mas, que
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conveniente é para os que estão metidos em caixas, não é verdade? Manter-vos pobres, pois, assim, mantêm o
controlo da abundância. Não vos parece familiar?
Parece ser divina esta postura? Tem alguma relação de integridade do Espírito para com o ser humano?
Isto não é um julgamento, é simplesmente informação para que discirnam e encontrem a verdade sobre
onde está o amor.
A abundância e todas as coisas relacionadas com o assunto do sustento para viver dentro da vossa cultura,
serão esclarecidas quando entenderem realmente que vocês o merecem! Quando a possuírem e a permitirem,
então, guardem-na! Será assim que também entenderão que essas coisas com que têm vindo a trabalhar (que
são preciosas, espirituais e significativas) podem ser usadas para ajudar verdadeiramente outras pessoas.
Peçam alguma coisa em troca, se sentem que existe um valor. Se o que têm não vale nada, então não o façam.
Lembrem-se: pode haver troca e pode haver intercâmbios de energia, também. Não interessa se vocês cobram
no sentido tradicional ou não, mas não sintam, nunca mais, que o dão gratuitamente, sem valor. Estabeleçam
que vocês valem alguma coisa e que existe um valor. Então, observem como os outros fazem fila para trocarem
os seus valores com os vossos. Isto chama-se o equilíbrio energético. Existe sincronicidade na abundância e no
intercâmbio de valores. Já falámos disso no passado, o movimento do chi foi assim planificado para trazer
equilíbrio a todas as áreas, incluindo o sustento e a abundância. É tempo de entenderem que este novo tipo de
“pensamento de abundância” é honrado por Deus. Tudo faz parte da integridade do Espírito, o equilíbrio em
todas as coisas que vocês fazem.
Há uma mulher que deu à luz dois gémeos. Um é um menino, o outro era uma menina. A mulher olha para
as suas crianças e seguramente que lhes diz: “Eu quero que vocês tenham vidas ricas e abundantes. Não quero
que alguma vez tenham fome. Cada dia trará o vosso sustento. Estarei ao vosso lado enquanto viva. Enquanto
estiver viva estarei aqui para vos ajudar. Farei tudo o que puder, porque eu sou um dos vossos pais”. Esta,
meus queridos, é a vossa Família. A integridade do Espírito olha-os da mesma maneira.
Não se percam neste tema, porque estão aqui os vossos guias e a Família. Paramos ao vosso lado e
caminhamos convosco ao longo das vossas vidas e ajudar-vos-emos, criando a sincronicidade. Quando vocês
tomarem o vosso próprio valor e, finalmente, o puserem na vossa frente, quando se olharem no espelho e
disserem: “EU SOU O QUE EU SOU”, então começarão a valorizar-se a vós mesmos e a abundância começará a
fluir na vossa vida.
Competitividade – um conceito da velha energia
Há um assunto final que gostaríamos de tratar:
Um Trabalhador da Luz encontra-se com outro. Horrorizados, compreendem que ambos estão a trabalhar
na mesma coisa. Percebem que ambos têm o mesmo projecto e que os demais saberão disso. O que pensam
vocês que acontece? Um deles decide ultrapassar o outro, pois não podem trabalhar juntos. Um tem de ganhar.
Fazem planos para tornarem as coisas difíceis, inclusive para se desacreditarem: “Já sei o que farei. Direi que
ele é demoníaco. Ele criará medo, muitos fugirão e então eu terei o trabalho só para mim”.
O que é que isto vos parece? Forte? Duro? É um facto. É um conceito da velha energia que permanece
enterrada na velha estrutura celular, que vos diz que deve existir um ganhador e um perdedor em todas as
coisas. O pensamento de que ambos poderiam ganhar não é considerado, e esta presunção continua ainda com
vocês mesmos, Trabalhadores da Luz.
Há uma mulher que deu à luz dois gémeos. Um é um menino, o outro era uma menina. Ambos são
preciosos e amados sem limites. A mãe observa as suas vidas e vê que ambos estão a desenvolver algo de
artístico. Mas eles lutam pelos lápis de cores e pincéis para pintar. Assim, como é natural, a mãe decide que só
um pode ser artista e nega ao outro o acesso às ferramentas de trabalho.
Outra vez: acaso isto parece razoável dentro do alcance do amor familiar? Não! O que acaba de ser dito
não é uma reacção típica de uma Família amorosa. Representa, sim, uma regra competitiva que a Humanidade
costuma utilizar numa energia competitiva. Representa uma maneira de pensar da velha energia, como se o
outro Trabalhador da Luz pudesse, de algum modo, diminuir o trabalho do primeiro simplesmente porque faz a
mesma coisa, ou porque existe algum limite. Assume-se que dois não podem fazer a mesma coisa e celebrar a
verdadeira consciência de amor da Família pela Família. Quando a mãe viu que ambas as crianças estavam
interessadas na mesma coisa e a lutar pelas mesmas ferramentas, sabem o que fez? Saiu e adquiriu outro
conjunto de ferramentas! Permitiu-lhes crescer juntos, e as duas crianças juntas criaram cinco vezes mais
energia do que uma só teria criado.
Trabalhadores da Luz! Estão a ouvir-me? Quando encontrarem alguém que parece competir com vocês,
façam-lhe saber que existe uma sincronicidade nisso. O que é que têm para dar aos outros? O que tem ele para
vos dar? Juntos, a fazer a mesma coisa, poderiam alcançar cinco vezes mais energia, pois a integridade do
Espírito permitiu que ambos tivessem o que tiveram. Novamente, isto tem a ver com o equilíbrio e o movimento
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da energia. Observem o que acontece quando partilham com outros o que têm e ambos partem para as
respectivas vidas, com um equilíbrio que nenhum tinha antes. Esta é a sabedoria do novo paradigma do
trabalho que criará sincronicidade adicional e abundância para ambos. Ganham ambos! Ambos são beneficiados
e ambos são Família.
Esta exacta situação também tem a ver com o novo paradigma de trabalhar com a porção do mundo que é
o Islão, que é o Cristianismo, que são os Judeus, que são os Budistas, que são os Hindus e todos os sistemas
juntos, incluindo os indígenas da Terra. Eles representam a procura individual do Amor de Deus. Eles
representam uma inquietação cultural para encontrar Deus no interior. Todos eles são Família!
O que é que vos estamos a pedir? Que algum dia possa existir uma consciência nova que tenha todos os
sistemas juntos num salão e, elevando as suas mãos juntos, proclamem: Nós amamo-nos uns aos outros!
Temos as nossas formas próprias mas o outro não é uma ameaça. Honramo-nos uns aos outros e honramo-nos
a nós mesmos. É tempo de que as paredes das caixas sejam derrubadas. Nós somos uma Família.”
Permitam-me dizer-vos quem mais está neste salão. Eles são alguém que se chama a si mesmo da “Nova
Era”, que dizem de si mesmos serem “metafísicos”. Para eles também não há julgamento. Eles estão alinhados
exactamente como os outros, permitindo que todas as crenças existam, sem competição mas em celebração.
Todos juntos dizendo: “Não é esta uma grande Família, cujos membros têm a opção de se amarem uns aos
outros e de derrubarem as paredes das caixas?” Pensam que isso é impossível? Agora, a actual Rede do
planeta modificou-se o suficiente para que tudo isto possa ser manifestado através da troca celular da
Humanidade, mas requer uma intenção consciente. Talvez isto que vocês estão a ouvir e a ler possa ajudar.
Qual é a vossa intenção?
Há uma sabedoria nova no planeta, mesmo que venham a questionar-se ao verem as velhas e as novas
energias batalhando nestes anos, antes de 2012. O equilíbrio entre o velho e o novo é profundo. Saltarão
chispas enquanto se acentuam as diferenças e se decide onde estará o equilíbrio. Lembram-se quando vos
falei, em 1989, sobre o potencial de caos para 1999 em relação aos líderes não equilibrados? Procurem nas
transcrições passadas essas mensagens (ver a mensagem de Lee no final do capítulo 5º).
Potencialmente, os ditadores morrerão lentamente e serão substituídos pelos potenciais de mudança nos
seus países. A velha energia não morrerá facilmente. As paredes são espessas. As tribos que se guerreiam
entre elas neste momento, terão a oportunidade de desenhar novos limites em terras existentes, que não
mudam há centenas de anos, e iniciarão um processo de emenda em vez de aniquilamento. Estes são os
potenciais, não são certezas. Estes são os vossos desafios, pois a diferença de outros tempos, está neste
momento madura com a vossa habilidade de fazer uma diferença profunda. A chave é a vossa intenção.
Sabem o que poderá passar-se? Chamamos-lhe PAZ NA TERRA. Nada pode interpor-se no caminho de
um planeta cujos Humanos aprenderam a amar-se uns aos outros! É uma velha mensagem, não?
Podem encontrá-la nas Escrituras e nos escritos sagrados muito, muito antigos em todos os continentes. Essa
mensagem particular foi dada, queridos, há milhares e milhares de anos em muitos lugares ao mesmo tempo.
Isso não mudou e não mudará. A vossa Família não muda. O amor é absoluto. A diferença de então e de agora
é que “a Família na Terra” mudou. Vocês têm agora o poder de criar algo que sempre se escapou antes: a
verdadeira tolerância, a capacidade de deitar abaixo as paredes de protecção cultural e de começar um mundo
em paz.
Há uma mulher que deu à luz dois gémeos. Um é um menino, o outro era uma menina. Ambos eram
amados sem medida. São uma peça da totalidade do Pai/Mãe. Eles são uma Família. Isso é o que vocês são:
uma peça de Deus. Não existem favoritos e a Família não sorri mais a um do que a outro, pois todos são iguais
perante os nossos olhos, todos com muitos potenciais à espera de se desenvolverem em abundância e paz.
Como a mãe no momento do nascimento, nós vos abraçamos e dizemos: “Sejam bem-vindos ao planeta,
novamente”.
Será necessária a sabedoria de um xamã para poder ter a visão total do que está a acontecer realmente no
planeta nos meses vindouros e nos anos que se seguirão? Muitos seguirão um caminho de “acabamento de
sombras” (um conceito da memória celular do antigo fim do planeta, que conduziu muitos a ir “para o velho” ver o título “Acabamento das Sombras” no capítulo 4º). Muitos nunca verão os potenciais de que nós falamos, e
só verão as coisas como estavam para ser. Essa é a escolha que está agora pendente na Terra.
Lembrem-se, de novo, do mantra destes tempos: “As coisas nem sempre são como parecem”. O aparente
retrocesso de hoje é a aprendizagem de amanhã. A ferida de hoje é a cura de amanhã. O facto é que os
pote nciais de hoje são muito maiores que qualquer outra coisa que vocês possam ter visto como Humanos.
Esta casa chamada Terra está em renovação e muitos regressaram para permitir que o novo comece.
Que fazer para alcançar isso? “Amai-vos uns aos outros”.
E as paredes virão abaixo com muito barulho.
E assim é.
Kryon
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Capítulo 2
Cartas de Casa
Canalizado ao vivo em Idaho Falls, Idaho, USA e em Sydney, Austrália
A seguinte canalização é parte de 5 sessões relacionadas com “A Família”, tal como nos vê o Espírito. É
uma combinação de dois eventos, em dois continentes diferentes, com a mesma mensagem, dada ao vivo, com
dois meses de intervalo.

AS TAREFAS DA FAMÍLIA
A Família (Parte 1)
Saudações meus queridos, Eu Sou Kryon, do Serviço Magnético.
Durante os próximos minutos deverão acostumar-se ao som da voz do meu sócio, enquanto tudo se funde.
Outros perguntar-se-ão vivamente como pode isto acontecer, que a consciência e a mensagem deste outro lado
do véu possam vir através de um ser humano. Eu vos direi onde está a prova: quem quiser perceberá a
mudança durante esta sessão. Alguns sentirão o calor que está a ser gerado pela energia deste salão e outros
sentirão a pressão do amor, enquanto nós entramos e caminhamos literalmente entre as cadeiras e ta mbém ao
redor do lugar de quem estiver a ler, depois. Isto é tão real como vos chega. Esta experiência, em que
expressam a vossa intenção de ter (a autorização de visita) cria energia ao vosso redor. Tudo o que é
necessário é a intenção do ser humano. É a vossa intenção de permitir a visita da Família numa área
preciosa e especial. E quando vos dizemos, queridos, que vocês são amados para lá de qualquer medida, isto
nunca antes foi tão profundo.
Estamos a falar agora da Família que vem a este lugar, que se coloca ao lado da vossa cadeira e vos visita.
Estamos a falar das entidades do outro lado do véu, cujos nomes talvez vocês tenham esquecido, porque há já
algum tempo que estão neste lugar. É uma vista do Lar! A informação que chega neste momento, provém da
Família! Neste salão, e onde quer que esta mensagem seja lida, não só temos todo o nosso acompanhamento e
a consciência daqueles que vos amam e têm mensagens para vós, como trazemos também a consciência dos
que viveram aqui antes e partiram por escolha própria, para estarem aqui e terem a sua energia disponível para
vos visitar. Vocês sabem do que estou a falar!
Vamos falar acerca das qualidades da Família como nós as vemos. Mas, antes disso, queremos dizer-vos
por que conhecemos este salão tão bem e até o lugar onde estão ler estas páginas. Pensam que são vocês que
nos vieram ver, não? Pensam que se sentaram por acaso a ler estas palavras? Talvez desejassem algum
conhecimento ou sabedoria? Bem, diremos que este nosso “encontro” tem um enorme potencial de energia.
Vocês tinham um “compromisso” para estar aqui! Nós sabíamos que vocês viriam! Isto não tem nada a ver com
a predestinação. Tem a ver com potenciais, com possibilidades e com a energia dentro da consciência que vos
trouxe aqui. Conhecemos a sincronicidade que vos permitiu saberem deste encontro ou estarem a ler estas
palavras. Esperávamos a vossa presença, aí onde se sentam. Sabemos muito bem quem são vocês e
conhecemos os vossos nomes, porque vocês constituem a Família. Honramos plenamente esses nomes, não
importa quem vocês sejam, nem se lêem com confiança ou com desconfiança. Não importa.
Estamos aqui para vos dizer que são amados para além de toda a medida, que a vossa vida tem um
propósito, que a vossa existência no planeta foi planificada e é preciosa e sagrada! Muito depois deste encontro
terminar, vocês poderão pensar: “Mas será mesmo possível que haja algo mais na vida para ser e para fazer?”
Apenas com a intenção de descobrirem mais, vocês já estão a descobrir a semente espiritual que reside no
vosso interior, que é grande e imensa. Descobrirão ferramentas práticas, que darão valor à vossa existência, dia
a dia. Encontrarão paz onde aparentemente não havia, compreensão e sabedoria para as situações intoleráveis
das vossas vidas, soluções para o não solúvel, e um panorama da vida humana que vos permita finalmente
relaxar, pois tudo está na justa ordem. Podem criar um conhecimento interno que diga “Eu pertenço aqui. Há
uma razão superior, muito maior do que jamais consegui compreender. Eu sou uma peça da Família”. É essa
compreensão que podem alcançar. Isto, é claro, significa que ao longo do caminho surgirão soluções que, como
diz o meu sócio, podem vir “através da porta das traseiras”. Mas elas estão aí, pois vocês criaram-nas.
Qual é o segredo que guardam e não disseram a ninguém, o segredo que vos rói e vos faz tremer? Vejam,
nós sabemos qual é. Por isso, vos amamos tanto. Pensam que carregaram essa carga sozinhos? Vocês nunca
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estão sós! Vocês têm o poder de vaporizar qualquer problema! Tomem o negativo, que está aí dentro, e
equilibrem-no com o positivo da divindade interna e, juntos, esses elementos formarão uma energia que é
chamada “solução através do amor”. Não há um problema na vida de quem lê e escuta isto que não tenha
solução! Só requer a pura intenção para ser solucionado. A intenção pura liberta um grande poder - o poder do
espírito Humano, e é disso que falamos nesta série de mensagens.
Oh! Queridos! Deixem que a energia que flúi através da brecha no véu vos dê a consciência de ser real e
de que está a ser dispensada a este grupo de leitores e ouvintes. Vamos lavar os vossos pés. E, para aqueles
que o permitam, haverá um lento processo que começa agora e durará até quando terminarmos - lavando um
pé de cada vez. A lavagem de pés é uma honra rendida ao ser humano. Uma e outra vez vos dissemos isto,
cada vez que a Família vos veio ver. Talvez desejem saber como sabíamos nós que vocês viriam? Porque vocês
manifestaram a intenção de vir, há algum tempo. Adivinhem quem esteve aqui, esperando no outro lado do
véu, até que se cumprisse o potencial para que as cadeiras estivessem ocupadas, as cadeiras que têm os
vossos nomes! Oh, não o nome que vocês acreditam que têm, mas o vosso verdadeiro nome, aquele que eu
conheço como Família! Sabem o que significa para nós visitá-los? Pensam que foram vocês que nos vieram ver,
mas estão enganados! Estão enganados! É uma honra nossa poder visitá-los nestes breves momentos. Viemos
para vos abraçar, para nos comunicarmos com os vossos guias e para vos dar as sementes de compreensão e
os presentes que haveis pedido. Honraremos a vossa Intenção de Mudar a vida. Este é o momento. Sabem
que para isto estão aqui. Temos estado à vossa espera.
Estas “Cartas de Casa” serão dadas em cinco partes, em dois continentes. A “Família” é a Família da Terra.
Representa a Família de Humanos, não de países. Muitos dos que escutam e lêem estas páginas agora,
escutarão e lerão o resto da informação mais tarde. “Mais tarde” e “amanhã” são conceitos interessantes para
nós. O tempo linear leva-vos a “esperar” mas nós experimentamos isso no “agora”. Queridos, alguns dos que
estão a ler esta informação, naquilo a que vocês chamam o futuro, estão a experimentar mudanças de vida.
Nós conhecemos os potenciais – e sabemos o que está a ocorrer, porque eles estão descobrindo esta
informação pela primeira vez. Conhecemos os seus nomes porque eles também são Família! É isto que
conhecemos como “agora”. Também vemos outra coisa: as profundas mudanças dos que estão neste salão e
dos que estão a ler, mudanças que afectarão outras vidas. É por isto que vos dizemos: “Não fazem ideia do
vosso poder como Humanos”. Criais mudanças de consciência, mudanças em países, mudanças na Terra, e
outras, que respondem à vossa consciência e à alteração do plano físico. Estas mudanças envolvem o ser
humano, pois o Humano é o centro. O Humano tem sido sempre o centro, pelo que desejamos dizer-vos
alguns dos atributos do centro. Desejamos falar-lhes acerca da Família, neste preciso momento.
A primeira parte desta série será chamada “Os atributos da Família”. Mais tarde, apresentaremos outros
quatro conceitos: “As tarefas da Família”, “O poder consciente da Família”, “A renovação da Família” e “O
significado da Família”. Parte desta informação será parecida e repetida como forma de a enfatizar à medida
que avançarmos.
Criados Iguais (1º atributo)
Aqui estão alguns dos atributos dos membros da Família sobre os quais desejamos falar. Já falámos antes
deste tema, mas é importante que o escutem novamente: “Todos os Humanos foram criados iguais!”. Alguns
dirão: “Isso não é bem assim, Kryon, tudo o que tenho de fazer é olhar ao redor: obviamente nem todos são
iguais”. Se essa é a vossa resposta, então não estão a ver correctamente as coisas. Não vêem os membros da
Família como nós o fazemos. Oh, o exterior biológico é muito diferente, mas não é aí que depositamos a
igualdade. Vocês já ouviram isto antes mas vamos dizê-lo novamente: não há classes sociais na nossa
Família. Olhem para quem vos fala agora, desta cadeira. Esta energia que nós chamamos Kryon, é uma
energia de irmão/irmã. Não há hierarquia, nem género, não há estrutura social. Estou a dizer-vos que a
igualdade é o centro espiritual de quem vocês são. Cada ser humano nascido neste planeta tem um anjo dentro
de si. Este anjo tem a mesma cor de identificação no seu corpo de luz como o mais alto do Alto. Vêm do
mesmo lugar, têm o mesmo propósito, é igual a todos os outros e tem o vosso nome. É parte de vocês.
Pensem nisso! Chegou o tempo da revelação para os que sentem que carecem de auto-valor ou que não há
nada que possam fazer ou que se sentem “menos do que”.
Se o permitirem, nós vos daremos um presente. Este presente é a compreensão total de que perte ncem
aqui! É a visão de que são iguais ao mais alto ser espiritual que possam imaginar. Aqui vai algo que já
vos foi dito antes, canalização após canalização: Vocês e eu já nos vimos antes! O vosso Irmão (Lee) senta-se
perante vós e fala-vos, novamente, com o mesmo tipo de amor que quando eu vos vi, pela última vez, no Salão
de Honra. A sua voz diz-vos: “É bom vê-los novamente!”. A nossa visita é de continuidade, uma visita levada a
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cabo enquanto vocês fazem o trabalho na dualidade. Oh! Eu sei que o intelecto vos leva a crer que isto não
pode estar a acontecer realmente. Mas a prova está na energia que está a desenvolver-se aqui. A prova está no
que se segue, na mudança nas vossas vidas. A mudança de energia está à mão, agora, para os que expressem
a sua intenção, enquanto estão sentados nessas cadeiras, uns a ouvir, outros a ler, outros a sentir. A Família
foi criada igual! E se têm a te ndência devocional de render culto, é melhor começarem por olhar para o
espelho. Com o maior sentido amoroso vos dizemos: “Olhem para dentro e encontrem o santuário que alguns
têm procurado fora, durante todas as vossas vidas”. Não há nada mais sagrado do que aquilo que há dentro do
ser humano. Se pudessem ver-se como eu os vejo, ficariam assombrados com a vossa beleza.
Há mais. Ainda que seja difícil concebê-lo, vocês são partes de uma totalidade entrelaçada que
estaria incompleta sem vocês. Este é um conceito interdimensional, que diz que o Espírito é composto por
um vasto número de partes e que cada parte é essencial para a totalidade. Quando estão combinadas, as
partes individuais fazem a totalidade completa. Cada uma das partes é igual e conhecida das outras partes. As
partes não podem existir sós porque pertencem à totalidade. Para vocês, esta é a Família, um tipo de Família
que está muito para além da vossa ideia da Família terrestre. A vossa Família real é assombrosa! É uma
multidão de anjos que vos conhecem e vocês a eles. Eu sou um deles e, portanto, sou exactamente como
vocês. Eu sou Família e sou um de muitos... tal como vocês. A diferença, que é impossível de vos fazer
compreender, é que a vossa energia torna completo o Espírito! Sem “um” a totalidade não é totalidade. Este é
o significado do EU SOU (em inglês I AM) o EU é a unidade e o SOU é a totalidade. Afirmar EU SOU ao Universo
é dizer-lhe: “a minha existência é Deus. Deus é a minha existência. Deus, colectivo, é a minha Família!”
Este é o atributo nº 1: TODOS vocês são IGUAIS.
Nenhum controlo central na Terra. Nenhum centro na vossa dimensão (2º atributo)
Outro atributo da Família na Terra é que vocês vêm do mesmo “lugar”. Esta Família de que falamos é a
Família do Espírito. Eu e vocês, somos todos de um lugar… se é que se pode chamar “lugar”, chamado Grande
Fonte Central. Não é um lugar, em absoluto. Vocês não têm uma palavra com um significado aproximado ao
que isso é. A Grande Fonte Central transcende o tempo. A palavra “lugar” revela um pensamento da terceira
dimensão (3D), que indica altura, largura, profundidade e ainda um momento no tempo. Ora este lugar não
tem nada disso. Oh, uma palavra melhor para descreve-lo seria “lar”. Vejam, há um “sentimento” em conexão
com Lar. Aí é onde existe a Família. Esse é o “lugar”. Não tem coordenadas nem na 3D nem na 4D. Tem
energia. Tem sentimento. Inclusive tem cor. Mas não é o que pensam. É consciência com construção.
Há algo mais, de que fala o meu sócio na sua 3D: a Nova Era não tem qualquer Controlo Terrestre Central.
Não tem edifício, nem sacerdotes, nem livro principal, nem sequer um lugar para onde enviar dinheiro. O vosso
sistema de crenças na Terra está relacionado com a Família. Não necessita de uma hierarquia de autoridade ou
um centro. A sua fonte é uma corda de energia ou a latitude entre cada ser humano, formando a totalidade.
Portanto, a totalidade é também o centro.
O Espírito trabalha da mesma forma. Não há um Portão Central. Não há um lugar dentro do planeta no
qual possam dizer que está a fonte de todo o poder espiritual. Novamente, isto é interdimensional, e é difícil
para o meu sócio explicá-lo. Os Humanos precisam de estruturas nos seus níveis de 3D. Precisam de uma
hierarquia de níveis, em tudo. Muitas vezes “vêm” coisas do interior para fora, círculos em espirais ou círculos
dentro de outros círculos, indicando talvez níveis de emanação de controlo, autoridade e importância. Cada
estrutura organizada da Terra demanda algo deste tipo, mas, para a Família, nada disto existe. Vocês são
partes de uma consciência que somente existe como uma totalidade quando todas as partes estão activas.
Portanto, vocês são uma “peça do centro” e estão sempre activos como partes da Família. Por isso é que vos
podemos dizer que o centro está sempre disponível quando vão para dentro de vocês mesmos. Explicaremos
melhor isto do “centro” quando falarmos do 4º atributo.
A consciência cria poder (3º atributo)
O 1º atributo foi o de terem sido criados iguais; o 2º dizia que não há centro de controlo, e o 3º diz
respeito à consciência central pessoal. Falemos do vosso atributo como um membro da Família e como um ser
humano.
Alguns podem perguntar: “Kryon, em que parte do meu corpo está a semente espiritual? No chacra da
coroa? No centro inferior? Para onde devo apontar quando quero contactar com o Anjo Dourado?”
Vou dizer onde está. Existe como que uma consciência, que é a base de cada molécula em cada célula do
vosso corpo. A vossa biologia é especial. A parte espiritual está casada com a parte física biológica.
Muitos começam a descobrir onde está, e não seria surpreendente se disséssemos que está no código a que
chamam ADN. O que isto significa, queridos, é que a impressão espiritual da vossa existência está igualmente
presente em cada célula. Parte do código do ADN é a fusão especial que combina espiritualidade com biologia.
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Esta é a essência da vossa dualidade. Ela cria a dualidade, que esconde o que vocês são, porque foi concebida
para fazê-lo. Está activa e trabalhando em cada um de vocês, que escuta e lê estas palavras.
Aqui está uma notícia sobre a vossa biologia: cada célula tem impressa nela a imagem espiritual
total. Por outras palavras, há total consciência e conhecimento armazenado em cada célula. Isto vai muito
além das velhas ideias que diziam que vocês eram “ignorantes até atingirem a iluminação” ou que, de algum
modo, a energia vinha de cima, vos inundava com sabedoria e vocês iam-se convertendo em melhores
criaturas. O centro (ou como quiserem vê-lo) está dentro das vossas células. Cada segredo – a impressão total
de espiritualidade de quem vocês são, as vossas cores, o vosso nome, a vossa aparência e por que estão aqui –
tudo está em cada célula do corpo. Em cada célula do corpo! Portanto, é exactamente o oposto do que
alguns tinham acreditado. À medida que esta revelação vos chega e vocês vão clamando pelos novos
presentes, manifestando a intenção, vocês tornam-se mais conscientes espiritualmente. O que está a acontecer
é que esta “secreta” informação está a ser lentamente libertada para vocês… por vocês. Surpreende-vos agora
que vos tenhamos dito que no “estado de Ascensão” deverão levar com vocês a vossa biologia? Aí estavam os
segredos!
Sobre os curadores e a cura
Isto pode dar-vos um conceito totalmente diferente sobre os milagres e a cura. Do lado de fora não há
nenhuma fonte que venha e vos visite, quando vocês se autocuram ou recebem um milagre - sabiam isso? Não
há nenhuma fonte externa. Por outro lado, há revelação através do equilíbrio e da consciência – uma
verdade totalizadora que milagrosamente vos cura. A cura e o milagre vêm de dentro de vocês mesmos! Vêm
da essência do nível celular, como por “magia”. Deixem-me definir “magia”: é o ser interno sagrado, a vossa
parte superior que trabalha com conceitos interdimensionais, que conhece as mais elevadas partes da física e
da biologia… é a parte que pode criar matéria e conhece os maiores segredos de Amor. É a parte que pode
realizar milagres dentro do vosso corpo – através da manifestação da intenção – através do vosso total
conhecimento. É a parte que sempre tem estado aí. Normalmente, o pedido de que Deus vos brinde um
milagre é, em realidade, um pedido a vós me s mos. Pedem à vossa própria estrutura celular que crie um
milagre!
Perguntam-me alguns: “Então Kryon, que papel têm os curadores? Creio que os curadores não gostarão
deste novo conceito de que o nosso poder interno é que faz o trabalho!”
Este não é um conceito novo. Cada curador sábio vos dirá que os curadores não curam! Eles equilibram! O
trabalho de cada curador é ajudar os seres humanos a equilibrarem-se a si mesmos para poderem gerar saúde.
Assim, a saúde é criada pelo Humano a partir do poder espiritual interno do seu Eu Superior. O trabalho do
curador é ajudar no processo, através de mecanismos, substâncias e informações que permitam o equilíbrio.
Pensem nisto na próxima vez que consultarem um facilitador. A cura requer que os dois lados trabalhem juntos.
Os curadores criam o “impulso” para ajudarem ao equilíbrio. Quando dão autorização para que aconteça
este equilíbrio, criam a verdadeira cura em vocês mesmos! Este é o poder da pura inte nção de um ser
humano.
Como vos parece esta revelação? Isto é consciência. Pensaram alguma vez em fazer uma cerimónia ao
redor do processo de cura? Talvez devessem fazê-lo porque permitiria a cura. O amor que vocês criam, através
de uma cerimónia de celebração da cura, é um catalizador para uma grade energia de cura!
Querem saber como a consciência no planeta manifesta poder? Eis um exemplo de algo que está a ocorrer
justamente agora. A consciência no âmbito celular é libertada automaticamente com a intenção pura, espiritual,
e isso não deveria ser surpresa. Quando um ser humano diz honestamente: “Eu quero saber mais sobre quem
sou e por que estou aqui!” alguns deveriam poder escutar um grande alvoroço de asas! Não há melhor pedido
do que esse. Nenhum pedido é como esse! Muitos estão conscientes de como isto ocorre. É facilitado de muitas
formas. Muitos fazem-no automaticamente porque estão nessa luz brilhante espiritual e o carma (potencial de
vidas passadas carregado nesta vida) já está limpo. Outros somente o fazem depois de terem sido torcidos
espiritual e fisicamente até ao ponto mais baixo, umas vezes pelas circunstâncias, outras por outros Humanos.
Em qualquer dos casos, respeita um plano prévio, feito com a vossa prévia autorização.
Nos próximos ensinamentos (“As tarefas da Família”) examinaremos mais de perto estes “presentes” que
vos são dados com o amor precioso de outros Humanos, através dos seus actos e, muitas vezes, através das
suas mortes. Esse é um dos maiores presentes. Quando um humano dá autorização para se tornar mais
consciente sobre quem é, está a usar a sua pura intenção. Esta intenção é um catalizador para uma mudança
de energia. Poderão pensar que esta energia só está relacionada com vocês e com as entidades ao vosso redor,
como já canalizamos antes. Mas esta energia é libertada de muitas formas, e uma delas flui do próprio planeta.
Já falámos do equilibro de energia e de como o acto de se tornarem iluminados cria transferência de energia.
Adivinhem por que o vosso planeta está subitamente mais activo e menos previsível do que o usual. Adivinhem
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por que o magnetismo está a mover-se. Adivinhem por que os potenciais que vos demos, há oito anos atrás,
estão agora presentes. Vocês mudaram a Terra! A consciência do vosso Ser Espiritual começou a mudança
planetária, necessária para completar o quadro de uma Terra iluminada. Viram algumas mudanças nos vossos
políticos, ultimamente? Dissemos que as procurassem! Dissemos que um aspecto da mudança de consciência
humana era que não iam poder guardar segredos. O que se passa com a vossa economia e com os esforços
para, todos juntos, facilitarem o equilíbrio mundial? Já vos falámos de cada uma destas coisas e agora elas
estão aí! Isto são vocês a libertarem a vossa energia para o planeta! Há um espantoso poder na obtenção de
consciência por parte da Humanidade. Falaremos mais sobre isto numa canalização posterior.
A vossa linhagem de sementes estelares (4º atributo)
Quero falar-vos sobre um atributo sagrado da Família: Todos vocês provêem da mesma Fonte. No 2º
atributo desta canalização dissemos onde não estava a Fonte. Dissemos que olhassem para dentro e que a
Fonte não era um “lugar” da vossa realidade. No entanto, ela está em nós. Se pudessem identificá-la decerto a
designariam de Fonte Central. Cada um de vocês tem esta linhagem sagrada, que os identifica como Família.
Eu posso dizer-vos, queridos, que não houve um começo da vossa entidade e que não haverá um fim, mas
vocês não entenderão ou não acreditarão. A energia da vossa origem é muito maior do que a Terra e leva com
ela uma tremenda consciência celular. Por isso, nós chamamos a estas comunicações “Cartas de Casa”. Há uma
razão para que vocês estejam aqui, uma razão que está muito, muito bem oculta. Está oculta para vos permitir
fazer o trabalho que vieram fazer.
Quero falar-vos mais sobre esta sagrada linhagem. Já dissemos algumas vezes: o vosso planeta é
povoado apenas por entidades provenientes deste lugar que chamamos Grande Fonte Central. Esta
é uma metáfora, pois não há palavras para vos expressar o que isso é ou onde está. Como indicámos no 2º
atributo, a palavra “central” não está correcta. “Fonte” tampouco está correcta na vossa língua. Actualmente, a
melhor palavra é “Grande”. Grande Fonte Central indica que há um centro, mas este “centro” é tão grande
como a totalidade.
Agora, acerca de vocês próprios: tão grande como soa e tão estranho como possa parecer, o sentido e a
lógica disto é que a Terra é o único lugar no Universo onde existe este atributo!
“Kryon, queres dizer que não há outros planetas com vida no Universo?” Não, não é isso o que estou a
dizer. A vida é abundante no Universo, absolutamente abundante. Espero que, ainda antes de vocês
abandonarem este planeta, quando quer que isso ocorra, a vossa ciência já o tenha provado. Isso está a servos mostrado agora mesmo. A prova reside nos arquivos fotográficos e electrónicos dos astrónomos, se eles se
decidissem a olhá-los! Estão aí, à espera. Quando eles finalmente falarem sobre o assunto, lembrem-se de que
eu vos disse para onde deveriam olhar (ver mais adiante).
O planeta Terra é especial. É o único que está especificamente povoado por seres vindos da
Grande Fonte Central. É também onde nenhum outro ser é permitido. Vocês têm um propósito único para o
Universo, do qual alguns já estão conscientes e outros não.
“Espera um pouco Kryon. Creio que intuitivamente, sei que venho de outro planeta e tenho memórias de
sementes de estrelas com um tipo de vida diferente”. Por que acontece isto?
Olhem a lógica da povoação da Terra. A cada dia que passa, muitos da Família estão a juntar-se, vindos de
todas as partes do Universo, para povoar este planeta. “Os escolhidos estão a juntar-se nos céus”. Mesmo
que tenham a mesma origem, vocês trabalham em muitos lugares. Alguns dos trabalhos são feitos
dentro de um corpo biológico noutros planetas, outras tarefas consistem em prover a energia de portais onde o
Universo necessita. Nenhum destes é importante para esta mensagem; mostra apenas que temos mais
membros da Família neste planeta agora do que jamais houve antes, e que todos os Humanos que alguma vez
viveram no planeta estão a regressar para voltar a viver aqui. De onde quer que tenham sido chamados, vocês
estão aqui agora e são a Família da mesma Fonte original. Como todos os outros, conhecem o propósito. Por
isso, vieram com regozijo.
Este propósito é conhecido pela vossa estrutura celular, mas trata-se de uma prova oculta que devem
descobrir. E, ainda que possa parecer hieroglífico, acrescentaremos o seguinte. Falarei lentamente, para que a
informação seja segura e completa, porque é deslumbrante. O que está a acontecer, isso a que vocês
denominam de “experiência desafiadora” na energia, é descobrir onde a obscuridade e a luz se
equilibrarão a si próprias. O que acontece na Terra, queridos, e o resultado desses acontecimentos, está a
criar o padrão e o molde para muitas coisas bem maiores, que estão a acontecer actualmente no Universo, a
uns 12 biliões de anos-luz daqui. Os vossos astrónomos já o notaram e estão a falar disso. Sabiam? O selo da
energia da Humanidade está a visitar, por assim dizer, outras áreas do Universo, de acordo com o plano, sendo
por essa razão que vocês vieram à Terra. Devo parar agora; explicarei isto melhor na quinta parte “O Sentido
da Vida”.
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Alguns de vocês refutam a palavra “experiência”, pois faz com que se sintam como animais num
laboratório. Mas deixem-me dizer, queridos, que vocês são os experimentadores, os cientistas angélicos. A
experiência que estão a fazer é sobre energia. Por isso, dizemos: “Cada um de vocês, como membro da Família
e experimentador, é igual aos olhos do Espírito. E estamos honrados por vos visitarmos e pelo que isso significa
aqui.” Não é pelo que vocês fazem; é pelo que acontece à energia, mais precisamente pelo que aconteceu à
energia, aqui na Terra. Se isto soar como uma dicotomia, reconsiderem a parábola do Filho Pródigo, pois essa é
a história da Família. Na parábola, o pai faz uma celebração por um membro da Família que regressa, sem se
importar com o que ele fez aos recursos da Família. O tema é a Família, não o que foi feito! Nós vos
celebramos assim como o trabalho de Família que estão a fazer, enquanto tantas coisas vos estão a ser
ocultadas. Vocês provêm de uma fonte no Universo que é única. Nem todas as entidades são deste lugar, mas
todas as que estão a viver no planeta, dentro de um corpo biológico, vêm dessa Fonte Única. Vocês são da
minha própria linhagem e eu conheço cada um. Ainda que este não seja o tema desta canalização (e pode,
inclusive, não ser dado por Kryon), deveriam saber que nem todos os planetas biológicos têm a energia de um
propósito único ou estão povoados com só tipo de entidades. Talvez tenham julgado que todos os planetas são
como o vosso? Não. Um dia, descobrirão quão únicos vocês são. Aqui vai uma pista: a maior parte dos
planetas com vida biológica giram em volta de sistemas de sol binários. O desenvolvimento astronómico de
planetas com vida é mais comum ao redor de sois binários. Por isso, é que a Terra se “esconde” tão bem!
Mesmo os que vos encontraram, não podem aterrar em massa. Nem o farão, pois não são da vossa Família. E
ainda que não possam entender totalmente o vosso poder, eles vêem-no (a piada é que vocês não o vêem). Já
mencionamos muitas vezes que a lógica vos levará a perguntar porque é que uma raça de extraterrestres
biológicos, que parecem ser tecnicamente mais avançados, têm visitado a Terra há mais de 60 anos, já
contactaram os Humanos, mas nunca aterraram oficialmente nem se apresentaram? Porquê? Bom, porque não
podem. Os que esperaram toda a sua vida que este evento ocorresse, estarão decepcionados. Quem continuar
a predizê-lo também terminará decepcionado. Talvez devessem mudar o vosso pedido e começarem a procurar
o ET interno (humor de Kryon). Dentro de vocês há uma entidade para além do mundo, maior do que qualquer
outra que possa vir dos céus e aterrar no vosso quintal. Todos vocês são igualmente amados, igualmente
celebrados, igualmente grandes.
Os Humanos são eternos (5º atributo)
Não precisamos de dizer que também são eternos. A vossa biologia não o é, mas vocês sim. Este facto está
bem escondido de vocês, mas é verdade. É um atributo importante e é assim que nós vos vemos. Podem vocês
aceitar isto, realmente? Perguntem a vocês mesmos, nos momentos mais tranquilos da vossa existência:
quando exalarem pela última vez, acreditarão que vão deixar de existir? Há uma centelha de verdade intuitiva
em todos os Humanos que, de algum modo, sabe mais. Vejam nas religiões da Terra e na sua busca por Deus.
Não é verdade que quase todas elas falam, para alguma parte da vossa consciência, de uma “vida mais além”?
Sim. Então, porque seria assim se não fosse verdade? Todos vocês são peças de uma divindade que sempre foi
e sempre será. Alguns Humanos têm um profundo sentimento disto nos seus leitos de morte e fazem uma
transição extremamente pacífica. Outros, combatem a ideia até ao último minuto e, depois, começam a “sentir”
um sentimento familiar que, de algum modo, temem. É a aproximação da Família, de toda a actividade e da
celebração de Casa. Lembram-se da parábola original da Historia de Wo? Ele temia a aproximação da Família
enquanto vivia, porque lhe tinham dito que isso era diabólico. Esta é a dualidade da Humanidade: a vossa
Família real habitualmente é vista como diabólica! Mencionamos isto só para reforçar o facto de que vocês
nunca morrerão. A biologia pode ir-se abaixo, mas vocês são para sempre. A próxima vez que se sentirem
carentes de amor e sem importância, pensem nisto: vocês são eternos! Este é um atributo que, na vossa
mente, está reservado só a Deus. Isto deveria dizer-vos um pouco mais sobre quem realmente são.
Cidadania dupla com os outros (6º atributo)
Guias e anjos
É provável que ainda não tenham pensado neste atributo. Vocês fazem parte de uma quantidade de
entidades que vos apoiam neste planeta. Portanto, vocês têm companhia. Alguns dos vossos acompanhantes
seguem-vos e estão designados para toda a vossa vida. Vocês chamam-lhes anjos e guias (de passagem, digovos que nenhuma dessas denominações é correcta). O nome do que eles realmente são não existe no vosso
idioma. São mais do que algo colado a vocês, são uma parte da vossa identidade. Sabiam isso? Existem
dentro da vossa biologia, são uma parte de vocês e não estão apegados por amizade nem sequer por amor.
Alguns estão convosco para sempre, outros mudam à medida que vocês vão mudando. À medida que mudam o
grau da vossa iluminação, um par te e outro é designado. Vocês sentem-nos no vosso ser mais interno e,
quando os perdem, desencadeia-se uma situação que sentem profundamente. É parte da biologia - parte de
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quem vocês são - parte do sagrado daquilo a que chamam células. Esta descrição é válida só para alguns dos
vossos acompanhantes. Vocês, porém, têm só uma palavra com a qual os descrevem: entidade. Mas há graus
dessa força de vida dentro do planeta que, realmente, tem o vosso nome! Portanto, há muito mais em vocês do
que conhecem e compreendem, algo que temos vindo a dizer há anos. Alguns de vocês têm visto este tipo de
formas de vida no céu (e não são ET’s!) e, digamos de passagem, esta curiosidade poderá ser descoberta em
breve. Um enigma será oferecido aos vossos cientistas para que tratem de outro tipo de “vida” no planeta. Fará
com que examinem a definição de “vida” que será descoberta na atmosfera. Isto tudo faz parte do apoio aos
Humanos. Recordem que vocês são os experimentadores. Podeis caminhar neste planeta e descobrir estas
outras partes de vocês ou não? O que fariam com elas se as descobrissem? Em que direcção permitiriam que
fluísse a energia? Para o obscuro? Para a luz? O que farão? O resultado da experiência de energia é profundo
para o Universo, sendo por isso que estou aqui. Kryon não estaria neste salão para que vocês o escutem e
leiam, se não fossem as medições da Convergência Harmónica (Agosto 1987) destes tempos finais. Estes ainda
são tempos finais, queridos, mas não são do tipo de “final” profetizado. Não, é o fim da velha energia! Esse é o
final de que estou a falar. É também o começo de um novo tipo de ser humano. Haverá outra medição em
2012. Oiçam bem: o maior atributo da Família neste planeta, o maior, é que vocês não estão sós! São
amados sem medida por aqueles que fluíram através da fresta do véu, justamente agora, para estarem com
vocês e sentarem-se convosco onde quer que estejam. Portanto, mesmo existindo em biologia, há uma parte
de vocês que não o faz. É a isto que nós chamamos “cidadania dupla”. Vocês são criaturas do Universo,
sagradas e amadas, e também cidadãos biológicos do vosso planeta. Este é um dos atributos mais especiais.
E, como já o temos dito, não é comum entre as formas de vida do Universo!
Regresso (7º atributo)
O último atributo não é realmente o último, pois penetra tudo o resto e faz parte dele. É o mais óbvio para
nós, mesmo estando oculto de vocês. Por exemplo: vamos estar em paz por um minuto durante o qual só vos
amaremos, e terminaremos lavando os vossos pés. Desejamos que sintam o amor que estamos a verter,
literalmente, sobre a vossa cabeça e ombros. Queremos que saibam que não estão sós. Vejam, trata-se de
energia, e não nos retrairemos quando saírem desta sala. É através da energia que podemos estar convosco –
uma energia que podem invocar - uma energia de Família, de Casa, à qual se podem ligar como se fosse a
vossa pele. Ela vos servirá de uma nova forma, incrementando a sincronicidade da vossa vida, através da
intenção e revelará, a nível celular, um pouco mais sobre quem vocês são realmente. Essa energia fará com
que a sagrada luz brilhe um pouco mais, até que regressem a Casa. Este último atributo – o regresso - consiste
em que, sem importar quanto tempo estejam neste planeta ou o que realizarem no “campo de jogos”, sem
importar o que descobriram ou não, vocês voltarão ao Lar! O regresso à Família é absoluto, e vocês já o
fizeram repetidas vezes, mesmo que não se lembrem. Vocês não têm acesso a este atributo mas, para nós ele
é primordial. Vejam, nós sentimos saudades vossas! De novo, desejamos recordar-vos a história do filho/filha
pródigo/pródiga. A minha energia não é masculina nem feminina. É como a vossa, que tem a essência de
ambos. Quando vocês regressarem, serão bem-vindos e recebidos de braços abertos. Começarão as
celebrações e nenhuma entidade vos dará um cartão com o registo do que fizeram com os últimos recursos
humanos. E cuidaremos do vosso lugar aqui, mantendo-o fresco para o vosso eventual retorno. Nada
impossibilita este regresso e nós desejamos que ele ocorra. O meu sócio está emocionado por causa dos
potenciais do Agora que vemos aqui. Nós não vemos as coisas no vosso enquadramento de tempo; vemos os
potenciais e a manifestação do que estão a fazer no que chamam futuro. Vemos as possibilidades de mudanças
de vida, o potencial para eventos de cura muito grandiosos, que já estão no Agora. Vemos as vossas vidas
prolongadas. Vemos potenciais de prazer onde ainda não os há. Vemos amor e a realização de um plano maior
para vocês, que estão finalmente a libertar-se das preocupações e, desde essa cadeira, proclamam forte EU
SOU! E porque eu permito ao meu sócio compartilhar esse prazer, normalmente ele reage lacrimejando. Isso é
o que cria a fusão, queridos, quando vocês permitem que o Espírito seja o vosso sócio. Vejam, é nesse
momento que, realmente, vocês compreendem a Família.
E assim é que nos retiramos deste sagrado lugar, junto das vossas cadeiras, esse lugar que criaram
connosco. E retiramos as bacias que usámos para lavar os vossos pés, cheias das lágrimas do nosso prazer.
Enquanto nos aproximamos da fresta do véu dizemos: este não é o nosso último encontro. Conhecemo-vos e
vocês conhecem-nos. Vocês e eu somos Família. Virá um tempo em que recordarão este encontro e nós, de
novo, figurada e metaforicamente, nos abraçaremos. E, quando chegar o grande momento em que novamente
misturaremos as nossas energias, eu poderei dizer-vos: Bem-vindos a Casa!
E assim é.
KRYON
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Kryon nas Nações Unidas
Em Novembro de 1995, Novembro de 1996 e de novo em Novembro de 1998, Kryon falou perante a
S.E.A.T. (Sociedade para a Iluminação e Transformação) nas Nações Unidas, na cidade de Nova Iorque. Por
convite, Jan e Lee deram uma conferência, uma harmonização, uma meditação e canalização para um grupo de
elite da ONU, de delegados e hóspedes. No Livro 6 de Kryon, “Em Sociedade com Deus”, estão as duas
primeiras transcrições totais do que Kryon disse... algo que foi confirmado pela comunidade científica. Neste
livro 7, “Cartas de Casa”, está o encontro em 1998 (no capítulo 5). Estas três transcrições estão na Web
(www.kryon.com).
O nosso sincero agradecimento a Mohamad Ramadan em 1995, a Cristine Arismendy em 1996 e a Jennifer
Borchers em 1998, que foram os presidentes desse brilhante lugar nas Nações Unidas, pelo convite e pelo seu
trabalho para a iluminação do nosso planeta.

***

As Tarefas da Família
A Família (Parte 2)

Canalização em Idaho Falls, Idaho, USA e em Melbourne, Austrália
Esta é a 2ª parte de 5 sessões sobre a Família, tal como o Espírito nos vê. É uma transcrição combinada de
dois eventos em dois continentes diferentes, com a mesma mensagem, dada ao vivo com dois meses de
intervalo.
Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético.
Perdoem que comecemos imediatamente, mas este é o momento certo para a mensagem. (Kryon chegou
logo após a meditação, muito antes da entrada usual). Muitos compreendem que a mensagem já não é do meu
sócio mas do Espírito – a que vocês chamam Deus - que é eterno, mas que também é... todos vocês. Demorará
alguns minutos para se acostumarem a este evento e para entenderem que a energia nesta sala, e aí onde
estão a ler, está a mudar. Está a mudar devido à intenção dos que estão aqui e de quem está ler esta
informação.
Conhecemos os que estão a ouvir esta informação “neste momento”, e os que a lerão “mais tarde”. Mas
ambos estão no nosso Agora. Conhecemos os potenciais da energia, para todos vocês. Alguns deram
autorização para receberem, hoje, um certo presente. Mesmo que não se trocasse conhecimento e informação
entre nós, eu estou aqui para vos dizer que este membro da Família (Kryon) tem uma tarefa e que este salão
está repleto de amor. Quero dizer-vos que a tarefa está para além da informação que vos poderei dar. Como
dissemos antes, a verdadeira tarefa é lavar-vos os pés, e permitir que os acompanhantes que trouxe comigo
caminhem entre as vossas cadeiras, tanto aqui como onde quer que leiam esta informação, e se detenham e
reconheçam, honrem e abracem cada Humano que “aqui” está.
Todos os corpos dentro dos quais estão presentemente reflectem a planificação que vocês mesmos
permitiram. E todos são perfeitos. A concepção é perfeita. Mesmo sabendo, sem sombra de dúvida, que esses
corpos são temporais, asseguramos que eles são perfeitos. Mas, quando Kryon e a sua Comitiva vêm saudar a
Família, dizemos que conhecemos cada um de vocês. Não passou muito tempo desde que nos vimos pela
última vez e em breve nos veremos novamente. Vocês estão adiantados em relação a outros, aqueles por quem
esperamos para alterar a verdadeira fábrica de consciência neste planeta. Vocês estão aqui por contrato. Por
intenção sentam-se nessas cadeiras, tanto a ouvir como a ler. Há quanto tempo sabíamos que poderiam vir a
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estar aqui, absorvendo esta energia? Há já uns dias, do vosso tempo linear, que esse potencial era conhecido.
Como se sentem ao saberem que há uma Comitiva, um grupo de trabalho espiritual com a vossa energia, que
conhece o vosso nome e que veio simplesmente para celebrar a vossa intenção de descobrir mais sobre a
Família?
Estes são tempos interessantes, queridos, porque têm um atributo que permite este tipo de visita. Sabem,
nem sempre foi desta forma. Hoje, vocês carregam problemas, preocupações, desafios, segredos e temores,
mas nada nos é desconhecido. O que não compartilharam com ninguém é como um farol para a vossa Família
espiritual. Conhecemos quem são e sabemos tudo pelo que passaram. E “vemos” tudo. Dizemo-vos isto da
forma mais amorosa porque a energia da solução assenta como uma luva nos medos do desafio, esperando
manifestar-se movida pela vossa intenção. Temos aqui diferentes graus de desafios. Alguns de vocês estão
numa conjuntura – um ponto nulo – sendo por isso que estão nesta sala e têm os olhos pousados nesta página.
Alguns têm uma velha inquietação, que começou há anos e que culmina neste ano, queridos.
A última vez que estivemos juntos, falámos dos atributos dos Humanos (os atributos da Família) e, de
novo, dizemos o seguinte: a informação adicional que esta noite será dada sobre a Família, continua a chamarse “Cartas de Casa”. Será transcrita para os que não estão aqui, mas que, realmente, sim, estão aqui! Será que
não estão a ler estas palavras “agora”? Neste momento, estamos a falar de quem, no futuro, estará a ler estas
palavras que estão a ouvir. E, por causa da intenção de ler a transcrição nesse momento, acontecerão
mudanças nas suas vidas. A ener gia que eles permitem que venha no Agora, tem o potencial de criar episódios
nas vidas dos outros Humanos que, finalmente, começarão a reconhecer e a compreender quem são e a forma
como contribuem. Isto pode soar um pouco enigmático para quem está acostumado ao tempo linear, mas há
um potencial nas palavras que vai muito mais longe dos limites deste salão. Há um potencial para decisões de
vida e mudanças, assim como de cura nos que estão a ouvir esta mensagem. Estou consciente disso, assim
como Lee, o meu sócio. Algumas vezes, é difícil para ele não ficar inchado como um pavão, pois, no seu estado,
ele “vê” a profundidade do potencial naqueles que, mais tarde, sairão deste salão e dos que lerão estas
páginas, pois levarão mais energia do que a que trouxeram. Essa energia chama-se “amor”, e está a ser-vos
dispensada em resultado da vossa intenção de a receber.
Gostaria de vos dizer como se traduz isto. Traduz-se em Poder para a Humanidade! É uma mudança no
equilíbrio entre a obscuridade e a luz. Poderão dizer-me: “Que diferença isso faz, realmente?”. A última vez que
estivemos juntos falámos sobre este assunto, mas repetiremos agora. Poderá soar incrível, mas todas as vossas
células o sabem. Trata-se de uma medição, uma condição da energia, que Deus não pode fazer. Isto vem de
uma energia concentrada num lugar a que chamamos Grande Fonte Central. Não é um lugar mas um conceito
com substância. É um conceito interdimensional não reconhecível pelo “formato” da vossa consciência. Todavia,
se conseguem imaginar esse atributo de amor puro podem chamá-lo “Casa”. É disto que estou a falar. O
Universo para o qual olham não está terminado. Da mesma forma que o vosso planeta é livre de afirmar o seu
equilíbrio de energia, o Universo tem a mesma possibilidade, só que de um modo diferente e muito mais lento.
Dissemos, no passado, que conhecíamos os potenciais do vosso ser e que esperamos que os tornem
realidade. Poderão perguntar: “Porque é que o Espírito estava aqui antes de nós chegarmos?”. Vocês pensam
que vieram ver-nos ou que pegaram nestes escritos por acaso… o que é muito engraçado. O Espírito também
tem um sentido de humor, sabiam? Este belo estado emocional passa para vocês na pureza que têm enquanto
Humanos. No próprio centro da celebração humorística há prazer. Aí está! Vocês são as únicas criaturas vivas
no planeta que podem rir dos conceitos, sabiam? Isto devia dizer-vos algo sobre quem vocês são. Já estamos
aqui há dias esperando pela vossa chegada, pois vocês são Família! São, e sabem que são! Viajam longas
distâncias para estarem com alguém amado, a quem não vêem há muito tempo. E quando o vêem, os olhos
iluminam-se e correm a abraçá-lo. No fundo do coração, alguns perguntarão qual a frequência com que podem
fazer isso e quanto tempo estarão na Terra… dado que estão no planeta apenas por um breve período. Isso
acontece com as Famílias e é o que está a acontecer aqui. Mesmo que o divino “ser real” seja eterno, “vocês”
saíram há bastante tempo da vossa Família Espiritual (do nosso lado). Como não podem recordar essa verdade
como nós o fazemos, isso não vos afecta como a nós. A verdade é que os nossos olhos também se iluminam e
o amor inflama-nos quando reconhecemos com quem estamos a falar, neste momento. Não importa quem
pensem que são, vocês são a nossa Família! Cada um dos que estão a ler estas palavras!
A Família – Parte II
Hoje temos informação sobre a Família. Na última reunião já demos alguns postulados, atributos ou
características acerca da Família. Dissemos que vocês foram criados iguais, que não havia uma fonte central e
que a Grande Fonte Central está dentro de vocês. Falámos do despertar que está em cada célula do vosso
corpo e dissemos que as células são perfeitas. Revelámos que, para vocês, o plano divino não vem de fora mas
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de dentro. Referimos algumas mudanças na Terra e dissertámos sobre a linhagem espiritual. Dissemos que a
Terra está povoada com Humanos Angélicos a viver em dualidade – o único planeta no Universo com criaturas
totalmente divinas, provenientes da Fonte Central, e referimos que é o único planeta com este propósito.
Também abordámos o atributo eternidade, o de serem ternamente amados e, como sempre fazemos, lavámos
os vossos pés. Agora, desejamos falar de outros temas, a que chamaremos “As Tarefas da Família”. Esta
informação será apresentada em duas vezes. A transcrição será uma combinação de ambas as sessões, para
ligar as duas energias do planeta. Será combinada com as outras secções e apresentada na transcrição
denominada “Cartas de Casa” (o livro que estão a ler).
Tarefas da Família
Estas Tarefas são potenciais – manifestações e realizações dos Humanos à medida que caminham para o
que chamariam “estado de ascensão”. Para o nosso modo de pensar, este estado significa criar um nível
vibratório o mais próximo possível do Lar, como nunca antes aconteceu - um estado que vos permite terem,
aparentemente, um pé no Agora e outro no tempo linear da 3D. É um estado que faz com que criem paz,
independentemente do que aconteça à vossa volta, tendo total conhecimento de que o futuro pode criar, para
vós, uma situação de ganhar/ganhar. Queridos, quando dizemos “situação de ganhar” nem sempre é
exactamente o que vocês consideram “ganhar”. Para o entenderem totalmente, deveriam pôr o chapéu interdimensional. Terão de colocar sobre os ombros a vossa Capa de Sabedoria dado que o conhecimento que vou
dar a seguir não é fácil de compreender. Desejo falar-vos das Tarefas da Família – de porque é que os
Humanos estão aqui. Estas tarefas não se aplicam especificamente aos que estão nesta sala ou aos que estão a
ler; representam informação para todos os Humanos em geral. Estes temas não são do tipo “têm de”, mas do
tipo pote ncial.
Mudança
A primeira tarefa daqueles Humanos conscientes, é mudarem a ideia de quem são. Quando dizemos “quem
são” queremos dizer exactamente isso. Se pudessem ver os atributos em cada célula do vosso corpo, veriam
que os vossos guias espirituais fazem parte da vossa actual biologia (como dissemos antes), sendo por
isso que a vossa biologia dói tanto quando eles partem. Tudo o que consideram espiritual sobre vós próprios,
tem a essência da vossa origem dentro da estrutura a que chamam ADN. E tem de ser assim. É esse
matrimónio e fusão que cria a vossa dualidade equilibrada. Não podem ter um ser humano sagrado
caminhando num corpo biológico sem este tipo de estrutura sagrada. Alguns estão a encontrar, actualmente,
essa sacralidade nos números e formas, à medida que descobrem as mais pequenas partículas. A primeira
tarefa é, portanto, mudar a estrutura. A estrutura muda com o desejo e a intenção. E a intenção deve ser
pura. Conhecemos a diferença e vocês também.
Querem saber como trabalha o Espírito? “Oh, Kryon, como podemos ter uma situação de “ganhar” em
situações relacionadas com a morte e problemas? O tipo de desafios que estamos a atravessar parece não ter
solução de ganhar/ganhar!” Mas eu vos digo que qualquer coisa que leve um Humano a pôr-se de joelhos e a
inspeccionar a sua espiritualidade é uma situação de ganho… É uma situação de ganho pois para isso estão
aqui! Alguns de vocês tinham um contrato que evitaram, já nesta Nova Energia, manifestando a intenção de
caminhar noutra via. Esta é a vossa nova capacidade na Nova Era, como já o dissemos muitas vezes. Devido a
isto, há quem esteja a lidar com “bolhas” da velha energia ao longo do novo caminho. Há dias em que não se
sentem bem e perguntam o que está a acontecer. Aqui vos digo: estão a sentir as velhas “bolhas” com que
tinham escolhido lidar e que talvez vos fizessem ajoelhar, mas já não necessitam delas pois expressaram a
intenção de as transcenderem. Quando escolheram um novo caminho, expressaram a intenção de evitar o
carma humano, transportado no ADN e que trouxeram para a Terra. Quando o fizeram, as vossas próprias
células tomaram conhecimento e reagiram.
Alguns de vocês disseram-me “Eu manifestei a intenção de limpar o meu carma e sair do velho caminho. A
minha vida está bem, mas não noto grandes mudanças”. Vocês, como Humanos, vêem só metade. Olham para
o que vos está a acontecer… mas não fazem a mínima ideia do que não vos aconteceu! Não imaginam o que
continha o velho caminho, que deixaram para trás! Esse velho contrato terminou. Mas ainda esperam que
aconteçam grandes coisas! As grandes coisas já aconteceram com a ausência dos efeitos daquilo que
não aconteceu! Talvez seja tempo de se sentarem e celebrarem que é a primeira vez que tomam consciência
disto. Vocês continuam no planeta, mas, de outra maneira, talvez já cá não estivessem! Estão aqui porque
reconheceram e tomaram o presente, no momento oportuno. Isso é um milagre, uma mudança! Essa é a
primeira tarefa do Humano. Não se surpreendam que, quando pedem uma mudança espiritual, a primeira coisa
a reagir seja a vossa biologia.
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Suster a luz
Eis outra tarefa, agora para os Trabalhadores da Luz. Esta é uma tarefa de Humanos depois de terem
manifestado a intenção de abandonarem o desgastado caminho da velha energia. “Suster a Luz” poderá soar
trivial, mas nós já dissemos que todos os seres humanos, a nível celular, contêm a impressão da razão pela
qual estão verdadeiramente aqui (é uma informação espiritual pessoal). Mas essa informação está muito bem
escondida. Passam todo o tempo da vossa vida com ela activa, embora não vos seja revelada conscientemente.
Dissemos que ela será revelada, se manifestarem a pura intenção espiritual de a conhecer. Dissemos que a
vossa própria fisiologia muda com essa intenção, ao nível celular, porque autorizaram as células a expandirem a
informação (que é exactamente o que acontece).
O meu sócio (Lee) já vos disse que isto cria uma situação energética onde a vossa luz é sustentada, e
vocês carregam-na de diferentes modos. A energia “pressiona” para sair, em todos os lugares onde vão. Como
na parábola do poço de alcatrão (uma parábola de Kryon dada perante as Nações Unidas) vocês terminam
como um farol para outros. Eventualmente, eles notam o vosso aspecto melhorado e beneficiam do vosso
conhecimento. Portanto, vocês já estão a suster a luz e a ajudar outros. Também dissemos que, actualmente,
suster a luz atrai energia para o planeta – e, devido a isto, vocês começam a participar na mudança planetária.
É uma tarefa muito profunda!
Dou-vos um desafio: enquanto forem a lugares onde nunca foram antes, olhem para o que acontece. As
pessoas olham-vos de forma diferente. Por um momento, só por um momento quando entram numa casa, elas
voltam-se para vocês. Perguntar-se-ão se há algo errado. Porém, num instante, há um breve reconhecimento
que ultrapassa a dualidade. Como uma pequena saudação de um Humano divino a outro, que diz “Eu sei quem
és e o que fizeste” (intenção de suster a luz), e logo os olhos se voltam para o outro lado. Depois disso já não
há lembrança ou reconhecimento. Vocês estão a empurrar energia, e a estrutura celular do outro Humano
reconhece esse processo.
Quando se juntam, os Trabalhadores da Luz sentem uma sensação familiar pela luz que irradiam. E sabem
que estão no lugar correcto. Sentem-se como em Casa. Dir-vos-ei que não é um acaso. Para isso vieram à
Terra! Assim, incentivamo-vos a reunirem-se mais frequentemente, para poderem conversar acerca do facto de
não estarem sós e de que há outros como vocês. Cada um tem uma impressão única, um potencial que não
pertence a ninguém mais. Alguns, actualmente, estão a anular velhos potenciais e a criar outros novos, à
medida que avançam. Isso é estar no Agora! Isso é co-criação! Suster a Luz! (ver mais na Parte 3 deste
capítulo).
Ancorar a energia
Esta tarefa é similar, mas diferente. Como vai até outro nível, pretendemos ser cuidadosos na sua
apresentação, que tem de ser sucinta e clara. Quando enumeramos estas tarefas da Família, falamos de um
modo geral e sobre vocês, especificamente. Cada Humano é chamado para o que deve fazer… se escolher fazêlo. A escolha está sempre presente. Entendem? Mesmo quem está a vibrar num alto nível, ainda pode escolher
o não! Falámos disto no passado, mas repetimo-lo agora. Podem escolher retroceder, se assim o desejarem.
Mas aqui têm um axioma, um postulado, uma regra da biologia humana que antes não aprofundámos: o nível
celular reage a mudanças de vibração na consciência espiritual. Portanto, o que pensam que acontece
quando alguém retrocede, por escolha, para um nível inferior de energia? Desequilibra-se! Devem saber isto
antes de escolherem qualquer caminho espiritual. Vocês sempre têm escolha, mas saibam que as vossas células
também quererão saber qual é ela. A vossa biologia conhece espiritualmente o que está a acontecer!
Um discurso informativo inteiro, a que chamariam canalização, foi-vos dado há algum tempo sobre
“ancorar a energia”. Nessa canalização dissemos que alguns foram “chamados” para estar em certas áreas. É o
contrato escolhido por eles, nesta Nova Energia. Assim, vivem num lugar onde são necessários para o planeta.
Figurada e metaforicamente, eles enviam um facho de energia de luz para dentro do planeta onde vivem, que é
o sócio do Humano, um real membro de Família. Então, este facho ancora-se e sustém uma energia divina…
que são vocês. Isto são vocês, ancorando a energia no planeta onde vivem. Mudam a área ao vosso redor.
Alguns sabem exactamente do que estou a falar, porque sabem quem são. Alguns dos que me escutam e lêem
podem ser chamados para certas áreas, que parecem estranhas. Aí viverão um tempo com o conhecimento de
que estão ali para ancorar a energia, até se deslocarem para outra área. Alguns membros da Família são,
actualmente, o que chamaríamos de nómadas espirituais, e toda a sua tarefa é serem espíritos ciganos,
mudam-se e ancoram, mudam-se e ancoram, mudam-se e ancoram. Outros sentirão ressoar tanto a área
onde nasceram, que nunca nada os tirará dali. E dirão aos seus amigos “não importa o que faça, não
abandonarei este povo”. Isto também é ancorar. Sabem aonde pertencem e têm sabedoria sobre as mudanças.
Sabem quem são, que pertencem a certa terra, e o que estão a fazer. Alguns dizem “Se eu me for embora, isto
vai mudar”. Se têm essa intuição, queridos, digo-vos que estão ancorados. Noutra canalização discutiremos o
que uma “âncora” é capaz de fazer. É um conceito muito poderoso. Esta foi a terceira tarefa.
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Completar
A quarta e a quinta tarefa são difíceis. Há uma razão para, agora, vos termos dado cinco. Se sabem
numerologia e examinam a energia do número cinco, sabem que se trata da mudança (é a primeira tarefa).
Não há acaso nos métodos de apresentação que o Espírito vos dá – os números de atributos e tarefas
apresentados e o modo como se apresentam, todos significam algo mais, para o caso de não o terem notado
já. O Espírito, com frequência, apresenta uma mensagem de múltiplas camadas para os que desejam investigar
outros significados, que são sempre sobre o amor e a capacitação Humana. Algumas vezes, os significados
ocultos existem para que os descubram e possam saber o quanto vos celebramos. Para isso, as duas tarefas
finais são difíceis de apresentar e de fazer que as entendam como Humanos. Antes de as apresentar desejamos
dizer-vos que este é o momento que escolhemos para lavar os vossos pés. Não o fizemos ainda, como em
outras canalizações, porque é disso que necessitam agora. Falaremos, nas próximas tarefas, sobre a morte. É
um tema horrendo para cada ser humano que vibra num nível alto de consciência, pensar na pena, sofrimento
e morte de outro ser humano, ou de grupos de humanos. No entanto, quero dizer-vos que algumas das tarefas
humanas caem nesta categoria. Por isso, vamos tomar um tempo para lavar cada pé, um de cada vez, para que
estejam rodeados de uma bolha de amor, do manto do Espírito e da Sabedoria de Deus, para poderem
entender melhor o que apresentaremos, pois vocês compõem um grupo que expressou a sua intenção de
receber informação interdimensional.
Para alguns Humanos, ainda é difícil virem ao planeta só para “terminarem”. Há uma energia de finalização
que deve ser levada a cabo, e eles sabem-no a nível celular, quando vêm. Como se sentem vocês, queridos,
sabendo que, neste momento, em outras partes deste grande planeta, há membros da Família com a mesma
estrutura celular que vocês, com o potencial de serem Trabalhadores da Luz como vocês, com o potencial de
alta vibração ou de maravilhosas vidas de cura e longevidade, mas que foram escolhidos, pela sua própria
planificação, para virem à Terra e “terminarem”, muitas vezes em grupo? Eles sabiam, antes de virem, que
teriam de suportar esses atributos de sofrimento e morte em grandes grupos, para poderem terminar uma
energia para a terra em que viviam – para que o planeta pudesse avançar para uma Nova Era a que chamamos
“A Nova Jerusalém”.
E, em algum nível, vocês conhecem os seus nomes, pois eles são Família! E celebrarão o que eles fizeram
quando voltaram à Terra, sendo que alguns de vós terão a sabedoria de Deus para celebrarem espiritualmente
mesmo durante o sofrimento desses Humanos. Lembrem-se de quem são eles, pois eles também vos
conhecem. Trata-se de um balanço, uma conclusão, que é necessária e voluntária.
Gostaria que reconhecessem que se trata de um enorme presente para vocês e para a vossa cultura! Um
presente para a vossa divindade. É a essência do amor da Família espiritual. Vocês têm um nome para isto,
mas não é realmente o correcto. Não pode manifestar a exacta energia daquilo que estes membros da Família
estão a fazer por vocês e pelo planeta. A palavra mais próxima é “sacrifício”. Mas essa não é a essência do que
eles estão realmente a fazer. Fazem-no no amor. E, simplesmente, estão realizando uma tarefa de finalização.
Recordam-se de há nove anos vos termos falado das tarefas grupais? Busquem-no!
Serviço
Morte
Se sentem que a tarefa anterior foi difícil de celebrar, deixem-me falar-vos desta quinta: o Serviço. Esta,
realmente, tocará o vosso coração. Falámos disto muitas vezes antes, porque têm de ente nder realmente,
como funciona. Eu falo agora à Família neste salão e aos que estão a ler. Trata-se das mortes aparentemente
indevidas dos que estão ao vosso redor. De novo falamos da Família. Falamos do tipo de partida que vos deixa
vazios e abatidos, quebrados e perguntando a Deus “como pudeste fazer isto?” Como já explicamos antes, não
se trata de como ocorre, mas da viajem, do contrato. Por isso vos lavamos os pés. Desejamos que saibam algo
crítico e importante sobre os mais pequenos que vêm e morrem numa Família, ou dos mais velhos que vêm e
fazem o mesmo. Eles dão-vos uma carga a que vocês chamam desgosto. Mas eles vêm com uma capa grande,
divina e extremamente sagrada, com uma tarefa que é uma dádiva para vocês. Escondida dentro deste
aparentemente horrível evento, há uma dádiva, que está rodeada - não do que eles fizeram, mas do que vocês
farão em resposta.
Vejam, não se trata da sua morte; eles fizeram-no por vocês. Vocês classificam isso de sacrifício, mas não
é. Essa é uma palavra errada. Chama-se amor. É um contrato concebido adequadamente – uma manifestação
de uma dádiva deste planeta para vocês. Este evento deveria pô-los de joelhos, manifestando a intenção de
examinarem quem são. Aqui começa o processo que, frequentemente, é o catalizador da iluminação. E se não
fazem isso, é tempo de o fazerem. Doutra forma, a dádiva não foi aproveitada.
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Talvez isto vos revolte, talvez não desejassem que fôssemos tão directos. Mas é absolutamente verdade!
Este evento, que aparentemente destroça o coração, não aconteceu a eles mas a vocês. E o que fizeram com
isso? Ficaram consumidos pela raiva, pela pena e pela dor perpétua? Desafiamo-vos a olharem para este
evento com olhos mais claros e a começarem a celebrar! Desafiamo-vos, como seres humanos, a terem a
sabedoria de celebrar o aniversário dessa pessoa e a dádiva que vos deixou. Saibam que esse ser humano
especial desceu como algo único, com um contrato para vos dar algo grande. Isso é chamado “Serviço”! Que
tarefa! Esse serviço não pára no momento em que ele morre, queridos. O potencial da energia criada por este
serviço especial é assombroso! Promove auto-examinação. Promove a busca da verdade. Dentro dos
despedaçados corações humanos, estão as sementes da grandeza. Dentro da pena e da dor dos Humanos há
uma pureza que não pode ser gerada de nenhum outro modo. Muitos entendem e podem traçar a sua
iluminação a partir deste tipo de eventos, onde finalmente podem pôr a descoberto o que era importante e o
que não era, e descobrir o divino dentro de si. Surpreendem-se do quanto vos amamos?
Terminaremos lavando os vossos pés. Movemo-nos entre as vossas cadeiras e enchemos este salão com
uma energia que vos convidamos a levar para casa. Casa é onde o vosso ser interno está, e aí é onde está o
que chamam coração. A partir deste lugar, tomem energia desta sessão. É para isso que realmente estamos
aqui.
A única razão porque vos visitamos deste modo é porque vos amamos. Vocês são Família… e de primeira
ordem. São uma peça da Totalidade, são quem está a fazer o trabalho. Por uns breves momentos, a fresta no
véu abriu-se para poderem experimentar a nossa presença. Em poucos momentos se fechará, e tudo o que
terão é a lembrança da preciosa realidade que aconteceu aqui.
Convidamo-vos a partir em paz. Ainda usamos a palavra “protecção”. Sabem donde vem a protecção? Vem
do vosso interior e irradia com a luz que levam daqui. Está aí, enquanto sustêm a luz e ancoram a energia. Aí
têm a protecção. Talvez acreditassem que ela era gerada por nós? Não! Vem da vossa conexão com a Família.
Vem dos atributos do que vocês são. Nenhuma obscuridade pode penetrar na luz eterna, sagrada e gerada
pelos mais altos anjos do planeta: – os Humanos. Vocês!
A retirada é completa e, de novo, retiramos as bacias cheias das nossas lágrimas de prazer, onde lavámos
os vossos pés. A lavagem dos pés significa, metaforicamente, uma coisa: gritamo-lo de novo e é: Honra. Honra!
Virá outro tempo em que poderemos misturar as nossas energias, quando vocês reintegrarem a grandeza que
são. Prometemos que nos veremos outra vez. Eternos são cada um de vocês. Amados são, Família, cada um de
vocês.
Meu irmão e irmã, esta entidade retira-se deste salão, mas deixa a energia da Família irradiando como uma
chama eterna de lembrança e amor.
E assim é.
Kryon
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O poder da consciência
A Família (Parte 3)

Canalização ao vivo em Portland, Oregon; USA e em Adelaide, Austrália

A canalização seguinte é a terceira parte de 5 sessões relacionadas com a «A Família» tal como nos vê o
Espírito. É uma combinação transcrita de dois eventos em dois continentes distintos, com a mesma mensagem,
canalizada ao vivo, com dois meses de intervalo.

Saudações, meus queridos, Eu Sou Kryon, do Serviço Magnético. Chegou de novo o momento de ambos
nos fundirmos naquilo a que tu chamas lavagem de amor, que não só ascende até à tua própria essência
quando elevas o teu ser, como também tem o potencial de fazer o mesmo em cada um dos que estão aqui, a
ouvir ou a ler. Vamos falar hoje de uma situação que já abordámos no passado, e com a qual vocês se irão
familiarizando à medida que vos falamos. As palavras entram pelos ouvidos dos excelsos que se sentam nestas
cadeiras e também entram pelos olhos de outros excelsos que estão a ler estas palavras, precisamente neste
momento. Para nós é a mesma coisa, e o potencial de quem ouve é igual ao de quem lê. O enquadramento do
tempo, que vos pode parecer diferente é, sem dúvida, idêntico para nós. Neste momento, falamos não somente
para aqueles que sabem quem está convosco aqui, mas também para aqueles que estão a ler. E se você é
aquele que está a ler agora, saiba que isto é tanto para si como para aqueles que estão a ouvir com os seus
próprios ouvidos.
Esta é uma transmissão de amor, uma viagem deste meu lado do véu até vocês, de um amor incrível que
pode transformar-vos se assim o desejarem. Esse amor pode levar-vos até aos vossos limites. Permite-vos
sentarem-se nessa cadeira com uma paz que talvez não sentissem há meses, uma paz em relação a situações
que parecem não ter solução possível. Com todo o amor vos dizemos: não há situação que não possa ser
solucionada. Estamos aqui para vos dizer novamente, como fazemos uma e outra vez, que as soluções foram
perfeitamente programadas por vocês mesmos. Todavia, há muitos que não sabem. Cada um de vocês, é
Família. Kryon vem até um grupo como este para falar a cada um, não ao grupo, mas a cada um. Este é um
irmão ou irmã cuja voz vocês estão a ouvir ou a sentir, a voz de alguém que os conhece bem porque são
Família! Deixem que o sentimento de Casa se derrame em vocês agora, enquanto ouvem ou lêem estas
palavras, enquanto eu vos transmito a energia da paz. Permitam que a paz de Deus vos leve a compreensão.
Permitam que o discernimento que possam ter seja transmutado em aceitação, para que as sementes da
verdade possam finalmente ser plantadas depois de todo este tempo. Vocês sabem que é por essa razão que
estão aqui, ou a ler estas palavras. Sabem-no, não é verdade?
Parte da mensagem que vos transmitiremos hoje está, originalmente em inglês, não num terceiro idioma,
ainda que em inglês exista um pouco mais de informação de Casa que vos é destinada. Há sempre ansiedade
quando comparecem a um encontro previamente marcado depois de terem manifestado a intenção de abrir o
envelope do convite. E, quando vocês o fazem, se a carta é de alguém amado, de alguém da Família, de
alguém de quem têm saudades, sentem calor quando se produz essa chegada e essa mensagem. Muitas vezes,
as palavras provocarão soluços de alegria, não de tristeza, pela comunicação que chega aqui. Por isso, nós lhe
chamamos «Cartas de Casa». Por favor, queridos, compreendam que a situação aqui não é muito diferente.
Aqui. vocês sentam-se numa cadeira dispostos a receber uma carta espiritual que vem de Casa, através de um
sistema de envio programado por vós. A menos que acreditem que esta canalização é alguma forma de energia
totalmente fora do vosso alcance, e que alguns poderão catalogar como mágica, nós estamos aqui para vos
dizer que «este é o sistema que vocês mesmos programaram». Sentam-se aí nessas cadeiras pretendendo ser
Seres Humanos! (Humor de Kryon) Sabem que esta transferência de energia pode ser uma carta de ida e volta?
Há um escritor (o Espírito) e um receptor intencionado (vocês) que abrem o sobrescrito, como estão para fazer
agora. Talvez vertam lágrimas de alegria à medida que a mensagem flui no vosso espaço.
Esta carta trata do despertar do anjo interno. Há uma bela entidade impossível de descrever dentro daquilo
que é «pretendido» pelos Humanos. Se eu pudesse mostrar-vos agora! E se eu pudesse quebrar as regras que
vocês estabeleceram para este lugar e mostrá-la agora? Vocês recuariam maravilhados. Ficariam atónitos talvez
por causa da sua aparência, da sua energia, pela luz que irradia dela. Mas estou aqui para vos dizer que todos
terão um momento de total e completa lembrança. Vocês saberão do que falo quando digo a palavra Família.
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Nunca houve um momento em toda a energia irradiada por estas mensagens em que eu pudesse olhar-vos e
dizer mais plenamente que agora «vocês são da Família»! Mas vocês detêm-se diante de mim no Agora e
alguns já estão a experimentar mudanças enormes. Por isso estamos aqui, para a terceira mensagem sobre a
Família. Já vos demos a conhecer em transmissões anteriores sobre a Família, falando dos Humanos na Terra e
do ser espiritual que vejo em cada um de vocês. Todavia, actualmente, nesta energia, em cada um de vocês,
eu vejo esta entidade. A razão pela qual, em parte, o meu sócio mantém os olhos fechados durante a
canalização é para que não se distraia. Os meus olhos estão aber tos e eu vejo quem vocês são.
Esta é a parte em que começa a lavagem dos pés. Este é o começo da transmissão, já o sabem. Por que é
que fazemos isto? Por que é que Kryon lava os pés dos seres humanos? O que é que se está a passar aqui? Eu
respondo-vos. Simbolicamente, quando dizemos que estamos prontos para lavar um pé de cada vez, queremos
que vocês entendam qual é o significado de tudo isto: trata-se de uma honra. Cada um dos que vêm do outro
lado do véu para vos lavar os pés, chega a esta sala como se de um Encontro marcado previamente se
tratasse. Oh, alguns sentem que vieram a esta espécie de encontro, ou lêem estas palavras, para ouvir uma
mensagem «do lado de lá». Depois, levantar-se-ão e farão alguma coisa, tomarão talvez uma direcção. Desta
vez convidamo-vos a que experimentem algo diferente. Queremos que compreendam que a energia que flui
neste espaço é para vocês agora, e cumpre um compromisso prévio. Pode ser que não haja outra oportunidade
para um encontro deste género, queridos. Este é o momento e a razão pela qual vocês estão a ler estas
palavras. Quando se levantarem, tratem de celebrar connosco o momento em que a Família vos ama o
suficiente para comunicar convosco e conhecer os vossos potenciais. Toma-se apenas um momento antes de se
levantarem e dizer, em resposta à Família, «eu amo-vos». Sintam a energia quando o fizerem. Saibam que nós
vos amamos.
Esta é a razão de todo este fluir dos que vêm, sentam-se a vossos pés, andam por entre as vossas cadeiras
e lavam, honrados, cada um dos vossos pés. Poderão perguntar-me a razão de ser de tão grande honra. Dirvos-emos o que sempre dissemos: esta Comitiva, incluindo a energia de Kryon e a da Família do Arcanjo
Miguel, nunca, jamais, foi humana! Esta Comitiva tem algo em comum esta noite. Somos os membros da vossa
Família que viemos do outro lado do véu para vos apoiar. Não temos nada escondido, como vocês. Não
caminhamos num corpo biológico débil com o propósito de afectar outra parte do Universo. Olhamos para estes
membros da Família e vemos a grandeza do que estão a fazer. Vemos o amor que vos levou a regressar uma e
outra vez, e choramos de alegria por estas coisas acontecerem. E aí estão vocês, alguns ainda sem acreditar
em nada disto! É por isso que os amamos, porque estão no processo de fazer esta experiência de energia e
levá-la até ao fim, um fim que está muito próximo da mediação. E novamente vos dizemos: se alguém se
levantar da sua cadeira, total e completamente convicto de que aqui não aconteceu nenhuma transmissão, é
aquele a quem mais amamos. Não tem a ver com o que fazem, tem apenas a ver com o facto de
estarem aqui.
Permitam-me dar-vos um exemplo acerca de um potencial. Um dia pode vir uma criança que vos aponte e
diga quem vocês são porque ela o sabe. As novas gerações sabem-no. Vocês comunicarão melhor com eles se
também o souberem. Por isso, peçam a dádiva agora. Eles precisam que vocês façam isso. Eles querem olharvos e ver a mesma centelha de compreensão que possuem. Pais, estão a ouvir-me? Saiam desta sala a saber
que existe um «anjo dourado» dentro de vocês e sintam o propósito pelo qual vieram à Terra. As crianças
questionar-se-ão sobre o que vos aconteceu. Espero que estejam prontos para lhes responder. Elas mudarão
tudo. Vocês falam sobre a esperança do planeta? É nelas que se encontra essa esperança: nos novos que
possuem a energia índigo (falo das Crianças Índigo, naqueles que mencionei no livro 6). Elas trazem
ferramentas que vocês nunca tiveram. Quando crescerem mudarão o planeta drasticamente.
Falamos de escolha. E elas podem fazer o que quiserem com a sua escolha, pois têm ferramentas novas:
propósito, auto-estima, autovalorização. Elas não vão desejar que este planeta se afunde e vocês também não
o permitirão. Sei isso porque vocês são a minha Família e eu conheço o que vai nos vossos corações. Sei
porque é que vocês estão aqui sentados. Não é mistério. Nós não estamos no vazio. Quando esta
«mensagem», desde este lado do véu, terminar e vocês se levantarem, acreditam que não estaremos
convosco? Oh, são tantos aqueles que vos acompanharão! Já falámos da Família no passado, durante outra
«Carta de Casa», e nesta linha de informação demos alguns dos atributos e tarefas da Família que mostram
que todos vocês foram criados iguais, e com certeza que nos referimos ao anjo que está dentro de vocês.
Falámos sobre a vossa linhagem e sobre quem vocês são. Falámos sobre a dualidade e sobre a linhagem
destacando as vossas origens (todos provêm da Fonte Central). Dissemo-vos onde está a Fonte e
explicámos também que ela não é um lugar. Dissemos que vocês são únicos e que este é o único planeta de
livre-arbítrio e assim é (ver a Parte V desta série para mais informação acerca deste assunto). Dissemos que «a
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piada» é que sabendo todos vocês, a nível celular, quão especial é realmente esta Terra, prete ndem, devido à
dualidade, não o saber.
Terra – Planeta único
Deixem-nos dizer novamente o que vocês, Humanos, nos mostram constantemente através dos vossos
postulados e da vossa lógica científica. Os cientistas acreditam que a Terra está sozinha – que é a única vida no
Universo – com tudo o que se move à sua volta. Ainda que as esmagadoras probabilidades mostrem que não é
assim, a vossa ciência ainda diz que vocês constituem a única forma de vida. Deixem-me acrescentar que, de
algum modo, têm razão! Vocês são o único planeta que é totalmente habitado por criaturas como
vocês, com um anjo interno. Tinha de ser assim. Não podia ser um mundo híbrido, como tantos outros. O
Universo está a fervilhar de vida, mas vocês são o único planeta que é puro, e o único que pode elevar-se a si
mesmo mediante apenas a escolha e a intenção. Os que pretendem vir e destruir a pureza não podem sequer
aterrar aqui porque vocês são muito poderosos. E se eles o fizerem, não podem permanecer por muito tempo.
Já dissemos isto antes e essa é a forma que permanecerá até que o tempo seja diferente, o tempo em que
vocês darão autorização para que isso aconteça aqui. Sabem que é a Família que faz as escolhas e vocês são a
Família.
O poder da consciência
Em transmissões anteriores falámos sobre algo muito importante: existe um sistema de códigos que
representa o Todo a nível celular de cada corpo humano. E quando dizemos «todo» significa Todo. Temos
falado do poder da consciência e agora vamos debruçar-nos sobre a «consciência a nível celular do corpo
humano», vamos enumerar vários atributos desta consciência. Alguns deles parecerão estranhos, e até
ridículos, ao incrédulo. E se esse incrédulo é um de vós, amamo-lo. Não interessa. A verdade continua verdade,
não interessa aquilo em que cada um de vocês decide acreditar, tudo vai dar ao mesmo. Permitam que a
energia da verdade se mostre dentro da prova que surge da manifestação. Por outras palavras, deixem que a
realidade e a verdade da informação se desenvolvam ao fazerem uso delas. Vocês são uma espécie em
mudança. Quando falo da evolução, existe também uma evolução espiritual e vocês estão justamente no meio
dela. As coisas que não puderam fazer há dez anos – nem sequer há meia década, estão agora ao vosso
alcance. As vossas células têm uma consciência assombrosa. Como disse na Parte I da Família, todo o poder do
maravilhoso acontece de dentro para fora. A maior parte dos seres humanos está surpreendida e ergue as
mãos em agradecimento a Deus pelo que aconteceu de fora para dentro! Não foi assim. É a consciência celular
que mudou e o milagre ocorreu. Sim, alguma vez se perguntaram se esse anjo interno fez alguma coisa? (Mais
humor de Kryon.) Para os que se sentem incomodados, desequilibrados, receosos e até com ódio, dizemos
agora que todas as soluções estão dentro de vocês. A cura não virá do céu como um raio de luz. Virá de
um raio de dentro de vocês, através da consciência, através da compreensão, da revelação dos segredos da
energia que está dentro de vocês. Queremos levar-vos por alguns dos novos atributos que talvez não saibam
que têm. Novamente diremos que alguns deles vos soarão como milagres.
Esta lista de atributos é uma espécie de «relação de roupa para a lavandaria», como diz o meu sócio. Não
sei qual é a explicação para esta relação, mas na realidade não é uma relação, é um círculo. Infelizmente, deve
ser-vos apresentado como uma marca de tempo linear, para que vos chegue um item de cada vez. Falarei do
tipo de comunicação a que vocês e eu estamos habituados quando estamos numa sala diferente desta: quer
dizer, quando toda a informação vem instantaneamente, ao mesmo tempo. Quando se apresenta desse modo,
a informação inter-relaciona-se consigo mesma e vocês percebem a sua interacção. Entã o, chegam à perfeita
compreensão do seu verdadeiro significado. Não podemos fazer isso aqui e portanto a única maneira é fazer
uma lista. São sete, mas a primeira representa todas as outras (de novo o mesmo círculo).
Primeiro, vamos falar do milagre da consciência celular que é o tema desta «carta». E a comunicação de
«hoje» divide-se em sete revelações. Quando vocês, como Seres Humanos, decidem assumir o estado
a que temos chamado de «ascensão», aquilo que estão a pedir que ascenda é a vibração dentro
das vossas células. Mediante a intenção pura, a consciência da vossa estrutura celular começa a construir.
Cada célula do vosso corpo tem a informação de tudo o que são. Está no código a que chamam ADN e à volta
do ADN (ver «a Rede Cósmica» no capítulo 7, «Ciência» deste livro). Este código foi classificado pela Química
com base em duas das suas hélices. No entanto, o código está mal classificado porque existe uma imensa
quantidade de hélices, algo que já sabem. Não lhes daremos um nome, mas afirmamos que, eve ntualmente,
alguém o fará e revelará todas as partes que não se podem ver, como a parte Química, que é visível. E
significará «código da vida». O contrato com o qual vieram – o conhecimento de quem são, o vosso registo
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magnético - tudo isso está inserido no código da vida. Querem saber o que têm de diferente as novas crianças?
Se tiverem a capacidade de observar as partes do seu ADN que não são químicas, verificarão algumas
diferenças. É a isso que chamamos evolução. Uma evolução espiritual feita com autorização dos Humanos do
planeta. Estas novas crianças são a próxima consciência espiritual lógica que vocês estão a autorizar. E se
pudessem entrar nesse código e ver, observariam que a consciência (uma parte do ADN não químico) foi
alterada. É a parte espiritual, que, apesar de tudo, é uma parte física. Tudo o que alguma vez foram, tudo o
que existe nos arquivos akáshicos - o arquivo da vossa existência como Humanos na Terra, todas as vossas
vidas vividas - está lá, nesse código. O registo das vossas decisões conscientes de contrato está também ali.
Isto não deveria ser uma revelação para os que nasceram neste mundo com medos e ansiedades, pois não faz
sentido a partir da vossa própria experiência. De onde vieram então esses atributos? Devia ser óbvio: vieram
dos registos de experiências por que passaram em vidas reais da última vez que estiveram aqui e antes dela.
Alguns sairão daqui, hoje, talvez com medo de uma mudança espiritual. Outros levantarão os olhos daquilo
que estão a ler com discernimento. Tanto uns como outros estão a exercitar, e muito, as sementes plantadas
no nível da consciência celular. Essa é a dualidade que também está a ser semeada ali muito cuidadosamente,
como deve ser. Vejam, tudo está ali, e quando chega o momento de uma cura milagrosa, as células são
informadas – especialmente as que têm a doença – que está na hora «de se irem embora» e elas vão! Deixemme dizer-lhes que ainda não chegou um tipo de cura milagrosa onde haja uma manifestação de osso e tecido e
carne que nunca estivessem ali antes. Ela ocorre a partir de dentro! Algumas vezes, os problemas congénitos
corrigem-se, as condições curam-se e mudam, e os médicos ficam estupefactos e querem saber o que
aconteceu. Digo-vos o que aconteceu: despertaram as células que possuem todo o conhecimento
sobre o rejuvenescimento do tecido – o que é adequado e o que não é adequado, e sobre a própria
energia. Então vocês estão perante um milagre. Aconteceu de dentro para fora. Querem constatar isso na
vossa ciência? Procurem a evidência do «suicídio celular». Isso é a destruição do núcleo das células que, de
algum modo «sabem» que estão desarmonizadas – a vossa ciência explicará que as células explodem de dentro
para fora – como se estivessem «conscientes». Sabem porquê? Essa é a divindade em vocês! Ela mostra a
consciência dentro de vocês. Querem agradecer a Deus por isso? Então é bom que olhem para dentro em vez
de olharem para fora, para Deus, porque é dali que vieram, de dentro. Existem sete milagres de consciência
que vocês trazem para a Terra.
1) Ligação com a Rede Cósmica
O primeiro milagre é também todos os milagres. É a ligação que vocês têm com a Rede Cósmica. Já
definimos o que é esta rede, mas novamente vos diremos que é a energia do Universo. É uma energia tão real
que um dia a compreenderão e aproveitarão o seu potencial. É mais do que físico; também é esotérico. É a
energia da transmissão de informação desde este lado do véu até às mais afastadas partes do Universo que
possam imaginar – de repente – porque a Rede Cósmica está viva numa forma que não podem reconhecer
ainda. Não leva nenhum «tempo» a chegar daqui até aí, porque tudo é uma consciência que pensa em
uníssono. Está engajado na Família e vocês fazem parte da Família. A vossa ligação com esta Rede permite que
ocorram os outros seis atributos. Poderemos dizer que estão a despertar as partes do vosso nível celular que
estão ligadas à rede. Alguns perguntam, como pode ser isso? Quando esta canalização terminar, dirão: «Há
aqui algumas coisas que gostaria de fazer, mas como posso fazê-las?» Há múltiplas maneiras de ligar e
despertar as células. Algumas são energéticas, usando as faculdades de energia recentemente dadas e que
vocês já conhecem (referência à técnica de Equilíbrio EMF que usa a Rede). Outras são físicas (referência ao
trabalho do Dr. Todd Ovokaitys, que descobriu comunicação de rejuvenescimento a nível celular) e outras ainda
estão inteiramente dentro de vocês (referência do poder da Intenção de cada um). A ligação com a Rede
Cósmica é o primeiro dos sete milagres de consciência, porque é a mais importante. A partir daqui facilitará os
outros seis, à medida que forem surgindo. Vocês possuem alguns novos atributos que vêm directamente da
ligação com a Rede Cósmica. Depois de o constatarem, alguns dirão, «eu sabia isso, eu já o fiz». Outros
afirmarão, «isto é muito diferente!» Tudo depende do que receberam, usaram e compreenderam. Permitam-me
que vos diga algo sobre eles, começando pelo mais óbvio.
2) Saúde
Vocês procuram imensas coisas para obter saúde! Há uma parte de vós que foi treinada, especialmente
nesta civilização, para se libertar da responsabilidade sobre a estrutura celular. Andam praticamente de curador
em curador, esperando que, no processo, alguém vos possa harmonizar. Por isso é que os amamos tanto,
queridos. A dualidade esconde o vosso poder. Esse sagrado Graal, esse elixir da cura, que rejuvenesce
até chegar à juventude, está já em cada célula, à espera que vocês o despertem. Vocês podem
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controlar a vossa saúde de muitas formas, e não estou a dar-vos nenhuma informação que não saibam já.
Primeiro podem controlar a vossa saúde mediante a facilitação – com química e física emergentes. Ainda neste
último ano, os vossos cientistas vos deram maravilhosas pistas sobre como manter o processo de
rejuvenescimento mais puro alguma vez já conseguido. Está a dar-se informação mundial para incrementar a
duração da vossa vida. Vocês próprios podem controlar a vossa saúde, sem dúvida, muito para além do que
pensam, ainda que os sistemas automáticos não possam ser controlados. O poder real do controlo vem de
dentro para fora. É tempo de os encontros começarem, esses encontros que acontecem convosco mesmo –
aqueles que estão entre as células dos vossos corpos e que anseiam comunicar-se com a parte de vós a que
chamam consciência. Permitam-me dizer-lhes que existe consciência espiritual em cada célula do vosso
corpo e, como afirmámos antes, é tempo de deixar de dizer: «O meu dedo está num estado lastimoso» e
começar a dizer: «Nós estamos num estado lastimoso.» É tempo de deixar de dizer: «Eu vou curar isto ou
aquilo» e começar a dizer: «Vamos curar a totalidade.» É tempo de começar a pensar sobre as células
colectivamente como se só de uma se tratasse, com a qual possam falar como se apenas fosse uma e ter
proveitosos encontros espirituais com ela. Tenham esses encontros juntos, onde se sintam unos e onde se
interroguem e falem com a vossa estrutura espiritual pessoal a nível celular. Comecem a limpar tudo o que está
dentro e então não se surpreendam pela cura que ocorrerá. Isto requer «músculos» espirituais que vocês não
têm estado a usar ultimamente. Devem visualizar-se a vós próprios como «unos com a vossa biologia». Os
velhos ioguis faziam-no. Agora vocês têm também essa capacidade. Perguntem ao vosso corpo diariamente: «É
isto que nós queremos?» (acerca de uma doença ou dor). A vossa consciência desbloqueará a parte espiritual
de cada célula e as coisas começarão a mudar. Esta é uma capacidade profunda e um poder que não podem
ser subestimados. Se vieram para fazer andar o vosso recipiente de vida neste planeta, devem saber como se
sente isto e como funciona. Podem imaginar um corpo que responda deste modo? Podem imaginar a vossa
biologia «a saber» o que vocês sabem? Podem imaginar o vosso dedo grande do pé tão iluminado como a
vossa mente? Assim é. Agora acariciem-no ta mbém.
3) A intenção e a essência de cura
Este milagre é muito importante ainda que difícil de descobrir. Tem a ver com a intenção do ser humano
sobre as essências de cura. Vocês têm um assombroso poder! A Rede Cósmica permite que a vossa pureza
espiritual leve muito mais longe a vossa estrutura celular. A intenção é como um rádio-farol, não uma luz. Na
vossa ciência, um farol de transmissão radial está especificamente sintonizado com um fim: estimular aquilo
com que está sintonizado. A intenção funciona do mesmo modo. Não afecta os que estão à vossa volta a
menos que eles estejam sintonizados convosco pela sincronicidade, ou seja, a menos que eles também tenham
pedido para estarem sintonizados. Acontece a mesma coisa no plano físico com os elementos do planeta. Vocês
têm a capacidade de ter nas vossas mãos alguns dos maiores medicamentos desenvolvidos neste planeta e tirar
deles a mesma essência da intenção para a qual foram criados, segurando-as simplesmente nas mãos. Os
atributos da cura passaram para o vosso corpo sem nunca haver necessidade de serem injectados
ou ingeridos. Isto é aquilo a que chamamos «a intenção da essência da cura». A ciência, como vocês sabem,
é uma parte de um esquema total de vida para a Terra. As vossas descobertas médicas fazem parte desse
plano. Não olhem para a ciência médica e torçam o nariz porque julgam que não é espiritual. É absolutamente
parte do esquema da Totalidade. Alguns não se poderão curar a si mesmos com a energia porque eles ainda
não estão a vibrar a um nível que possa suportar essa capacidade. A Química e a Ciência Médica são então o
que Deus vos deu neste planeta para vos ajudar. Algumas vezes, o que faz surgir a mais invulgar cura perante
um Trabalhador da Luz é uma sábia combinação de energias físicas e espirituais. Lembrem-se disto a próxima
vez que ingiram uma substância prescrita para curar uma doença.
De facto, alguns dir-me-ão: «Gostaria de tomar esta ou aquela substância para me curar, mas tem contraindicações que não quero.» O Espírito não está num vazio. Temos pedido para vibrarem mais alto, naquilo a
que vocês chamam estado de ascensão. A vibração superior afasta-vos de muitos dos métodos químicos que
foram desenvolvidos para a cura. Torna-vos sensíveis e reactivos a muitas coisas que, de outro modo, não vos
afectariam na energia inferior em que estavam. Significa isto que vocês não podem gozar da vossa moderna
química científica? Não. Há outra forma. Chama-se «Essência da Intenção». Propomo-vos um desafio. Agarrem
com as vossas mãos a essência curadora, seja qual for a sua forma, e manifestem uma intenção
meditativa para que ela se espalhe por todo o vosso corpo. Usem os atributos do segundo poder de
consciência que acabámos de dar – com o uso do «nós» ao falar para a vossa biologia. Vocês estão a dar
autorização para que aconteça um milagre físico. As propriedades curadoras da essência passarão para o vosso
interior. Alguns de vocês levantar-se-ão dessas vossas cadeiras e, em breve, farão com que isto aconteça
porque manifestarão a vossa intenção. Será o começo de uma nova capacidade da vossa consciência. Também
haverá outros que se retirarão e dirão: «Isto não é possível. Não é possível. Kryon foi demasiado longe, agora!»
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Vejam, a intenção é consciência sobre o físico. A intenção é aquilo que faz milagres no corpo, há séculos.
As coisas mais espantosas que ocorreram tiveram a ver com a pura intenção, e a cura veio de dentro! A
intenção viaja de dentro das moléculas. A intenção tem o poder de um sistema de envio espiritual que flui de
dentro, comunica, manifesta-se a si própria e floresce. Lembram-se de quando dissemos: «Procurem os
medicamentos de essência viva?» Agora já sabem porquê – porque a intenção que foi criada na sua química
(nas essências), permanece e propaga-se porque elas estão sintonizadas com a vossa «intenção de as fazer
trabalhar».
Recentemente, canalizámos informação sobre as cinco diferenças abissais da Nova Era (ver capítulo 6) e
uma delas foi acerca de essências com as quais poderão cooperar e curar os vossos corpos. Dissemos que
quem não compreenda o que são mudanças vibratórias receberá a mesma essência que vocês, mas nada
acontecerá. Vocês podem curar-se, mas eles não. Isto acontecerá por causa da intenção de que estou a falar,
que é o poder da consciência dentro das vossas células. É isso o que ocorre na Rede Cósmica e na vossa
capacidade de a sintonizar. Vejam, vocês são pessoas muito poderosas. Cada elemento físico neste planeta
compreende e «sabe» sobre o anjo que está dentro de vós. Sabiam isso? Alguns de vós dão voltas e mais
voltas a dizer: «Eu tenho uma vida desprezível! E não posso fazer nada. Que posso fazer? Sou uma vítima da
Terra!» Essa é a dualidade a fazer horas extraordinárias, queridos. É realmente o oposto! A Terra respondevos! De que outra maneira poderia um Trabalhador da Luz ancorar a energia para acalmar um terramoto ou
tornar o tempo menos severo ou evitar que uma montanha expluda? Eles podem fazê-lo, vocês sabem-no.
Temos falado desses factos. A Terra física actual «sabe» quem vocês são.
4) Purificação da comida ingerida
Alguns de vocês praticam isto há já algum tempo, outros não têm uma explicação para este gesto. Vocês
vivem numa sociedade que tem um problema a que vocês chamam «o processamento» ou o
«superprocessamento» da comida que ingerem. Muitos têm poucas alternativas, a menos que cozinhem os
seus próprios alimentos. Alguns temem os químicos que juntam à vossa comida e à vossa água. Não estão
sozinhos. As outras culturas também têm os seus problemas, mas não são os mesmos. Eles têm o oposto,
comida totalmente desprocessada, ou seja, as massas contêm as respectivas impurezas e doenças. Estamos
aqui para vos dizer que cada simples coisa que vocês ingiram com o propósito de vos alimentar, deve ser
purificada pela vossa intenção. Acreditem-no. Aquando do vosso próximo alimento, dirijam-se ao prato e falem
para a comida da mesma forma – silenciosamente talvez – ou com a mão e digam: «Envio-te a minha
vibração.» O anjo interno encarregue do milagre do controlo sobre o físico purifica as moléculas e, assim,
apenas os atributos de sustentação serão aplicados à vossa biologia e nada mais. Vocês podem ingerir
alimentos que potencialmente têm pouco valor nutritivo e fazer com que trabalhem para vós de uma forma
milagrosa. Novamente dizemos que alguns ingerirão a mesma comida que a vocês alimentará e a
eles transmitirá doenças. Isto deve-se à vossa consciência e ao poder que vocês têm sobre o vosso físico.
Há mais de oito anos que venho a falar da física do amor – agora começam a perceber porque é que o trabalho
de Kryon é tanto mecânico como espiritual. O físico é espiritual! Sabem o que acontecerá, eventualmente,
quando um grupo de pessoas for capaz de ingerir comida que outro grupo não poderá comer? Ou talvez tomar
medicamentos que os cure e outro grupo continuará doente? Não passará muito tempo até que haja um
desentendimento entre vocês e eles. Pensam que eles se voltarão para vós e vos perguntarão o que é que
vocês têm que eles não possuem? Não, a maioria entrará em pânico e dirão que vocês são diferentes. Tão
estranho quanto possa parecer e tão lógico quanto possa ser entendido na perspectiva espiritual, eles dirão que
vocês são «obscuros» porque podem fazê-lo e eles não. E quando vocês perderem esses amigos, continuem a
amá-los! Pois em vocês está a semente da luz, e eles terão sempre a escolha de se fixar nela. Não desprezem
ninguém! Nenhum membro da Família merece isso. Não desprezem nada na vossa mente. Cada um é
conhecido da sua estrutura celular como um membro da Família.
5) Sustentando a Luz (novamente)
Temos vindo a falar da área energética à vossa volta (na parte dois desta série). Dissemos que existe algo
que vocês podem fazer. Este processo também fala da ligação com a Rede Cósmica e também dá indicações do
conhecimento a nível celular que possuem. Vocês têm a capacidade de afectar o plano físico à vossa volta. Não
estou a falar de dobrar colheres, queridos, estou a falar sobre mudar os corações humanos. Ao
sustentar a luz, um termo que significa «a vossa escolha de vibrar num nível superior e ter um despertar de
consciência a nível celular», vocês podem «empurrar» a vossa energia para onde quer que vão. E essa energia,
queridos, é energia sintonizada. A energia sintonizada é a energia específica dada com intenção.
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Se eu pudesse explicar-vos como funciona a Rede, falar-vos-ia sobre muitos pontos de energia da Rede, ou
seja, determinados receptores de energia à espera que cheguem energias pares de sintonia. Como não é disso
que se trata, esperaremos por outra ocasião. Mas a Rede Cósmica é uma massa de energia que está viva e
consciente, e reconhece a Família! (ver o capítulo 7). Esta «sintonia» é a razão pela qual uma pessoa pode,
literalmente, mudar a energia de uma sala. Cada intenção e nível vibratório funcionam como um jogo completo
de instruções na Rede. Cada humano a vibrar a um nível elevado pode sintonizar a Rede de um modo
diferente. A estrutura celular humana entende a sintonia com a Rede e, à medida que avançam neste planeta,
estes presentes de «empurrar a energia» serão diferentes para cada um. Alguns poderão entrar numa sala e
todos se voltarão. Vocês chamam-lhe carisma. Mas não é. É um ser sintonizado com a Rede, com a energia que
é mudada por um mas sentida por todos. Alguns poderão impor as mãos sobre outros e eles sentirão que os
estão a ajudar. Então chamar-lhe-ão «um Trabalhador da Energia» que se tornará num Facilitador. Muitos
compreenderão que as mãos trabalham melhor sem necessidade de tocar em ninguém. Vocês estão
a afectar a área à vossa volta e à volta deles. A «sintonia» de cura é que realmente muda a energia da Rede ao
permitir a comunicação com as cadeias do ADN dentro do qual são curados, despertando não somente a
autorização para se curarem como também o poder de curar, usando a informação que sempre ali esteve.
Também promove a imensa comunicação a partir das células do curado – onde tudo o que é, é conhecido. Esta
é uma dádiva que vocês conhecem há já algum tempo mas que espera por ser divulgada. Para os que fazem
trabalhos de ener gia e estão habituados a isto, que têm a certeza de que a área à sua volta pode ser mudada,
procurem a expansão desta energia. Provem-no, tomem notas, descubram os «comos» e os «porquês» – é
ciência, sabem?, ciência da energia. Tem atributos que vocês podem sentir e que vos ajudam a saber como
sintonizá-la melhor. Já o dissemos antes: isto vai para além do trabalho de cura por energia. Isto de «empurrar
a energia» tem a ver com deixar cair aquilo a que, no passado, vocês chamavam «as vossas capas
protectoras». Podem agora deixá-las cair. Não há entidade obscura que consiga passar por ela com o nível de
energia que vocês têm! Na mudança, vocês acreditam numa borbulha de energia que empurram à vossa volta
e que é autêntica. É divindade e nenhuma vibração inferior a atravessará! Também isto é simples Física. Pode a
água subir a colina? Pode a energia fraca de uma bateria ir contra o raio? Pode existir obscuridade na luz? Não,
a sua definição (obscuro) é anulada pela presença da luz.
Lado obscuro – a velha protecção
Oiçam isto, queridos, isto é para aqueles que temem o lado obscuro. Por favor, oiçam, pois aqui não se
trata apenas de Física. É também lógica espiritual. Há muitos magos poderosos que trabalham na obscuridade,
que descobriram que há energia na obscuridade. Eles têm razão. Tudo faz parte do equilíbrio do Universo. E
eles podem atacá-los com os seus «trabalhos» (a sua poderosa intenção obscura), aparentemente para vos
aguilhoar com a energia que conseguiram. A primeira coisa que acontece é que as células deles conhecem a
energia (porque é real) e enviam às vossas células uma mensagem para elas entrarem no medo. O medo
amplia o efeito e imediatamente a vossa maquilhagem fisiológica eo vosso rosto estarão a cooperar com a
energia do «trabalho». Essa é a forma como funciona. Muitos de vocês estiveram vigilantes energeticamente
durante anos e protegeram-se a si mesmos com protecções. Isso já não é necessário. De imediato vos
dizemos que o vosso novo nível vibratório, mais a intenção, estão a produzir um presente que consiste em
empurrar a energia para onde quer que vocês vão (os leitores de Kryon lembram-se do «Poço de Alcatrão»?).
Esta energia é como um farol de luz dentro de um lugar obscuro. Não há energia obscura que possa existir. As
protecções são conceitos velhos, queridos Guerreiros da Luz. Finalmente, vocês estão ali parados sem
nenhuma protecção, pois os dardos da obscuridade evaporam-se com a luz, precisamente empurrados por ela.
Aqui há um atributo gratuito. A protecção era sempre uma defesa contra a obscuridade. A Luz é uma energia
ofensiva contra a obscuridade… pensem nela como um «anulador do obscuro». Quero informar-vos sobre o que
acontecerá quando encontrarem uma pessoa que está a tratar de usar a energia obscura: vocês acabarão por
afectá-la! Isso é o que acontecerá. Este presente activo de vocês «sustentarem a Luz» é maravilhoso, um
amoroso presente da Rede, queridos. Nenhum de vocês que detenha a sabedoria de uma capa de Deus
abusará disso porque não poderá. Deus é propenso ao amor. A sabedoria do uso da luz vem com as dádivas de
poder sustentá-la. E o empurrão que vocês têm é o do amor… que é divino.
6) Controlo sobre a emoção
O sexto milagre é a capacidade, através da vossa ligação com a Rede e da sintonização com ela, de criar
paz numa situação onde, na dualidade, nunca antes a houvera. Estamos a falar agora sobre o ser humano
Emocional. A Emoção, número seis, é uma emoção com um «E» maiúsculo. Estou a falar sobre coisas que
estão muito próximo de vós. Estou a falar sobre a transmutação do ódio, dos ciúmes e do medo. Estou a falar
sobre a eliminação do desgosto. Estamos aqui na presença de um grupo como este, com os nossos
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acompanhantes no meio de vós, segurando-vos as mãos e abraçando-vos, quando falamos sobre o desgosto da
morte dos Humanos. Eles vieram aqui para vos dar a dádiva do desgosto (ver parte II da «Família»). Temos
falado genericamente sobre o que isso implica, do que trata e de como essa aparentemente inadequada e
horrível tragédia está frequentemente ligada a uma aprendizagem espiritual e a um propósito. Portanto, é uma
dádiva intencional da parte daquele ou daqueles que partiram. Temos falado disso, insistido convosco para que
percebam, através da Rede e da consciência celular, que podem mudar essa emoção do desgosto em sabedoria
– sabedoria para entender que a dádiva foi oferecida para a vossa iluminação. Não é pelos que partiram, pois
eles já se foram! É por vós! Por isso, eles passaram por essa experiência. Que tragédia seria para a morte de
alguém – um presente que vos é dado por ele, com a vossa autorização – ver, quando regressasse, que vocês
continuam no desgosto durante toda a vossa vida em vez de celebrarem o amor e a intenção que havia na sua
dádiva. Que tragédia seria! A dádiva foi para vocês, e ajuda a abrir a consciência da Rede em vocês próprios.
Para isso foi a dádiva que ofereceram, para isso foi que ele, ou eles, morreram, para ajudar o outro ou os
outros que permaneceram aqui. É a transmutação do desgosto – transmutação do ódio – de qualquer estado
emocional que vos mantém presos. Deixem-me oferecer-vos o melhor: a transmutação da preocupação – irmã
do medo. Que parta! Esse é o presente. O vosso nível celular não permitirá uma úlcera e continuará saudável.
Vocês poderão argumentar, «Mas a preocupação tem a ver com as minhas células»? Pergunto-vos: quando
vocês se preocupam estão conscientes da mudança das células? Alguns deixam de comer, e essa é uma
consequência. As vossas células sabem! Elas sabem da vossa preocupação e do vosso medo. Escutem,
queridos: se as vossas células sabem da preocupação e do medo, o que está provado uma e outra vez, então
podem compreender que as vossas células também têm conhecimento sobre o vosso prazer e a
vossa iluminação! A transmutação da preocupação em paz é uma das maiores dádivas do Sábio Humano que
sustenta a luz. Para alguns dos que aqui estão sentados, este é o maior milagre. E eu quero afirmar, como
membro da Família, que isto é real.
7) Mudança
Número sete: podem não chamar milagre a este presente, mas tem a ver com a estrutura celular e o
despertar da consciência, e é designado como mudança. Precisamente quando vocês se acostumavam a sentilo diferente espiritualmente, ele muda. Alguns de vocês vivem no planeta num processo de «despertar»,
compreendendo a sua essência espiritual. Um dos vossos atributos interessantes é que, no meio do vosso
despertar para as coisas espirituais, estais ansiosos! Muitos estão «à espera que caia o outro sapato», como diz
o meu sócio. Existe um nível de ansiedade porque nada permanece como antes. E com certeza vocês estão a
sentir isso a nível celular. É aí que está a mudança. É tempo de assumirem a teoria de que existe uma estrutura
celular em constante mudança, como estado normal do ser humano espiritual em evolução. A evolução não
parará desde hoje em diante. Chama-se Ascensão, porque existe uma elevação, uma evolução
constante, contínua. Isto mostra que está sempre a mudar e que é a forma em que estão as coisas para
vocês agora. O que não podiam fazer hoje, poderão fazê-lo amanhã. O que fizeram hoje muito bem, amanhã
fá-lo-ão de forma grandiosa. Haverá descobertas nas vossas vidas sobre o porquê de estarem aqui no planeta.
Haverá grandes honras para os que sintam a urgência de deixar um lugar e ir a outro, sentindo-se «chamados»
a fazê-lo. Essa é a mudança! Trata-se de sustentar a vossa luz e sustentar a energia noutras áreas – e alguns
de vocês responderão a essa tarefa. Por isso é que lhe chamamos «trabalho», porque existe sempre a
dualidade que vos falará algumas noites, durante essas horas estranhas, por volta das três da manhã, e vos
dirá «És um idiota!». E por muito tempo que vivam, eu estarei aqui para vos dizer que as partes mais obscuras
da vossa dualidade estarão ali também. Habitualmente, apresentam-vos os seus argumentos quando vocês
estão mais vulneráveis. Mas há uma parte de vós que sabe mais, que se impõe ao resto e diz «estarei muito
bem». Essa é a nova e aprazível parte sábia que porta a luz, agora. Ela conhece a verdade – que vocês estão a
usar o manto do Espírito. Vocês estão agora conscientes do vosso Anjo Interno e nada jamais poderá desalojar
essa consciência.
A mudança é o número sete, queridos, pois é o milagre real. É a evolução do ser humano Espiritual –
aquilo a que chamamos Família, que se senta aqui a ouvir e a ler esta mensagem. Família são aqueles a quem
lavámos os pés há uns minutos. Se vocês não o sentiram, pode ser tempo de o fazer porque não estaremos
aqui muito mais tempo a transmitir-vos esta mensagem. Mas nem tudo está a partir. A comitiva que está aqui,
que vos enviou estes sete pontos de consciência, tem um manto energético determinado. O manto que
retrocede através do véu será diferente. Será menor! Isto é devido a algumas das energias presentes deterem
o potencial de partir convosco, quando se levantarem das cadeiras! Trata-se da intenção e de um envio
energético, que é espiritual. Agora, vocês sabem por que estão a ler estas palavras. Senti-lo-ão? Responderão à
verdade? Expressarão a vossa intenção? Se o fizerem terão alguns - a que vocês chamam «amigos» - à volta
das vossas cadeiras, que permanecerão convosco para aumentar o vosso processo espiritual evolutivo. E não se
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enganem, pois alguns podem não entender este processo e pensar que é demasiado raro ou estranho, mas ele
deve-se ao facto de vocês o terem chamado. Estiveram no lugar certo e no momento preciso, e nós
conhecíamos o vosso potencial para compreender o vosso «sentimento» de que a Família está aqui convosco,
agora. Todos vocês estão surpreendidos! Celebramos o facto de vos podermos chamar Irmãos ou Irmãs e de
vos visitarmos neste tempo das vossas vidas humanas, como esta que agora vivem. Esse é outro milagre! Há
uma década, esta comunicação não teria sido possível porque a evolução que está aqui agora para a aceitar
não existia então. Isto mostra o quanto vocês mudaram a energia que vos rodeia. Mostra quantos estão a
sustentar a luz!
É por isso que, de uma forma figurada, retiramos as bacias que usámos para vos lavar cada pé, com as
lágrimas da nossa alegria – o pé de cada indivíduo que aqui foi tocado. Cada pé de cada indivíduo que está a
ler estas palavras foi tocado. Ninguém foi deixado de lado. Os pequenos, os sábios, os que vieram sem fé,
todos são amados na mesma medida! Todos vocês são conhecidos pelos vossos nomes. Todos são Família. Não
se trata de juntar qualquer coisa, pois estamos juntos como Família. Não se trata de prometer fazer qualquer
coisa, pois vocês já estão aqui, cumprindo a promessa feita à Família de viverem enfrentando a prova da
Humanidade. Não se trata de darmos qualquer coisa, pois vocês já deram, desde a entidade total dos eons de
tempo e energias, para viverem neste planeta que escolheram. Tudo acaba no Amor. Permitir-nos-ão
finalmente que vos amemos? Aceitarão que a consciência da Família de Deus entre na vossa consciência?
Manifestarão vocês a vossa intenção de descobrir o vosso real ser?
E assim partimos desta sala, sabendo que este foi um tempo especial de ouvir e ler. Foi mais do que isso.
Foi o nosso tempo para estar convosco novamente e amá-los. Apesar do que possam ter sentido que aconteceu
nas vossas cadeiras, sabemos que tivemos a oportunidade de vos abraçar. Isso é o importante para nós. Nós
somos a vossa Família.
Vocês não estão sozinhos.
E assim é.
KRYON
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Capítulo 3
Conhecimento da transição para o novo milénio
O absoluto poder do amor
Canalização ao vivo realizada em Detroit, Michigan, EUA
Esta canalização ao vivo foi editada com palavras adicionais e pensamentos
que permitam uma maior clareza e compreensão da palavra escrita.
Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético. É um tempo consagrado – um tempo
sagrado, pois existe, literalmente, uma ruptura no véu que se está a abrir neste momento. Entretanto, o meu
sócio traz-vos o amor que se sente esta tarde. Queremos que sintam a ener gia enquanto os acompanhantes se
apresentam perante vós. Este é um acompanhamento que vem desde Casa, e dizemos algo que já dissemos
antes: «Nós sabemos quem vocês são, cada um que ouve ou lê estas palavras.» Existe uma esfera entre os
nossos corações e os vossos a que nós chamamos Rede Cósmica. É a ligação com a Casa. É a centelha da
divindade que está em todos vós assim como em todos nós. É uma comunicação que permanece sempre ali,
actualmente oculta e suprimida pelo programa da dualidade que existe em cada um de vocês. Há aqui algo de
maravilhoso, a beleza do amor que fluirá sobre todo o grupo, cobrindo-o como um suave manto. Estas
entidades a que vocês podem chamar irmãos e irmãs virão e sentar-se-ão entre vós. Alguns ficarão ao vosso
lado, outros atrás. Eles fluirão nesta sala, nesta grande assembleia, e também onde vocês se encontrarem a ler,
permitindo que aqueles que desejem sentir a sua presença a sintam. E tudo porque este é um momento
sagrado, que se anunciou previamente, em que vocês se sentam nessas cadeiras com a intenção de saber mais
sobre quem são.
Eu sou Kryon e estou no Agora. Quando vocês não estão neste planeta, também estão no Agora. Não há
nenhuma entidade maior nesta sala ou onde estiverem a ler estas palavras, nem em nenhuma
outra parte. Eu venho até vocês como vossa irmã e como vosso irmão e, para alguns, como a figura da mãe
ou do pai. Pois isso é a Família. Viemos nesta condição, que talvez não vos seja familiar, que é a de total e
completo amor incondicional por vós. Esta é a razão de todos estes eventos. Durante tanto tempo quanto o
meu sócio (Lee Carroll) permaneça neste espaço, pelo tempo linear que planearam para este planeta, o que
acontecerá num encontro como este é o ênfase do amor. Temos vindo a conhecer, ao longo dos dias, os
potenciais da vossa vinda aqui e ainda os daqueles que estão a ler estas palavras aparentemente por acaso.
Como dissemos antes a muitos, especialmente àqueles que pela primeira vez estão a ouvir esta voz e a
começar a sentir esta energia – queremos que saibam aquilo que nós sabemos sobre a vossa chegada – ou
sobre a leitura destas palavras - enquanto estão sentados nessas cadeiras. Nós conhecemos a cadeira em que
se sentam ou o chão em que assentam – é a energia que esperávamos aqui porque vocês são a nossa Família.
Talvez pensem que não sabíamos que iam estar aqui? Falamos para aqueles que só há pouco entraram neste
encontro especial. Não acham interessante como as coisas se juntaram e misturaram para permitir que estejam
aqui e sintam esta energia? Pensam que isso não foi planificado? Acreditam na vossa própria sincronicidade – e
agora aqui estão vocês neste exacto momento, neste exacto lugar. Por isso diremos que isto é como uma
reunião, um momento maravilhoso, onde todos nós podemos fundir as nossas energias temporariamente, e
vocês podem lembrar e sentir. As coisas que desejamos que recordem e sintam são as que seguem: em cada
Humano, nesta sala, existe uma divindade que é assombrosa. Assemelha-se àquilo a que vocês podem
imaginar quando pensam num anjo ou em qualquer ser divino. Esta tarde, antes de terminar, vamos rever um
pouco dessa angelicalidade e falar disso novamente.
Quando entramos numa assembleia como esta e fluímos por este grupo, quando fazemos pressão sobre
vós com um atributo da espessura do amor, estamos cá novamente para vos lavar os pés. E é assim que esta
assembleia espiritual se encontra na vossa frente e se ajoelha! Metaforicamente falando, cada um destes
irmãos e irmãs do outro lado do véu honra-vos por estes momentos com as lágrimas da nossa alegria e lavarvos-emos cada pé um por um. Essa é a nossa alegria! Vocês interrogam-se sobre a alegria e o amor que temos
no outro lado? Vocês são a nossa alegria, porque estamos a falar da Família. Cada um de vocês – todos - é
eterno. Nestes últimos meses temos apresentado mensagens que são lineares para vocês. Tratou-se das
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mensagens sobre a Família. Ainda não chamaremos a esta outra mensagem «da Família». De facto, todas as
mensagens são para a Família.
Antes de continuar queremos rever algumas mensagens prévias. Já falámos um montão de vezes sobre o
poder da consciência. Esse foi um dos atributos que apresentámos a primeira vez – a essência da consciência
que vocês têm como membros da Família Sagrada no planeta. Numa segunda sessão, falámos sobre as tarefas
da Família e mencionámos novamente o poder da vossa consciência, a vossa intenção e aquilo que ela
consegue. Na terceira sessão explicámos o que fazia o poder dessa consciência e as mudanças que ocorrem
quando expressam a vossa intenção pura. Na quarta mensagem, falámos do Humano que se está a
rejuvenescer. Temos falado da renovação que haverá nos vossos corpos. Temos falado de uma total mudança
física, mental e espiritual que está a ocorrer justamente agora e que vocês são os seus focos centrais. Agora,
aqui estamos novamente a falar sobre o Poder da Família. Podemos usar a palavra orgulho para descrever a
nossa reacção perante o vosso trabalho? Talvez não seja a palavra perfeita, queridos, mas vocês não têm
nenhuma palavra em nenhum idioma que possa expressar o nosso amor e honra pela nossa Família terrestre.
Para aqueles que vieram sentar-se nessas cadeiras e sabem que são filhos e filhas da Família (aqueles que não
conhecem exactamente esses sentimentos devem levantar-se e dizer «EU SOU»), vocês são aqueles a quem
nos dirigimos quando dizemos que estamos orgulhosos de ter uma Família que fez o que vocês fizeram. Há
muitos de vós que estão aqui sempre, mas nós sentamo-nos sempre em frente dos adiantados. Nós sentamonos perante aqueles que têm estado aqui muitas vezes, pois foi isso que trouxe aqui esta energia, vêem-na?
Isso está relacionado com o facto de ouvirem a minha voz, metaforicamente, através das palavras das
transcrições que são as responsáveis por trazer alguns de vós a esta sala. O que sentem enquanto lêem estas
palavras não é simples interesse por uma informação nova. É, na verdade, uma mensagem de Casa! Por isso
repercute-se como o eco. Vocês sentam-se aqui, de acordo com o combinado, pontualmente, por uma única
razão que consiste em sentirem esta energia – a energia de reunião de um encontro com a Família.
Vocês são a Família na Terra. Há um propósito nas vossas vidas e um imenso plano para vocês, que já vos
revelei antes (em «O Sentido da Vida», capítulo 2). E muitos continuam a dizer «Eu queria que tivessem
soluções óbvias para mim. Tenho problemas na minha vida e sinto-me muito ansioso. Preciso de ajuda.»
Pensam que não sabemos isso? Sabem quantas entidades rodeiam cada um de vocês? Há muitas mais
pertencentes ao nosso lado do que aqueles Humanos que vieram. Estão aqui para equilibrar a energia. Estão
aqui por amor. Algumas delas estão aqui para serem activadas mediante a vossa intenção! Tratámos disto
antes. Apesar dessa espécie de apoio, muitos de vocês estão aí parados na obscuridade, a pensar que estão
absolutamente sozinhos e que ninguém se importa com isso, a pensar que nada vai acontecer que seja bom
para vós. Há literalmente um imenso trabalho de acompanhamento à vossa volta que vos ama. Há membros da
Família aí parados, à espera que vocês comecem a actuar, a expressar a vossa intenção, a parar e a dizer EU
SOU! E digam a Deus: «Eu reconheço o Anjo dentro de mim.»
Esta é a razão pela qual estou aqui. Quantos de vocês realmente acreditam que quando se deitarem no
vosso leito final, a que poderão chamar o leito de passagem, o leito da morte, é o fim da vida? Eu aposto que
se pudesse fazer uma pesquisa neste grupo e mostrar os resultados para que os pudessem ver, não haveria
nenhum que realmente acreditasse neles. Vejam, há uma «centelha» dentro de cada Humano. É uma centelha
interior que diz: «Eu sei que há mais depois da morte humana. Eu não sei o que isso é, mas tenho a certeza
que há mais.» Este sentimento está programado. É isso que vos separa de todos os outros seres vivos neste
planeta. Vocês são eternos e estão aqui apenas temporariamente. Nesta forma temporal escolheram vir num
momento auspicioso. Ah, tantos de vocês que decidiram vir aqui com um conhecimento espiritual absoluto, que
talvez tenham de deixar de um modo difícil. Uma vez mais, o planeta pode passar por uma etapa de fim porque
o seu trabalho está terminado. Tão simples como isso! Não tem nada a ver com os «juízos finais». Tem sim a
ver com o que é adequado. Tem a ver com um esquema muito maior que vocês dirigiram e programaram, e
que, ao estarem aqui, estão a cumprir e a facilitar. Alguns estão sentados Agora aqui e a ler estas palavras - o
que não podiam fazer na velha energia - e eu penso que vocês sabem quem são. Com a vossa pura intenção
expressada perante o Espírito, programaram o vosso mapa cármico com que vieram à Terra e começaram a
criar outro, dia após dia. Evitaram alguns desafios que poderiam ter enfrentado e, em vez disso, estão aqui
agora… alguns confusos ou ansiosos… querendo ver o que tudo isto significa. Queridos, parem por um
momento, libertem todas as vossas preocupações e medos – gozem esta reunião connosco. Este é um tempo
para vos celebrarmos com a Família porque vocês, apesar de tudo, estão aqui. Pensaram nisso? É a consciência
dual do ser humano neste planeta que restringe a visão espiritual. O Humano sozinho vê meia realidade, a
metade que está na dimensão humana. Vocês não vêem a outra metade. Não vêem o panorama que nós e os
vossos guias conhecemos. Não sabem que o que não aconteceu se deve à vossa pura intencionalidade de
encontrar o «sagrado ser interno». Queremos que pensem nisso. É realmente tempo de celebrar! E, na
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celebração, o vosso corpo sentirá uma mudança vibratória. Não se pode evitar. É a resposta ao vosso despertar
espiritual e à consciência de celebração que, ao enfrentar incertezas e medos, ocasiona uma sabedoria
tremenda e iluminação. Este é um axioma espiritual sobre a forma como isto funciona.
Vocês estão numa posição do co-criar um novo tipo de vida. Michael Thomas na história A Viagem para
Casa (Livro 5 de Kryon) descobriu que ainda havia um caminho feito para ele, um que ele poderia ter seguido
dum lugar espiritual para outro, mas ele saiu dele e construiu um outro caminho com o seu novo mapa
espiritual. Pensem no grupo de apoio que ia com esse mapa! Ele podia ver um problema a aparecer no futuro,
mas sabia que o mapa o levaria através dele, mas só o fez quando se deteve em cima do problema. Ele
compreendeu os novos atributos do seu novo caminho espiritual. Compreendeu que a energia se iguala com a
energia, e que esse jogo de soluções precisa de se igualar com o desafio, mas somente no ponto onde o
casamento real pode ocorrer, no centro do desafio! E isso, queridos, é um novo paradigma da existência para a
Humanidade. Sabem o que isso requer? Requer um ajuste emocional. Alguns de vocês chamaram-lhe fé.
Também requer autovalorização – um conhecimento absoluto de que quando vocês chegarem ao centro do
desafio haverá uma solução – um conhecimento de que ninguém pode tirar-vos essa fé. Quanto mais vezes
fizerem isso, mais confiarão no que o meu sócio chama «o Manto do Espírito», que é o mesmo que confiar no
vosso Eu Superior. A nossa alegria consiste em dar-vos mais informação ao longo desta tarde, mas não
podemos deixar de vos dizer que, nesta posição de energia que alguns de vocês permitiram, a Família visita-vos
talvez numa forma que é única para vocês. Nunca sentiram esta energia, desta forma. Alguns sairão desta sala
muito diferentes de quando entraram. Não é uma sugestão. Estou a falar-vos de factos concretos, porque
alguns estão a sentir esta energia a ser derramada sobre vós agora. Mesmo os que leem podem sentir esse
toque do Espírito e saber que é real. Estão a começar a entender que esta mensagem não é simplesmente de
alguns Humanos, que vocês não conhecem, que vieram falar para terem palavras transcritas que depois podem
ser lidas. Podem, de repente, começar a entender que o que está nesta sala é muito mais do que isso. A
transcrição que estão a ler leva-vos a energia. Nós realmente sabíamos o potencial que havia em vocês ao
lerem isto. É a Família a visitar-vos de uma forma que não esperavam, e entretanto eles amam-vos, tocam-vos
nos ombros, na cabeça e à volta dos braços. A vossa Família está a dizer «nós sabemos quem são vocês.
Sabemos porque vieram. Nós esperávamo-vos».
O poder absoluto do amor
Vamos falar do poder absoluto do amor, talvez de uma forma em que nunca haviam pensado antes. Estão
a chegar a um tempo, próximo de uma data que vos foi dada, a todos, há muito tempo (fim do milénio) em
muitas das profecias que anunciavam o fim. Vocês vieram à Terra com uma inscrição implantada ao nível do
conhecimento celular, que vos disse que algo ia acontecer. Está misturada com outros implantes. Tudo está ali
armazenado no vosso ADN. Faz parte dos constituintes que não são biológicos nem químicos. O
armazenamento espiritual faz parte do ADN, como dissemos em canalizações anteriores. Poderão perguntar-se
algumas vezes, quando lerem algo de uma vida passada, um processo que vos permite saber como foi a
energia à volta das lições aprendidas numa encarnação anterior à actual: «Não é maravilhoso que o Espírito me
tivesse enviado esta informação da minha vida passada, justamente quando eu mais precisava?» Não
concebem que essa informação de vida passada veio da vossa própria estrutura celular!... Vejam: as vidas
passadas, os contratos espirituais e as lições cármicas são um processo da memória celular. Está tudo lá. Essa é
a forma pela qual vocês foram programados. Essa é a formapela qual as lições e os atributos cármicos são
«enviados» ao ser humano . Eles têm de estar dentro de vocês. Não podem ficar chocados ou surpreendidos ao
saber que o poder de desfazer tudo isso está dentro de vocês. É certo que a dualidade vos diz algo mais. Diz
que vocês vêm com todos os potenciais para os problemas, diz que se por qualquer razão não conseguem algo
bom, isso deve vir «de cima», de algum lugar fora de vós. Que dualidade vocês escolheram! Então, chega o
momento da transição a partir da Terra e rapidamente chegam a Casa, aquilo a que chamamos «retorno».
Então, vocês e eu encontramo-nos novamente. Por isso, a Comitiva está aqui para celebrar a vossa grandeza.
Celebramos a vossa essência e a beleza deste plano. Então, voltais outra vez à Terra. Naturalmente que tudo
isto vos está oculto enquanto estais no planeta, apropriadamente disfarçados.
Aqui estão os oito Poderes Absolutos do Amor, trazidos até vós talvez de uma forma diferente de antes.
1) Poder absoluto do amor sobre o medo básico semeado
Gostaríamos de falar acerca do poder do amor sobre o medo. Espere um minuto antes de concluir: «Kryon,
essas são notícias velhas! Deve haver carradas de transcrições sobre isso. Disseste-nos há muito que podíamos
pisar o medo e esborrachar a borbulha negra que ele representa.» Esse não é o medo de que estamos a falar
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agora. Vejam, agora estamos a referir a Família espiritual e falamos para aqueles que sentiram esta energia. A
«nova» Nova Era está a aproximar-se. Queremos chamar-lhe «Nova Era». Estamos a falar daqueles de entre
vós – alguns dos quais estão sentados nessas cadeiras e outros estão a ler estas palavras – que sentiram isso
antes. Foi exactamente o que os trouxe aqui. Gostaria de vos dizer que há um medo interno, que está ligado
com o que se está a passar justamente agora neste planeta. Já falámos disso antes e chamámos-lhe «o medo
semeado» para indicar que ele foi «plantado» anteriormente. O medo semeado é este: enquanto transmutam
peças e partes da vossa dualidade, estão a avançar para uma etapa de consciência que não foi conseguida
antes… excepto num outro momento do vosso planeta. Nesse tempo, o planeta estava desequilibrado e vocês
decidiram acabar com ele. O que estamos a dizer-vos é que eu me sento perante uma Família de Lemurianos
quase exclusivamente! Estes são os que vêm sentar-se nessas cadeiras e estão suficientemente interessados na
máquina interna espiritual humana, tal como os que estão a ler estas palavras. Sentiram-se alguma vez como
se fossem uma alma sábia e velha? Pensaram alguma vez que sabiam coisas que outras pessoas não sabiam?
Está tudo ali, já o sabem, no vosso ADN. E digo-vos que há um medo semeado à medida que começa esta
«nova» Nova Era, e esse medo só pode ser superado mediante amor e uma plena declaração à vossa dualidade
de que vocês sentiram isso antes. Perguntar-me-ão: «Como posso eu ter mais fé?” Há qualquer coisa que
bloqueia a minha fé. Quero apalpar isso. Quero parar e proclamar o “EU SOU”, mas há qualquer coisa que me
empurra para trás.»
Digo-vos o que é isso. É o medo semeado na iluminação. Vocês têm todas as ferramentas, e todos os
presentes estão a fazer fila. Vocês sentam-se na vossa cadeira designando-se a vós próprios como
«Trabalhadores da Luz» e ainda há algo para fazer que não sabem o que é? Muitos querem dar esse último
passo, que parece ser tão difícil. Digo-vos que a solução para isso é o poder real do amor. Vocês podem sair
desta sala, ou do lugar onde estão sentados, a respirar finalmente a essência da verdadeira fé – fruindo o «EU
SOU» dentro de vocês. Esta capacidade há muito que está atrasada e está a vir agora da Fonte do Amor
porque vocês expressaram a inte nção de que viesse. Realmente, a Nova Energia do planeta «pertence-vos» e
estamos aqui para a sustentar, sendo essa a única razão para estarmos aqui. Por isso vocês estão a recear este
«despertar». Portanto, quando falamos do poder do amor sobre o medo, estamos a falar sobre esse medo que
está a prevalecer em cada simples Trabalhador da Luz que está a ler ou a ouvir estas palavras justamente
agora e que está a lutar com absoluta consciência. A vossa viagem à lembrança espiritual é sagrada. Não
terminará da mesma maneira que antes. Vocês são os catalisadores da mudança planetária. Vocês são as
velhas almas que despertarão primeiro e conduzirão outras com o vosso exemplo. Vocês são os Trabalhadores
da Luz! Não tenham medo, pois o passado é o passado e o que está à vossa frente agora é de alta vibração, e
está à espera que vocês o peçam!
2) Poder absoluto do amor sobre a angústia
Tratemos agora do número dois, que pode parecer fora de contexto. Gostaríamos de falar sobre o poder
do amor sobre a emoção humana. Uma das mais poderosas emoções humanas que existe, excepto a do amor,
é a da angústia. Trazemo-la aqui agora porque alguns de vocês precisam de ouvir isto. O poder do amor, com a
intenção do novo ser humano de caminhar na luz, pode transformar completamente a angústia. Alguns estão
angustiados por causa da perda de entes queridos. Outros estão angustiados pela perda de um amor. Afectavos da mesma forma porque é a mesma espécie de angústia. Alguns mantêm angústias secretas do passado
que julgam estar escondidas de todos – mas não de nós –, não da Família. Alguns caminham pelas suas vidas
com uma aparência falsa dizendo a toda a gente «oh, Eu estou bem, estou muito bem». Mas não estão. E
sabem quem conhece isso? A Família. Por isso estamos aqui.
Escutem, queridos, escutem bem, meus queridos: os desafios são tarefas dadas para que vocês os
resolvam, não para perdurarem em vocês. Deus não se regozija de alegria e prazer quando o desafio humano
permanece sem ser resolvido. O Espírito não se deleita, nem tira do planeta nenhum benefício dos membros da
Família que escolhem permanecer no desafio. A falta de conclusão e a energia daquilo que não se resolve
nunca beneficia Deus! As soluções certas encontradas através do procedimento do amor e da
sabedoria são o que todos celebramos juntos! É tempo de reconciliar estes sentimentos, não vos parece?
Quero dizer-vos que tudo o que causou essa aflição na vossa vida, absolutamente tudo, foi
planificado por vós. Querem, por fim, aproveitar sabiamente essa situação e tirar partido dela? Desejam
saber o que lhes pede o Espírito que façam com ela? Celebrem- na! É difícil, não é verdade? Há um propósito
espiritual e algo sagrado por detrás disso. No entanto, há uma energia de alegria por detrás disso. É tempo de
começarem a pensar no assunto. Comecem a celebrar o acontecimento que causou a angústia. Comecem a ver
a situação numa perspectiva de sabedoria, que vem justamente do Manto do Espírito que vocês usam como
Trabalhadores da Luz.
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Alguns dir-vos-ão que a angústia só pode ser superada com o tempo e que esse é o único remédio. Estão
enganados. Eles não compreenderam, nem experimentaram as novas ferramentas da vossa Nova Energia
planetária de treino. Eles não experimentaram o amor da Família a chegar à vossa vida para a transmutar
juntamente convosco. Vocês podem levantar-se e sair da sala, ou parar de ler onde quer que estejam, e ter
este fardo dividido ao meio! E, quando partirem, quero que compreendam que nunca estão sozinhos. Nunca! É,
sem dúvida, a vossa dualidade que vos quer convencer do contrário. É a parte da vossa dualidade que vos diz
que têm de carregar o fardo sozinhos e ninguém jamais vos compreenderá. Eu digo-vos que há uma Comitiva
que vos compreende. Não acham realmente que o Espírito sabe? Existe uma Família ao vosso lado. Há braços
que vos envolvem nos momentos mais obscuros e vos amam. Eles estão aqui visitando-vos justamente agora,
não importando onde estão a ler ou a ouvir isto. E certamente vocês são ternamente amados.
3) Poder absoluto do amor sobre a matéria
Nesta «nova» Nova Era, o amor tem um poder absoluto sobre a matéria. Aqui estamos novamente, ano
após ano, a tratar do tema das presunções dos Humanos. Este é um tema que já tratámos antes. As
presunções de que estamos a falar são definidas como «aquilo a que os Humanos estão habituados e, portanto,
aquilo que eles projectam». A Nova Energia anula «o que há que esperar»! O que pensam vocês que são os
milagres? Primeiro que tudo, permitam-nos acentuar o facto de que eles são reais. Falamos frequentemente de
curas – curar a mente, o corpo e o espírito. Todas essas coisas têm a ver com a matéria. Alguns de vocês
testemunharam, tal como o meu sócio já testemunhou, a criação de matéria onde ela não existia numa cura,
ossos que voltam ao seu lugar, cartilagens que se criam quando nada havia, química alterada, o milagre da
matéria. A tudo isso, vocês chamaram-lhe «intervenção divina». Eu quero acrescentar algo mais: este é um
poder que cada um de vocês tem através desse divino anjo que se senta no trono de ouro dentro de vocês.
Isso vem de dentro, queridos, não do alto. Esta energia imensa, milagrosa, é gerada pela espectacular
essência espiritual que cada um de vocês transporta. Quando ela desperta, é espantosa!
Cura só para alguns
Querem saber porque é que alguns são curados e outros não? É uma questão complexa que os Humanos
colocam constantemente. Uma parte tem a ver com o contrato que fizeram relativamente aos vossos planos no
planeta e para onde vocês vêm. Com isso ajudam os que estão à vossa volta, sabiam? Já se perguntaram
alguma vez se estão numa situação aparentemente inadequada para facilitar uma escolha dos que
estão à vossa volta? Assim, quem é que ajuda quem? Acaso sentem uma angústia que dura, dura, mesmo
quando já pediram repetidamente que a mesma vos seja retirada? Dêem um passo atrás e analisem a
perspectiva. É possível que, de algum modo, a vossa angústia esteja actualmente a ajudar quem vos rodeia.
Será um desafio para eles? Leva-os de alguma forma para mais perto do Espírito? Se é assim, queridos, saibam
quem são vocês! Compreendam o que significa ser um «Trabalhador da Luz». As coisas nem sempre são o que
parecem. Mas há outros que aparentemente nasceram para serem curados. E eu quero dizer-lhes: há um poder
sobre a matéria que não se vê apenas na cura do ser humano . Continuaremos a falar sobre este assunto
quando entrarmos no próximo item.
Gostaríamos de vos falar acerca do poder sobre a matéria, que vocês podem observar no planeta.
Interrogam-se sobre o que significa a mensagem que vos transmitimos no sentido de «ancorar a energia»? Virá
um tempo nesta era em que a Terra cuspirá partes de si mesma para cima de vocês. O que queremos dizer
com isto é que haverá vulcões em erupção. Escutem isto: têm ouvido a expressão «vocês têm o poder de
mover montanhas?». Nesta Nova Energia «vocês têm o poder para evitar que as montanhas se movam»! E
quando forem chamados a lugares onde saibam que há um potencial de problemas – onde há terramotos ou
onde as montanhas não são firmes – aí está a razão disso. Estou aqui para vos dizer que quando um número
suficiente de Trabalhadores da Luz avançar para estas áreas e ancorar esses pontos instáveis, haverá ali poder
sobre a matéria! Quando a Terra decide avançar de determinado modo, não se moverá muito se ali houver
Trabalhadores da Luz presentes, ancorando a energia. Isto já aconteceu. Vocês já presenciaram isto, mas não o
sabem. Temos falado, noutras transmissões, sobre aqueles de entre vós que são chamados a determinadas
áreas para ancorar a energia. É disso exactamente que estamos a falar agora e esse é o poder do amor sobre a
matéria.
Lembram-se de quando definimos a matéria e não podíamos sequer pronunciar as palavras da definição
sem incluir a palavra «amor»? Lembram-se de quando definimos amor como sendo a sopa de energia que
estava entre o núcleo e a névoa de electrões do átomo? Ambas, matéria e amor, tinham definições
similares e estavam incluídas uma na outra. É Física! Portanto, há alguma objecção na vossa mente a que o
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amor tenha poder sobre a matéria? Muitos de vós sentem-se indefesos. Pensam que vivem neste planeta e são
produto dos elementos – empurrados para trás e para a frente – dançando de lugar em lugar, enquanto a Terra
os empurra. Sabiam que há Trabalhadores da Luz que estão actualmente a mudar padrões de clima, evitando
que a Terra trema e fazendo com que as montanhas se mantenham quietas? Esta é a parte do poder que vos
estamos a dar nesta Nova Energia. Alguns de vocês que se encontram nesta zona (Detroit) estão, na realidade,
a ancorar um ponto. Há zonas por toda esta terra que precisam da vossa ajuda e até há algumas profecias
sobre esta área específica. São precisos Trabalhadores da Luz aqui! Porque, ainda que não compreendam
porque estão aqui, a sustentar a energia, vocês equilibrarão com as vossas âncoras, sendo por isso que tantos
de vocês estão aqui. Isto poderá soar a agoiro, mas tem a ver com os potenciais. Tem a ver com as mudanças
da Terra. Tem a ver com o porquê de se encontrarem nesta zona. Por isso nos detivemos neste atributo do
«poder do amor sobre a matéria». Queremos que nos oiçam atentamente: estes elementos do planeta
responder-vos-ão. Os próprios «blocos de construção» da matéria são variáveis e respondem ao amor.
4) Poder absoluto do amor sobre a biologia
O poder do amor sobre a biologia é absoluto. Já falámos antes sobre o poder de cura que vocês têm, o
poder que têm dentro de vocês. Poderão argumentar que já dissemos o que podíamos dizer sobre cada coisa.
Meus queridos, nós nunca, jamais, deixaremos este tema sozinho! É que vocês só agora estão a começar a
compreender o redespertar de certas energias que têm estado latentes nos vossos corpos, à espera,
permanecendo ali até chegar este preciso momento. No vosso despertar ser-vos-á dado um atributo que
tornará mais lento o vosso envelhecimento. Tem a ver com a intenção. Tem a ver com ser circunspecto e olhar
à volta para ver que energias estão disponíveis. Tem a ver com o poder do amor e com invocar o EU SOU do
Manto do Espírito. Talvez alguns dos que estão a ler estas palavras, ou alguns dos que vieram aqui esta tarde,
estejam a dizer: «Estou cansado da minha angústia. Está sempre no meu caminho. Não me posso livrar dela. Já
tentei fazê-lo, já considerei isso.» Para alguns de vocês, a angústia foi dada para que pudessem vir aqui hoje
tirá-la. Essa é a forma como actua o Espírito. Ao fazer isso, vocês terão uma mudança de vida – a qual afectará
aqueles que estiverem à vossa volta, de uma forma amorosa. Actualmente, o poder do amor está ligado
permanentemente à vossa estrutura celular. É parte da fonte sagrada e pode mudar a matéria dentro das
vossas células. As células respondem à intenção espiritual, e como vos dissemos antes, é tempo para que
comecem a olhar o corpo como uma célula iluminada. Antes de terminarem a cura, têm de olhar o vosso corpo
como um recipiente – um vaso – uma célula que está completamente iluminada. Não há parte da vossa
estrutura que se possa retirar. Quando uma parte dela tem dor, toda ela tem dor. Quando determinada parte
da vossa totalidade está iluminada e feliz, toda ela está iluminada e feliz. É por isso que novamente vos
trazemos este quarto poder e dizemos com absoluta certeza: vocês podem mudar a vossa química. Vocês
podem criar saúde dentro de vocês. Há aqui alguns neste grupo de informação que podem sentir a energia e
sabem o que está a acontecer neste momento. Temos uma dádiva para os curadores, para aqueles que
passaram anos a fazer trabalhos de energia para outros Humanos. O presente é a consciência expandida, algo
que basta pedir com intenção pura. Procurem-no, pois cada um de vocês que deseje tê-lo, pode tê-lo. É um
caminho rápido, um catalisador de cura, e é por isso que vocês estão aqui, nessas cadeiras como curadores e a
ler estas palavras.
Esperavam por esta capacidade de um ser humano sentir as energias que foram recém-expandidas, caso
assim o escolham? Quando têm uma Comitiva com esta dimensão, a visitar uma sala deste tamanho e este
número de leitores, há uma quantidade imensa de intenção a partir da Humanidade reunida, sendo então que
ocorre esta espécie de coisas. Há presentes concedidos porque a intenção é forte, porque a fé é pura, e o
«Manto do Espírito» está no seu lugar. Alguns, nesta sala e a ler estas palavras, podem agora deter-se e
invocar o «EU SOU» e representá-lo, quando antes não o podiam fazer. Sabemo-lo e, por isso, estamos aqui
reunidos.
5) Poder absoluto do amor sobre a ansiedade
O número cinco já foi abordado antes. É sobre a ansiedade. Meus queridos, muitos estão agora a viver um
processo que descobriram com o nome de ansiedade e querem saber como podem resolvê-lo. Primeiro,
permitam-nos explicar porque é que ele existe e talvez vos dê uma ideia diferente sobre como podem manejálo. Sabem o que acontece, biologicamente, quando vos é permitido evoluir enquanto estão vivos? Vai contra a
vossa passada existência humana. É um novo paradigma do desenvolvimento e faz parte do processo de
ascensão, criado a partir da pura intenção. É o poder do amor que vos dá esta capacidade e que também fixará
os sentimentos à vossa volta. Voltem atrás, ao número quatro. O poder do amor permite-vos evoluir
biologicamente enquanto permanecem aqui. É uma mudança física, uma mudança química, uma
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mudança da força de vida. Nunca antes na história da Humanidade neste planeta, vos foi permitido fazer esta
espécie de mudanças evolutivas, a nível celular, enquanto permanecem na Terra. No passado, isso sempre
aconteceu através do processo de morrer e nascer, queridos, sempre. Este novo paradigma cria
frequentemente uma condição mental chamada ansiedade. Alguns acordam de manhã e dizem: «Estive à
espera que atirassem o outro sapato. Algo vai acontecer. O que é que eu sinto? A minha vida está bem, mas eu
estou realmente ansioso.»
Compreendam que muita da ansiedade e incomodidade que sentem tem a ver com a evolução que se está
a operar dentro de vocês. Para aqueles que sentem ansiedade, medo e incerteza sobre as coisas que vêem à
sua volta, novamente dizemos que o poder do amor pode transformar esses sentimentos tal como faz com a
angústia. Se a intenção existe, se vocês se detêm e chamam o vosso anjo interno, haverá de facto a união para
a transformação. É absoluto. É assim, já o sabem. Vocês são poderosos. Nós estamos aqui por vocês, para vos
capacitar mediante a vossa intenção – intenção que transformará a ansiedade e vos dará a paz. É disso que se
trata, não é verdade? A transformação – a alquimia do espírito humano em alegria e paz em situações que
normalmente não seriam tidas como prováveis para produzir esses atributos. É assim que vocês sabem quando
começam a ficar iluminados. O vosso corpo começa a mudar. Sabiam isso? Quando se sentirem pacificados em
situações que poderiam ser muito dramáticas e instáveis, então acabaram de cruzar essa importante ponte - a
que honra a pura intenção e é o catalisador da iluminação. Ela representa o poder do amor ao seu mais alto
nível, porque muda a consciência humana de forma dramática.
Vocês já sabem que nós apresentamos estes atributos de uma forma linear porque não temos outra
escolha. Como alguns de vocês os catalogam, podem pensar que alguns serão mais importantes do que outros.
Isso não é correcto porque nós não temos maneira de os expor de modo global. O vosso plano de tempo é uma
forma de comunicação para vocês, e assim é. O comboio do tempo nunca pára para vocês. Está sempre a
andar. Não pode ir em círculo como faz o nosso. É por isso que o próximo é o seis. Não é o menor, nem o mais
importante. Simplesmente é. Deixem-me dizer-lhes que numa apresentação circular há sempre um atributo no
meio, tratem de enviar esse conceito de uma forma linear! E nesse círculo (que não podemos apresentar
facilmente), o que está no meio está sempre a interagir com os outros. É um atributo interdimensional destes
poderes do amor.
6) Poder absoluto do amor sobre a dualidade
O amor tem o poder de transmutar a dualidade. Quero dizer-lhes o que isso significa, pois esta capacidade
é muito poderosa. A dualidade é aquilo que sempre vos impede de ver o vosso anjo interno.
Simplesmente. Vocês criaram uma situação em que autorizaram uma parte de vós próprios a estar numa
vibração inferior a outras – para manter as coisas equilibradas numa neutralidade de consciência.
Aparentemente, isso mantém-vos na obscuridade, e assim deverá ser. Esta neutralidade, ou dualidade, é a
única forma pela qual as provas podem ser realizadas, para ver eventualmente até onde irá o equilíbrio da
energia, ainda que alguns dos mais iluminados de entre vocês tenham dito: «Eu fui empurrado e atraído para
aqui. Sinto-o como uma experiência, e Deus é quem me está a empurrar e a atrair.»
Ah, meus queridos! Vocês têm o controlo. Vejam, são totalmente responsáveis e a dualidade esconde isso
muito claramente. Já vos dissemos isso antes, mas precisam de ouvir novamente de uma forma diferente. Não
podem ouvir ou ler estas palavras muitas vezes porque funcionam com as novas ferramentas da vossa
dualidade. Muitos sentem-se aí, como se aparentemente fossem sacudidos pela vida numa tempestade que
está para lá do vosso controlo. Já dissemos nas últimas canalizações sobre a Família que a vossa espiritualidade
está habituada a uma confrontação com a vida de tipo «não intervenção». Vocês «deixam-se ir e permitem que
Deus faça» e Deus ocupa-se em absoluto das coisas. Agora, nós dizemos que Deus é um vosso sócio. Está a
dar-vos a autorização, as ferramentas e o poder para conseguirem vocês mesmos decidir: «Vamos mudar as
coisas nós os dois.» Então, vocês realizam a primeira acção ao expressarem a intenção e começam a celebrar
e a visualizar as vossas próprias respostas. Sabem que, quanto mais depressa vocês iniciarem esta acção com
a vossa pura intenção determinada, mais rapidamente isso acontecerá? O vosso sagrado sócio, Deus, vem,
abraça-vos e juntos co-criam os vossos propósitos para a vida. Qual é a diferença? A intenção. Esse é o vosso
novo poder. A sociedade com Deus é mais forte do que a decisão de «deixar-se ir e autorizar que Deus faça».
Isto é novo, e vocês ganharam-no!
Também falámos, da última vez, acerca do medo que a Nova Energia magnética, que vos está a ser dada.
Mas ela põe-vos no assento do condutor quando chega a dualidade. Nunca mais se equilibrará esta dualidade
de forma neutral, pois os ajustes feitos na Rede Magnética alteraram a vossa dualidade potencial. Houve ainda
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outra alteração magnética da qual nunca falámos. Nove anos antes da Convergência Harmónica, vocês
concordaram em permitir que um acontecimento de 20 anos-luz vos sobrecarregasse com uma grande dose de
magnetismo, que chegaria no ano de 1998. O alinhamento adicional da Rede Magnética é potente e chegou
muito a tempo. A energia numerológica desta descarga significa «cumprimento». Como ela foi programada
consideravelmente antes da medição de 1987, deverá dizer-vos algo sobre o que vocês consentiram que
acontecesse. Sem a mudança actual da Rede Magnética, esta mudança teria sido problemática. Mas com o
alinhamento actual da Rede Magnética isso aumentou os vossos potenciais hoje. Nesta posição, a vossa
dualidade já não se equilibra no zero. Vocês têm agora uma margem superior, o que significa que estão a
manejar o vosso futuro como nunca antes o tinham feito. Aqueles que quiserem começar a praticar,
surpreender-se-ão ao ver o quanto podem mudar-se a si mesmos.
Falemos novamente daqueles que se sentem receosos, ansiosos, preocupados e angustiados, por causa
dos acontecimentos da sua vida. Assemelham-se a uma série de vales e colinas, não é verdade? As coisas estão
bem e vêm como um desafio. Imediatamente há uma resolução e imediatamente outro desafio! Alguns de
vocês pensam para si próprios: «Meu Deus, quando é que agirei correctamente?» Isto mostra a presunção
humana de que vocês se encontram numa espécie de juízo – e que os desafios da vida são motivados por
qualquer coisa que fizeram mal. Se pudessem sabê-lo! Os desafios são frequentemente dados aos
Trabalhadores da Luz, que são aqueles que sustentam a luz! Alguma vez pensaram nisto? Os que são
sábios compreenderão que, para criar a energia necessária para elevar o planeta, os mais capazes são os que
passaram pelas provas. Vocês nunca chegarão ao planalto mágico final onde já não há mais desafios, enquanto
forem Humanos. Alguns sentem que estão a subir uma escada de provas para chegar a um lugar de felicidade,
no qual os desafios desaparecem. Mas escutem: lembram-se do objectivo com que vieram? Ele tem a ver com
elevar a vibração do planeta! Lemurianos, estão a ouvir-me? Lembram-se? Vocês estão aqui para trabalhar e,
quando sobem a escada dos desafios, estão a elevar a energia do planeta. O trabalho do alinhamento
magnético, juntamente com as outras ferramentas desta Nova Era, é proporcionar-lhes a capacidade e o poder
para solucionarem os desafios – não para se libertarem deles. E quem são os melhores para subir essa
escada senão os sábios que possuem as ferramentas? Aqui estamos, pois, a dar-vos mais informação sobre o
poder do amor para transmutar os aspectos que têm tornado tão difíceis os desafios! Este é o propósito desta
mensagem. Por isso, se trataram todos estes atributos.
Na série de canalizações da Família (A Família, Parte IV, capítulo 2) propusemos um exercício sobre o
medo. Novamente dizemos: vocês têm o poder absoluto sobre o medo! A próxima vez que vos surgir um medo
saúdem-no em voz alta (como no exercício). Podem fazê-lo agora, aí onde estão sentados, se tiverem um medo
de qualquer tipo. Saúdem-no! Quero que olhem para a sua chegada como se de uma situação de amor se
tratasse, que vos é oferecida, planificada por vocês. Está aqui novamente, de acordo com o programado. Como
dissemos, saudar o medo desarma-o. Quando o desarmam desta maneira e mostram ao medo que têm
o controlo, tudo muda. E isto acontece porque a vossa dualidade está a ser transformada. O equilíbrio da
obscuridade e luz está a mudar. É agora um equilíbrio superior e vocês têm muito mais controlo sobre estas
coisas potentes, controladoras da vossa vida, do que jamais tiveram. O medo permitir-vos-á saber que está ali.
Dir-vos-á que vocês estão a manejar as coisas pouco eficazmente. Sussurrar-vos-á ao ouvido que não sabem o
que estão a fazer e que todas essas palavras são idiotas. Entretanto, vocês estão a solucionar desafios, cocriando situações de triunfo, usando a sabedoria do amor sem a interferência da desestabilizadora resposta
emocional do medo. Alguns não acreditam que podem fazer isto até ao momento em que ele esteja em cima
de vós. Autorizem que as sementes deste potencial de poder sejam plantadas nas vossas mentes para que
possam lembrar-se das palavras. Depois combinem-nas com a intenção. Com isso podem redefinir para vós a
palavra milagre.
7) O poder absoluto do amor sobre a protecção
Este item pode parecer-vos estranho se vocês expressaram a intenção de fazer o Caminho, meus queridos.
Prometemo-vos protecção. Este atributo está repleto com o poder do amor, pois diz directamente respeito ao
vosso caminho e à honra que sentimos por ele. Alguns disseram: «Kryon, estou preocupado enquanto aprendo
a usar os meus novos instrumentos de guia e de poder. O que acontecerá se falhar, sobretudo no tema da
sincronicidade? Tenho a sensação de falhar em qualquer coisa da sincronicidade que tu mencionaste e vejo-me
projectado do meu caminho recto para outro cenário que pode fazer-me perder todas as minhas metas
espirituais! Que acontece se me engano, enquanto estou a aprender a manejar estes novos instrumentos?» É
justamente aqui que entra a palavra protecção, pois quando vocês estão a expressar a intenção de caminhar
por um novo caminho espiritual, esse caminho deixa de ser, na vossa perspectiva, um caminho recto. No seu
lugar existe um outro, à volta do ponto central, ao qual podemos chamar «objectivo», se assim o desejarem. O
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objectivo é a vossa meta espiritual, o resultado da vossa co-criação e é um potencial no vosso futuro à espera
de se manifestar. Portanto, é interdimensional.
Para chegar aí devem atravessar um labirinto que estão a criar enquanto avançam, com muitas avenidas
de viagem, todas a conduzir ao centro. Pensem nisso como um labirinto de vias, onde não importa qual o
caminham que tomam, uma vez que haverá sempre uma passagem que vos levará ao centro. Não importa que
tenham tido a sensação de ter sido projectados até «nenhum lugar», se perderam um encontro sincrónico.
Agora mostrar-vos-emos que, ainda que percam um acontecimento devido à vossa aprendizagem, não viajarão
«em direcção a nenhum lado» senão para um caminho que está ainda a «orbitar» a vossa meta. Pode ser que
leve mais tempo, mas a sincronicidade estará presente e vocês estarão protegidos durante todo o caminho. A
protecção consiste em o vosso caminho nunca voltar para trás, estando vocês a movimentar-se na direcção da
meta que fixaram ao expressarem a intenção. Este é o «agora». Isto é viver no círculo a que temos vindo a
chamar uma suspensão do paradigma daquilo que costumam classificar como «vida linear». É parte do humano
em ascensão. Portanto, não receiem avançar em direcção ao desafio de aprender como se sente a
sincronicidade. Não temam cometer um erro que vos possa enviar para «nenhum lugar». Avancem e comecem
a compreender como é caminhar no Agora. Estamos aqui convosco, caminhando nesse círculo, deslocando-nos
lentamente em direcção à meta.
8) O poder absoluto do amor sobre a mudança – A Mudança Real
Finalmente, vem o oitavo… e o mais fácil. Trata-se do desenvolvimento espiritual, algo que, em cada
sessão, esteve relacionado com a renovação humana. Os seres humanos têm agora o poder de mudar. Alguns
mudaram o pior que poderão ter imaginado. Nas comunicações em que falámos sobre a renovação do ser
humano estabelecemos uma imagem para que vocês vissem como decidiam renovar a vossa casa e continuar a
viver nela, ao mesmo tempo que decorria a remodelação. Alguns sabem exactamente do que estou a falar. Há
inconvenientes, não é verdade? E há ansiedades? As coisas não parecem correr bem. Os programas estão
sempre a mudar! Vocês desejariam que terminassem. Essa é a mudança real e muitos dos que ouvem ou lêem
estas palavras estão justamente no meio da remodelação. Por isso, estamos aqui para vos honrar desta
maneira. Por isso, estamos aqui com esta Comitiva que os ama como são. Vejam, nós compartilharemos tudo o
que vocês passem. Estamos aqui para apoiar o vosso incrível trabalho. Alguns apareceram hoje (ou escolheram
ler estas palavras) pensando que iam sentar-se diante de uma entidade chamada Kryon. Na mudança,
descobriram que esta vossa irmã ou irmão chamado Kryon está a falar, como uma carta de Casa, uma
mensagem que derrama amor, dizendo que vocês são honrados por fazerem o trabalho e que nós estamos aqui
somente para vos aplaudir, lavando-vos os pés e estando aqui para quando expressarem a vossa intenção. O
poder de mudar está directamente relacionado com a frase «o único planeta de livre-arbítrio». Vocês são as
únicas entidades na forma biológica, exactamente agora neste Un iverso, com a capacidade e a
autorização de elevarem a vossa própria rota vibratória mediante a escolha e intencionalidade.
Isto é devido ao grande plano, tal como foi tratado em O Sentido da Vida, capítulo 2.
Querida Família, irmãs e irmãos, vocês podem abandonar esta sala e dizer para vós próprios: «Foi
interessante. Mas o que se segue agora?» Ou podem realmente sentir a verdade que está aqui? Desejam
mudar? Tem um preço. É aquele que sempre souberam. O preço é que o Espírito vos colocará à prova, provas
programadas por vocês, da vossa própria confecção. Ao mesmo tempo, podem estar alegres e em paz
durante estas provas, e nós estamos aqui para vos explicar as ferramentas. Não se trata de torturar os seres
humanos, nem de os colocar num labirinto. Julgar ou penitenciar não é de Deus. Trata-se do «trabalho da luz»
e, por isso, é que vos chamamos «Trabalhadores da Luz». Trata-se da nossa Família angélica, que decidiu vir a
este planeta, vida após vida, actualmente num esforço para mudar o próprio Universo. Trata-se daqueles que
amamos ternamente, aqueles que nos surpreendem muito. Trata-se de vocês. É por isso que a Comitiva
presente aqui, está somente para vos amar, para vos aplaudir, para vos abraçar e vos dizer: «Nós sabemos que
os veremos novamente. Sabemos que esta Terra é difícil e sabemos tudo o que passaram.» Este é, e sempre
foi, o tema de Kryon. Enquanto chegamos ao tempo detestável em que a profecia vos dizia que a vida humana
ia acabar, haverá uma acumulação progressiva de forças daqueles que se opõem ao amor. Alguns dir-vos-ão
inclusive que a energia de Kryon é maligna e que não o deverão ouvir. Estes são aqueles que não querem que
vocês saibam que são poderosos. Que vos pede Kryon? Que seja esta a prova. Há algo para unir? Há alguma
devoção ou algo envolvido? Há um humano que deseja ser poderoso? Eu somente trago a informação,
poderosa e amorosa, que vos capacita. Trago-vos o amor da Família sem ligaduras. Trago-vos as «Cartas de
Casa» para expandir as vossas vidas.
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No planeta, existe, no entanto, a energia dos que possuem os velhos implantes e que gostariam de vos
deitar abaixo. Eles usam o medo. Observem-nos. Eles queriam que todas estas coisas tivessem acontecido
como as profecias haviam dito. Dar-lhes-ia mais poder se conseguissem que vocês tivessem medo. Dar-lhes-ia
mais importância. Sempre existirão aqueles que puxam para trás. A velha energia não desistirá facilmente e,
em 1999, houve uma grande prova disto: o começo da luta da obscuridade contra a luz. Vocês estão a
ultrapassá-la e, à medida que o forem fazendo, queridos, terão um sentimento de libertação. Então o planeta
subirá! Mas o trabalho consiste em atravessá-lo. O trabalho é compreender que, desde agora até essa altura,
nós desejamos que vocês sustentem a vossa luz e a ancorem. Ela intensificar-se-á desde agora até 2012.
Há uma Família que estará aqui convosco durante todo este tempo. Se saírem daqui sabendo apenas isso,
dir-vos-emos novamente: «Vocês nunca estão sozinhos!» Só pensar que estão, já é disparatado! Se tivessem
noção das entidades que vos rodeiam agora, ficariam espantados. Estes são aqueles a quem nós chamamos
Família, aqueles com quem vocês acordaram estar aqui. Eles estão sempre convosco. Sintam a sua energia.
Eles vos darão a nova ideia absoluta do que é a Família. Vejam, esta é a verdade e isto é o que acontece aqui.
Este é o momento em que nos retiramos. Jamais haverá uma reunião como esta novamente, nunca será
exactamente como esta. A Família que está nesta sala conhece-se uns aos outros muito bem e há uma centelha
cósmica na mão. Vocês olham-se nos olhos e pensam que são estranhos! Vocês passaram vidas juntos, com
atributos cármicos dados uns aos outros ao longo de anos de raiva, medo e amor. Todos vocês se
«conhecem»! A grande Família Humana está aqui, mas vocês não a vêem como vossa. A nível celular
convidamo-vos a compreender e a celebrar esta energia, neste preciso momento.
Este é o momento em que o acompanhamento espiritual visitou os vossos lugares novamente, através de uma
fresta no véu por onde antes entrámos. Poderão dizer que se há um tempo em que o Espírito sofre, esse tempo
é agora, pois temos de vos abandonar. Antes de o fazer, vamos dizer-vos algo sobre o que aconteceu nesta
sessão, tal como em muitas outras. Se pudessem medir a energia que veio a esta sala há uns minutos, quando
começámos a falar-lhes, e se a pudessem medir novamente quando nos formos embora, verificariam que algo
dela permanece. Por outras palavras, alguns de vocês absorveram o que lhes foi dado. Há entidades aqui
que permanecerão e irão convosco quando saírem porque elas têm um trabalho para fazer de acordo com a
intenção por vós expressada. Virá um tempo – eu vos garanto com toda a certeza – em que nos veremos
novamente. Vocês são a minha Família.
E assim é.
KRYON

Escuridão e Luz
Segunda canalização ao vivo realizada em Reno, Nevada, USA
Esta canalização ao vivo foi editada com palavras e pensamentos adicionais que permitem uma maior claridade
e compreensão da palavra escrita.

Saudações, meus amados. Eu sou Kryon do Serviço Magnético.
Novamente estamos mergulhados na energia maravilhosa desta zona – uma energia que é única para este
lugar (Reno, Nevada). Esta é uma energia que permite que alguns temas sejam tratados com mais facilidade,
tal como fizemos neste mesmo lugar há dois anos atrás. Antes de começar com os ensinamentos, vamos pôr os
“apoia-livros” sobre este grupo, tal como temos feito em sessões anteriores. Eles têm uma enorme intensidade
e passaremos a chamar-lhes os “apoia-livros do amor”, porque começamos e terminamos com uma mensagem
que é universal, uma mensagem que vocês vão escutar de cada entidade que vem até vós com o amor do
Espírito. Abrimos com muito amor, e fechamos com muito amor.
O meu sócio já vos disse que quem é honrado neste planeta é o ser humano, que este é, e tem sido, o
tema de Kryon desde que aqui cheguei. Será sempre assim. E, enquanto vocês se sentam a ouvir esta voz ou a
ler estas palavras, eu convido-vos a sentirem o vosso Eu Superior respondendo à Comitiva que trago comigo,
os que andam por estes corredores e se sentam aqui ao vosso lado, que se acotovelam e estimulam os
formosos Guias que vos rodeiam, e vos envolvem com os seus braços. Em momentos como estes, eles só
desejam amar-vos!
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Uma vez que começa agora mesmo a “terceira linguagem”, ser-vos-ão transmitidas tantas coisas quantos
são os que se sentam nessas cadeiras. Esta linguagem é justamente para vocês, uma linguagem universal, uma
linguagem que talvez não escutem realmente, mas que sem dúvida sentirão, pois é o amor de Deus que
estreita as mãos com a lembrança do que vocês são. Poucos são os momentos que podemos passar juntos,
como uma Família reunida, onde o Espírito vem diante de vocês e diz: “Oh! Eu lembro-me de vocês! Eu lembrome! Não é maravilhoso que possamos comunicar de novo deste modo?” Novamente, de forma figurada, nós
paramos diante de vocês, olhando-os nos olhos, e perguntamos: “Recor dam-se do tempo em que vos enviámos
para aqui?” É devido ao respeito pelo vosso contrato que vocês estão nessas cadeiras, permitindo-nos que nos
coloquemos à vossa frente e vos lavemos os pés, um por um. O amor e a sacralidade deste procedimento
querem dizer que “vocês são ternamente amados”, e também “que são honrados sem medida”. Queridos, este
é o reconhecimento de que vocês estão aqui para fazer o trabalho. É assim que um anjo da Nova Era se
senta à vossa frente, juntamente com a Família do arcanjo Miguel. Este anjo é Kryon que vem até vós dizendo
que são protegidos e amados. Este anjo traz verdade e sabedoria, tal como outro que está nesta sala. 2 A nossa
tarefa é fácil: apoiar os que estão a fazer o trabalho, ou seja vocês. Podeis dizer para vós mesmos “Quem, eu?!
Pareço tão pequeno e insignificante neste grande plano da Terra”. Mas nós dizemos que esta é a razão por que
lhes chamamos Guerreiros da Luz!
Durante esta comunicação vamos tratar da diferença entre Escuridão e Luz. Recordem-se que há dois anos
lhes trouxemos uma mensagem respeitante ao lado escuro. Muitos mudaram desde então. Agora estamos livres
para lhes dar uma mensagem mais completa, muito menos enigmática, onde a verdade ressoará e será aceite e
compreendida pelos muitos que estão a vibrar já em alto nível. Há dois anos atrás, apenas, isto não podia ser
feito assim. O ano passado, dentro desta mesma energia, falámos sobre a biologia humana. 3 Revelámos coisas
que não podíamos revelar antes. Assim, estes acompanhantes e esta energia vêm novamente até vós, de uma
maneira especial e única, mais poderosa do que nunca. Oh! Queridos, este é um momento para escutar (ou ler)
estas palavras, que vos podem trazer uma mudança (mesmo a nível celular). Alguns de vós vieram a este
evento (ou estão a ler esta publicação) com uma coisa em mente, que é a solução dum problema. Iremos falar
sobre isso dentro de momentos.
Há uma informação essencial para vos dar, outra que é uma revisão e uma outra que é espantosamente
nova. Queremos examinar a escuridão e a luz, o positivo e o negativo, o equilíbrio entre o que é e o que não é,
e o que isso significa para vocês como Seres Humanos. A capacidade de compreender o que se passa aqui é
maior agora do que foi alguma vez antes. E continuará a ser assim. Estou aqui para dizer que a massa crítica
de Iluminação foi atingida. Já dissemos que vocês, que são poucos, são os que conseguiram as
assombrosas mudanças para muitos. 4 E não o fazem subindo aos montes e gritando alto aquilo em que
acreditam; fazem-no vivendo a vossa vida, mostrando aos outros que “podem ter paz neste planeta, enquanto
vivem a vossa verdade”. Oh, queridos, virá o dia, se é que já não vos aconteceu, em que o simples “viver a
vossa vida” fará com que atraiam outros. E eles irão perguntar-vos: ”O que é que se passa contigo?” Eles
sentirão a diferença e pedirão: “Conta-me tudo acerca disso”. Eles verão em vocês o Anjo Dourado que se
manifesta nessa via prática sobre o planeta, aquele que dificilmente está preocupado e desequilibrado, aquele
que tem a sabedoria e a paciência de um santo. Vocês podem ser isso também e, assim, atraírem outros
Humanos que queiram saber o que é que vocês têm, e eles não. Esta, meus amados, é a forma como os outros
vêem Deus em vocês.
Estamos aqui num tempo novo. É um tempo no qual não há catástrofes programadas para o planeta, como
já dissemos várias vezes. Em troca, há uma “graduação”. E já demos um ponto no tempo para esse
potencial. Haverá videntes remotos que irão além do ano 2012 e dirão “Ops! Vamos todos morrer porque, para
além dessa data, não vejo nada que se pareça com um ser humano!”. O que eles vêem e informam é que vai
ficar muito pouco da velha energia. Há potenciais de energia que, a partir daqui até 2012, vos assombrariam
positivamente, possibilidades incríveis sobre o que vocês poderiam fazer com este planeta. Apenas um punhado
de Humanos - tal como a quantidade de seres humanos presentes nesta sala (e que lêem este texto), cada um
a vibrar em alto nível, cada um com uma envergadura de asa de 27 pés (alguns perceberão o que isto significa
e outros não) - podem trazer milagres a este planeta! E eu digo que vocês serão Anjos, cada um de vocês
que vibre desta maneira. Eu não lhes darei esta informação literalmente.
Chegou o momento de ensinar.

2 - Referência a Ronna Herman, canal do Arcanjo Miguel que estava presente na sala.
3 - Veja o livro 6 de Kryon.
4 - Referência aos T rabalhadores Planetários da Luz.
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Escuridão e Luz
Comecemos por lhes dar uma informação central que já foi dada antes. Em seguida avancemos para os
ensinamentos. Primeiro definiremos o tema, depois desejamos dar informação sobre ele, finalmente daremos
informação sobre os vossos doze aspectos. Muitos seres humanos não entendem o que é a Escuridão e a Luz e,
portanto, dizemos novamente: a definição de “lado escuro” é energia sem amor. Há imensos seres humanos
convencidos de que há entidades cujo trabalho é ser “escuro”! Mas não é assim. Não há nenhuma entidade
no Universo cujo trabalho seja ser “escuro”.
Revisão
A escuridão é um estado vibratório, é um estado sem amor. A escuridão é passiva, enquanto que a luz é
activa. A escuridão é, simplesmente, um estado de energia sem o elemento activo da luz. Isso é tudo o que ela
é. Não é necessário continuar às voltas com este assunto. Não há nenhum drama nem medo. O vosso medo
disto talvez possa ser eliminado ao saberem que a escuridão é, simplesmente, um estado vibratório
inferior, enquanto que o amor é um estado vibratório superior. Há um equilíbrio presente nessa
relação, e é sobre esse assunto que desejamos falar esta tarde. Mas demos esta informação antes para
exemplificar a diferença entre uma escuridão passiva e uma luz activa. Lembrem-se de que a luz vibra mais alto
e tem mais energia, portanto tem um elemento activo. A escuridão não é activa e tem menos energia. Também
é mais fácil de suster devido a isso. 5 Agora já podem entender por que iluminam um quarto, bastando entrar ou
passar por ele. As pessoas saberão quem vocês são, porque o sentirão. Há lugares onde podem ir, e o simples
facto de passarem ali ocasionará uma diferença no planeta, porque transportam o elemento activo da Luz. Já
disse antes em duas canalizações e repito agora: desejamos que visualizem este cenário, porque é prático e
pode aliviar alguns temores naqueles que receiam a escuridão. Qualquer Humano que se assuma como um
Trabalhador da Luz, pode colocar-se no meio daquilo que consideram o símbolo do pentagrama mais maligno,
rodeados por quem se veste com túnicas vermelhas e canta na escuridão, porque a Luz da vossa essência
iluminará o salão e iluminá-los-á a eles também. Não temam! A luz que vocês transportam é a Luz de Deus!
Acreditem! A Luz é a Presença de Deus em vocês.
Há doze elementos que desejamos tratar, respeitantes a este equilíbrio, aos pares. Eles são como se
segue: desejamos falar sobre a negatividade/positividade do planeta, aquilo que significou na velha
energia/aquilo que significa agora. Desejamos falar sobre as provas com que vocês se deparam/ suas soluções,
da morte/vida, da escuridão/iluminação, do ódio/amor e do medo/paz. Estes doze items são dados em seis
pares. Quando entenderem as diferenças entre eles, começarão a entender as diferenças entre a velha e a
Nova Energia no vosso planeta e começarão a entender o poder absoluto que têm sobre a velha energia.
1) O equilíbr io da Humanidade – Negativo e Positivo
Primeiro falamos da negatividade e da positividade do planeta Terra – escuridão e luz se assim o
desejarem – as coisas que parecem ser positivas e as que parecem ser negativas para o planeta e para a
Humanidade. Há aqui informação assombrosa sobre a vossa Nova Era. O paradigma está a mudar no que
respeita à forma como funciona o equilíbrio entre escuridão e luz. Como dissemos antes, os que estão a vibrar
mais alto sentem uma contraparte incómoda. Tudo parece bem, mas estão à espera do “encaixe”. Porém, estão
a experimentar o novo equilíbrio celular. Acostumem-se a ele. No passado tinha de haver um equilíbrio. Não é
mistério que o Mestre Magnético vos venha com uma mensagem sobre o positivo e o negativo. Deve haver um
equilíbrio, sempre. Esta é a forma de operar na Terra e no Universo. É também o que ocorre na vossa estrutura
celular. Uma coisa deve igualar a outra, ou, pelo menos, a energia de uma coisa deve ser transmutada em algo
mais que equilibre a totalidade. Mesmo na morte há equilíbrio. Esta é a chave do que aconteceu e daquilo que
está a mudar a forma como funcionam as coisas. No passado, era a energia humana planetária que tinha de
ser equilibrada. O equilíbrio entre a escuridão e a luz foi atribuído aos Humanos, e foi a consciência da
Humanidade que projectou o equilíbrio.
Deste modo, sempre pareceu que havia tanta negatividade quanto devia haver de positividade, ou talvez ainda
mais ao contrário. Mas era a Humanidade que tinha de suportar esse acto de equilíbrio. Pensem sobre isto:
vocês cresceram a acreditar que, se havia um ganhador, devia haver sempre um perdedor. Mas eu estou aqui
para vos dizer que essa era uma forma de pensar da velha energia bidimensional! Isto agora mudou, meus
queridos. Vocês têm um novo parceiro de que talvez não tenham consciência, que caminha convosco para a
Nova Energia. Já se perguntaram alguma vez para onde vai o carma transmutado, quando vocês expressam a
5 - Ver a história dos “dois quartos” no livro 6 de Kryon.
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intenção de se libertarem dele através do Implante Neutralizador? 6 Já se perguntaram para onde foi toda a
potente energia das lições de vida com as quais viveram, as lições e as situações com as quais teriam de lidar?
Para onde foi essa energia quando vocês expressaram a intenção de a limpar? Vejam, tem de haver um
equilíbrio. Estou aqui para dizer que isso não foi para outro ser humano. Tal como vos disse, vocês sempre
sentiram que, para que um Humano ganhe, deve haver outro Humano que perca. Tudo o que se oponha – e
vocês podem nomear todos os opostos – tem este atributo. Mas, de novo, vos digo que isso representa um
conceito da velha energia.
Imaginem um combate entre dois ganhadores. Como era possível terem algo assim? Agora é possível, e
chama -se Planeta Terra. Eu dir-vos-ei para onde foi a energia transmutada, para onde foram esses velhos
contratos. Dir-lhes-ei o que acontece a um ser humano que decide livrar-se da velha energia e ascender em
vibração. Levar a cabo semelhante coisa requer um montante tremendo de energia espiritual, energia cósmica.
E não são só os acompanhantes que vos rodeiam e os Guias que vos dão essa energia. Ela vem de outro lugar,
e temo-nos estado a preparar para ela, desde há muito tempo. Lembram-se da Convergência Harmónica? Foi
ali que se fizeram as medições que nos permitiram saber que vocês estavam prontos. Lembram-se do 11:11?
Esta foi a vossa parte, ao darem-nos permissão para alterar o vosso ADN. Lembram-se do 12:12? Este foi o
tempo sagrado onde os Humanos receberam o facho ou responsabilidade pelo equilíbrio, e a Terra se tornou
vossa parceira! Nunca mais a Humanidade estará sozinha com a responsabilidade destas energias de
equilíbrio. Vocês agora têm uma parceira activa na Luz, que é Gaia. Comecem a reconhecer o que está a
acontecer. Já se perguntaram porque é que a Terra está a mudar assim? Porquê agora? Porquê só nos últimos
anos? Perguntaram o porquê da aceleração das estações estar a cair sobre vós? Perguntaram porque é que as
“catástrofes do século” acontecem agora de 15 em 15 anos? Perguntaram porque é que as coisas estão a dar a
volta de cima para baixo, com respeito às temperaturas e às estações? É porque a energia que é Gaia – que
tem consciência e amor por vocês – está aqui, e sempre esteve, dando um tremendo apoio aos Humanos.
Quando compreenderem que a muita sujidade deste planeta é parte duma entidade, e que o magnetismo à sua
volta representa os “cocoons” que a apoiam, então começarão a entender parte do sistema em que estão. A
Humanidade já não tem de arcar com o peso do equilíbrio sobre os seus ombros. Não pode, porque foi
atingida a massa crítica na qual o positivo activo está a começar a ultrapassar o passivo negativo,
e porque um Trabalhador da Luz vale dezenas de outros sem Luz. Por isso, um Humano com Luz pode
mudar dezenas de outros, e tudo o que ele tem de fazer é levantar a Luz ao alto. Então, o amor mostra-se! E é
aquilo que vai para dentro da Terra, que transmuta o velho em novo. E a Terra reage (ver no capítulo 4, “A
Terra e Vocês”). Eis do que tratam as mudanças na Terra.
Terramotos
Vocês podem encontrar-se no meio de algo que pode ser temível, perguntando-se se a Terra se está a
tornar instável. Queridos, se vocês estiverem parados num local em que a Terra esteja a tremer, em lugar de
terem medo, prestem-lhe honra! Digam alto: ”Eu entendo completamente o que está a acontecer. A Terra está
a construir-se. A Terra move-se porque está a absorver a velha energia. Ela é nossa parceira na Nova
Era, e está a assumir um papel que nós lhe pedimos que assuma!”. Isto é o que está a acontecer”! Negativo
em positivo. O equilíbrio está a mudar. A vossa parceira Terra está no seu lugar, a fazer o seu trabalho.
2) Desafio e solução dos problemas
Temos aqui um negativo e um positivo, aparentemente um escuro e uma luz que vocês chamam desafio e
solução. Queremos fazer uma revisão, ainda que breve, do que aconteceu há não muitos meses, numa formosa
área que vocês chamam Banff, quando lhes demos uma mensagem assombrosa para a Humanidade sobre “A
Bandeja Dourada” (a próxima canalização deste livro). Descobrirão, graças a essa canalização, que as respostas
aos vossos desafios mais complicados são conhecidas espiritualmente, com antecipação. Contudo, aqui estão
vocês tratando de adivinhar. Vocês estão a aprender, e as respostas não lhes são dadas com antecipação
(assim como também não vos eram dadas, quando andavam na escola). Mas as soluções existem, mesmo que
estejam a meio duma prova. Nesta mensagem da “Bandeja Dourada”, é-lhes dado o conceito, dizendo-lhes que
já há soluções preparadas com antecipação às provas ou desafios que vocês experimentam. De forma figurada,
a Bandeja Dourada representa o novo paradigma no vosso planeta, onde cada simples prova que enfrentem já
foi solucionada, e está à vossa frente como que servida numa bandeja. Acaso não faz sentido que, no equilíbrio
das coisas, tenham planeado as soluções já que também planearam as provas? Pensem em toda a
energia contida nos desafios, nos medos e preocupações. Agora pensem em toda a energia contida no amor
que preparou as soluções. Há equilíbrio! Estas soluções foram criadas e realizadas com amor, antes de
6 - Veja a 4ª canalização deste capítulo 3, sob o título “Intenção”.
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se apresentarem como provas. Com se sentem ao saber que as soluções foram preparadas ao mesmo
tempo que as lições? Este conhecimento devia produzir uma forma distinta de reacção no ser humano
iluminado. Que fazem vocês com os problemas? Quando vêem chegar um desafio, ou quando se lhes apresenta
um que é uma surpresa, qual é a vossa reacção? Ficam com medo? Torcem as mãos com desespero e dizem a
Deus “porquê a mim”?
O Humano iluminado, porém, sabe mais. Quando um desequilíbrio ocorre, então é necessário um
equilíbrio. A solução para qualquer desafio que possam ter, não está contida na energia dos velhos
pensamentos e da preocupação. Essa reacção vai mantê-los pregados ao chão e nunca poderão ver, depois de
começada, a energia do desafio. A primeira coisa que podem fazer com um desafio, é desarmá - lo. Ao recebêlo, celebrem-no! Isso vai dar ao desafio a energia da sabedoria e do equilíbrio, e começa-se a acender a luz
para encontrarem a solução. Pensem que a solução está escondida. Como encontram algo que está escondido?
Acendam a luz e procurem! Como dissemos antes, Deus não se sente bem quando um ser humano está
embrulhado num desafio e no medo. A celebração é quando o Humano entende que há um equilíbrio em
todas as coisas. Portanto, há uma solução esperando que ele a encontre! O Humano que tenha
mergulhado no “porquê eu?”, encontra-se atado aos velhos pensamentos e energias, e ficará preso no desafio,
totalmente separado do milagre da solução – do ganhar/ganhar – e do andar para a frente.
3) Vida/Morte
Falemos da vida e da morte Humanas. Aquilo que mudou do velho ao novo é profundo nestes temas. Há
muito para partilhar convosco a respeito de algo que é tão terrível para vocês! A morte como vocês a vêem é
um velho paradigma. Não há maior informação que lhes possamos dar, ou mais excitante do que esta. Na
verdade não há maior atributo que possa acelerar este planeta para a Nova Energia, do que vocês
viverem vidas muito longas! Nos velhos dias – o velho paradigma – a morte era um intercâmbio de energia,
e era rápida. Os vossos corpos, planificados para viverem 950 anos, duravam somente 60 e 70 anos, com a
vossa permissão. O envelhecimento foi algo concebido por vós. A química foi libertada nos vossos corpos,
actuando no ADN, para que tivessem vidas curtas. Já que tinham de voltar por causa do carma e teriam provas
e desafios de energias escuras e de luz em que trabalhar, mais valia terem vidas e mortes rápidas, uma e outra
vez. Foi uma mudança vibratória da maquinaria, mas já terminou. Com a vossa autorização, vocês deram (no
11:11) uma mensagem espiritual ao vosso ADN, o código da vida, que dizia assim: “Nós agora damos
autorização para sobreviver muito mais do que antes, para facilitar a graduação da Terra!”. Autorização
garantida, meus queridos! O conhecimento disto está agora a ser-vos dado lentamente, em todo o planeta.
Estamos aqui para lhes dizer que se os potenciais se alcançarem, veremos que pelo ano 2012 a expectativa
da vida Humana pode duplicar. Será o dobro! O novo paradigma é este, queridos: estamos a pedir-lhes que
avancem para uma área onde a morte é somente a morte duma velha energia – e a biologia humana vive mais
e mais! Veremos se a vossa ciência pode apoiá-la. Veremos se a vossa sociedade fica receosa e se vai tratar de
evitar que isso se implemente. É muito diferente do que vocês podem esperar e depende das revelações das
ditas fibras da vossa estrutura celular. Os segredos da vida e do processo de envelhecimento serão revelados. A
definição de ascensão, tal como foi dada a muitos grupos antes deste, foi: “O Humano na Nova Energia, tendo
removido o carma e os contratos, avança para a próxima encarnação, sem ter uma morte humana. Então, sem
o contrato existente, ele vai criando um à medida que avança.” Este foi todo o propósito do 5º Livro de Kryon,
na história da “Viagem para Casa”. Isto está diante de vós para ser escolhido, mas haverá quem não faça essa
escolha; outros somente tentarão fazê-lo.
Passarão alguns anos até que entendam tudo isto. Mas aqui está o quadro geral que lhes contámos: não
somente têm permissão para permanecer na Terra, mas receberão o apoio da ciência e da energia. Também
receberão o conhecimento necessário para uma vida longa, a fim de avançarem para a nova vibração,
abandonarem o velho carma, transmutarem o velho paradigma num novo e viverem muito tempo. Esta é uma
informação profunda, gerada por vocês, para vocês! Esta informação é dada, porque vocês deram permissão
para tê-la no 11:11. Permitamos que a luz tenha um significado totalmente novo! Permitamos que ela altere o
vosso equilíbrio! Permitamos que mude o vosso poder na Terra!
4) Escuridão/Iluminação actual
Falaremos agora da escuridão e iluminação física actuais, e do que isso significa para as vossas células.
Desejamos continuar com o tema da biologia humana. Em breve a vossa ciência descobrirá os trabalhos da Luz
respeitantes ao que ela significa biologicamente para o ser humano. Precisamente agora estão a começar a
descobrir qual a causa do envelhecimento, mas há ainda um atributo biológico fugidio, de que falaremos agora.
Ele tem a ver com o relógio do corpo. O corpo regista a marca do tempo. Sabiam isso? Como é que vocês
pensam que ele sabe quando deve fazer certo tipo de coisas? Muitos de vocês na audiência (e dos que lêem)
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vieram à energia deste tempo como mulheres. Perguntaram-se alguma vez como é que o relógio do corpo
estava relacionado com o ciclo mensal? Essa é uma relação com Gaia, não é verdade? Porque é que a biologia
humana responde ao ciclo da Lua? Qual é o processo? O que é que isso vos diz? A primeira coisa que vos devia
dizer é que há uma relação entre a Terra e a biologia humana. A segunda coisa é que tem uma base 12 (como
se indicou antes, no Livro 3 de Kryon).
A Terra responde ao físico na base 12. É geometria cuja base é 12, e essa é a vossa biologia. As 12 hélices
de ADN, cujas partes estão em grupos de três e quatro, dizem que a vossa base é 12, e muitos já conhecem a
sacralidade das formas que giram à volta do doze. Tudo isto diz respeito à Terra e a vocês. Os relógios nas
células seguem o rasto da biologia. Há duas coisas que devem registar. Uma, que já tratámos antes, é o
magnetismo. O corpo sabe de que magnetismo se trata. O que pensam vocês que é o “jet lag” (efeito
produzido pelas viagens de avião)? Quando vocês pegam em seres humanos e os deslocam rapidamente por
cima das redes (magnéticas), e as linhas Ley passam por eles muito depressa, o corpo humano reage duma
certa forma. Sabiam que se vão numa direcção têm uma reacção, e se vão na outra têm uma reacção
diferente? Sabiam que uma é de diminuição e a outra é revigorante? Comecem a estudar isto. O vosso corpo
reage ao magnetismo do planeta. Já dissemos antes que o magnetismo é necessário à vossa biologia e que
sem ele vocês não poderiam existir.
O outro tema apresentado aqui, é que a vossa biologia necessita de contar com a luz e a escuridão, em
conjunção com o magnetismo. O mecanismo de contagem também está envolvido com a escuridão e com a luz.
Permitam-me dar-lhes algo que talvez não saibam, e que revelamos pela primeira vez. Cada célula do
vosso corpo sabe quando é dia e quando é noite. Isto não tem nada que ver com os sensores dos vossos olhos.
Uma pessoa cega tem a mesma capacidade, pois a mesma estrutura celular e o mesmo sangue que corre pelas
vossas veias, reconhece a luz e a escuridão, e tenta contar os dias em conjunto com as qualidades magnéticas.
Em breve haverá evidência para lhes mostrar aquilo de que estou a falar. O relógio do corpo é aquilo que
devem procurar para a próxima extensão da vida, pois este relógio pode ser dirigido e alterado. Procurem as
partes cronométricas no ADN. A parte “contadora” é essencial para compreender o quadro total.
5) Amor/Ódio
Falemos de ódio e de amor. Todos os Humanos presentes estão conscientes do ódio e do amor. Não os
surpreenderá nem lhes causará impacto, saber que a energia central do ódio e do amor é semelhante.
Permitam-me falar-lhes sobre o ódio. O ódio é ignorância que espera que passe por ele essa energia sagrada
e a sabedoria, que é a luz. Eis o que é o ódio. Voltem atrás para ver a definição de “escuro” que lhes dei. Se
retirarem luz e amor de qualquer consciência e de qualquer lado, verão o lado escuro manifestar-se em dúvidas
e temores. A escuridão é simplesmente o grau em que o amor está ausente. Vocês já ouviram e viram
certos Humanos que parece não terem nenhuma espécie de consciência. Eles podem aparentemente fazer
qualquer coisa negativa, sem que o sintam. Dizemos-lhes que a energia central do ódio e do amor é a mesma,
e que vocês estão a olhar para uma consciência de ignorância sem o elemento do amor – consciência à espera,
com oportunidade potencial para ser transmutada. O ódio, por conseguinte, é uma energia que espera uma
mudança. Tem um potencial. Quer mudar. A sua vibração quer aumentar. Está descontente consigo mesma, no
estado de ódio. Sente-se miserável. Olhem para os que sentem ódio e verão!
O amor, por outro lado, é ódio transmutado. Alguns já viram aqueles que estão convencidos de que não há
Deus. São os mesmos que estã o convencidos de que não há nada bom no mundo. Mas acontece que estes
mesmos indivíduos frequentemente têm algum tipo de experiência que os muda do dia para a noite. Vocês
vêem então o ódio totalmente limpo, e observam o elemento activo da luz aparecer nos seus olhos. Estão a ver
um indivíduo que foi mudado para sempre. É esse ser simples de que lhes falávamos, aquele que
sistematicamente se apresentava como se não tivesse esperança. Haverá na Nova Energia um montão de “Ahhás”! Pode mesmo haver alguns deles sentados nestas cadeiras ou a ler estas palavras. É um verdadeiro
milagre da parte activa do amor. O amor transmuta ódio e medo. Quando vocês fazem brilhar a luz num lugar
escuro, a escuridão desaparece, e a transmutação é permanente! Vocês não podem “des-conhecer” algo que já
conhecem, não podem retroceder a um estado de não-consciência, uma vez tendo começado o trabalho. A
única forma de fazer isto é mediante a negação, o que produz desequilíbrio e é incómodo.
6) Medo/Paz
Falaremos agora de medo e de paz, que aparentemente estão nos pontos opostos dum espectro. Aquele
que teme está no escuro. Aquele que teme não está pronto para ver o elemento activo da luz. Aquele que tem
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medo, não realizou a auto-reverência desse Grande Ser que se aloja dentro do seu próprio coração. Tal como o
ódio, o medo é ignorante, pois, uma vez mais, a ignorância é recusar ver o Ser Dourado que está lá dentro. Oh,
meus queridos, quando virem, face a face, o vosso Ser Superior, nunca mais serão os mesmos! Quando esse
Ser Dourado vos olhar nos olhos e vocês virem o vosso rosto sobre esse Anjo, nunca mais serão os mesmos. A
vossa auto-reverência rugirá! Os que já tiveram um encontro com este Grande Ser, são aqueles que podem
despertar sentindo-se em paz, aconteça o que acontecer, pois eles compreendem que há uma peça de Deus
dentro de si. A Fonte está aqui (Lee toca o ponto do seu coração, representando o seu interior). Como se
sentem ao saberem que nunca estão sós? Nunca estão sós! Alguns não acreditam. Sentem-se diferentes. Ainda
se sentem sós. E nós dizemos que estão a experimentar um estado de energia que é incompleto e que deseja
mudar. Espera por uma mudança de potencial. Há alguém que se sinta bem nesse estado? Eu não creio que
vocês conseguissem sentar-se nessas cadeiras ou ler estas palavras se o fizessem. Não! Vocês desejam uma
mudança!
Neste momento vocês estão livres para expressar a vossa intenção de mudar. O corpo está a reagir à
verdade, e está num estado de transição. O medo e o ódio são coisas temporárias que desejam ser mudadas, e
estão prontas para uma mudança potencial. A paz, por outro lado, é feliz consigo mesma, tal como o amor,
porque tem a intenção pura e porque tem a energia activa da luz. Não há nada como isso, queridos, sentaremse nessas cadeiras como um Ser Humano, ou ler estas palavras, sabendo que, ainda que o mundo possa
parecer um caos à vossa volta, vocês estão em paz com tudo. O Anjo lá dentro é a chave. A sua sabedoria é
o catalizador. Alguns compararam isto a uma ostra enterrada na areia, que ignora o problema. Eles não
entendem que, para ter paz no caos, deve haver um pacto divino. Isto exemplifica o vosso panorama.
Isto mostra que vocês entendem que há um equilíbrio em todas as coisas, e escolhem equilibrar as vossas
vidas com luz.
A parábola de Mobie
Oh! Há mais uma coisa. Agora, meu sócio, vou dar-te a resposta a uma pergunta que fizeste durante toda
uma semana. Demos-te uma palavra que não compreendeste e não a partilhaste com ninguém, esperando que
te déssemos a resposta. O que significa? Porque permitimos que a avaliasses? A palavra é “passagem”. E,
agora, vamos dar-te uma parábola sobre um Humano chamado Mobie.
Mobie era um homem duma tribo. Não conhecia o mundo moderno, mas era muito esperto. A tribo estava
a ferver de rumores sobre outra civilização que tinha tecnologias maravilhosas, muito para além do que alguém
pudesse imaginar. Numa tribo onde apenas usavam uma roda, disseram a Mobie que na costa havia um povo
assombroso, com pessoas que pareciam diferentes e tinham coisas incríveis. Falavam uma língua diferente e
agiam de modo diferente. Mobie ouviu dizer que as pedras e tecidos comuns da sua tribo, seriam no entanto
preciosos para esse povo avançado da costa. Disseram a Mobie: ”Se levares pedras e panos suficientes, podes
conseguir alguma coisa deles!” Mobie tinha de ver isto por si mesmo. Tomou então a decisão de partir e
encontrar essa civilização superior. Sabia que eles eram diferentes e falavam outro idioma, mas talvez pudesse
juntar-se a eles. E assim partiu.
Quando chegou junto do povo da costa, viu seres que pareciam muito diferentes dele, e ficou paralisado.
Eles perguntavam-se de onde seria ele. Mas como eram suficientemente sábios, deram as boas-vindas ao
visitante, porque ele trazia pedras valiosas e raras, e tecidos, e pareceu-lhes que ele era muito rico.
Assim, aceitaram Mobie, mesmo que ele não entendesse a sua linguagem. Ele tão pouco os entendia a
eles. Mobie viveu ali por um curto período, compreendendo que havia mais para ser descoberto. Disseram-lhe
que do outro lado do oceano havia uma civilização ainda maior, e que ele podia lá chegar num grande barco
que partia frequentemente. E assim, ele disse para si mesmo: ”Vou até lá.”
Mobie não estava a ter nenhum problema, mesmo não entendendo o idioma, e talvez até nunca o
entendesse. Ele tinha consigo o que tinha trazido para comerciar e conseguir tudo o que queria, de modo que
descobriu um grande barco - e que barco enorme ele era! Subiu a longa rampa para esse barco maravilhoso,
imenso, do tamanho dum edifício. Era mesmo muito grande! Mas algo correu mal quando chegou à entrada. Os
seres que faziam entrar os passageiros, não queriam deixar entrar Mobie. Ele ofereceu as suas pedras e os seus
tecidos, as coisas que lhe tinham servido de passagem em cada tenda e negócio, mas eles sacudiam as cabeças
e não o deixavam passar. Tentou muitas vezes mas resolveu esperar e observar o que os outros faziam. Talvez
entendesse se visse o que queriam os oficiais, para lhe permitirem a entrada a bordo. Parecia fácil. Aqueles que
chegavam ao barco, davam alguma coisa ao oficial e entravam, mas cada vez que Mobie tentava, não
importava quando fosse, eles sacudiam as suas cabeças e apontavam noutra direcção. Ele não entendia. Os
oficiais trataram de lhe dar informação, mas mesmo assim Mobie não percebia. Era óbvio que ele precisava de
algo que não tinha.
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Um homem sábio, que tinha observado todo este processo, na ponte, finalmente ajudou Mobie. Embora o
homem também não falasse o idioma de Mobie, indicou-lhe uma pequena cabana onde havia alguma
actividade. Alguma coisa se passava ali. Alguma coisa se comerciava ali. Mobie era muito esperto e entendeu
que o homem estava a tentar mostrar-lhe que a cabana tinha a resposta que ele procurava. Assim, Mobie
examinou a cabana onde se fazia esse negócio. Viu o intercâmbio de algo que ele mais tarde compreendeu ser
um bilhete de entrada. Posto isso, Mobie entrou na cabana e trocou algumas das suas gemas e das suas finas
vestimentas e linhos por um pedaço de papel. Mobie levou o papel para a rampa, caminhando bem direito, e
apresentou este pequeno papel aos que antes lhe tinham abanado a cabeça muitas vezes, dizendo-lhe que não.
Eles sorriram amplamente e deixaram-no entrar no grande barco. Mobie ocupou o seu lugar numa cabine de
primeira classe, e o barco partiu para a nova terra. Mobie tinha aprendido muito acerca desta nova cultura.
Embora fosse muito capaz e tivesse bens muito valiosos, mesmo assim tinha de trocá-los por algo específico
que parecia tão pequeno, mas representava uma coisa que continha um grande tesouro, e lhe permitia
conseguir a passagem. Acabou por ser o passo final que identificou a sua intenção de conseguir a passagem, e
fazer a viagem.
Meus queridos, vocês percebem que aquilo que funcionou numa energia, parecia não funcionar na outra.
Mobie necessitava de um bilhete de entrada para a sua passagem. Alguns de vocês começam esta viagem com
um equipamento que é iluminado e que sempre funcionou antes. Este equipamento representa certas energias
que usaram, e ideias que tiveram por longo tempo, com poderes específicos, grandes meditações e modos de
fazer as coisas na Nova Era. Mas agora, alguns estão a descobrir que nada dessas coisas está a dar os
resultados que era costume dar. Estão a esbarrar numa parede e a “passagem” é-lhes negada uma e outra vez.
Os resultados que conseguiam alcançar, já não os conseguem obter outra vez.
Dir-lhes-ei onde está o bilhete de entrada: tal como Mobie descobriu, ele tinha de ir a outro lugar para o
conseguir. É um lugar onde vocês não se podem esconder do Espírito. É chamado Intenção Pura, combinado
com a propriedade da auto-estima . Tão simples como isto. Vocês devem ir a esse lugar, que é diferente de
qualquer outro em que tenham estado. Com a intenção pura, digam a Deus: “Mostra-me o que necessito de
saber. Estou pronto com a pura intenção para comprar a passagem. Eu Sou o que Eu Sou”. E então estejam
prontos para receber o “bilhete” com esse puro pedido. Nem muitas cerimónias nem qualquer ritual da
velha energia lhes dará essa passagem. É tempo de deixarem todas as presunções que tinham sobre “o
que funciona” para vos levar mais perto de Deus. Agora vocês estão diferentes e o vosso poder é o centro.
Vocês possuem o vosso próprio Anjo Dourado, e observem o que acontece. (declarar real o vosso Eu Superior).
Não é mediante o vosso trabalho que se dá o ritual da passagem. Não é com nenhuma das coisas que
aprenderam. Vem do conhecimento do Anjo Dourado dentro de vocês. É sobre a intencionalidade e o assegurar
da vossa essência espiritual. Não há coisa mais poderosa neste Universo, neste momento, do que o poder da
consciência Humana e a sagrada Intencionalidade. Quando vocês a expressarem, receberão esse bilhete
através de um batimento do coração… e vocês dançarão pela rampa acima, que vos levará a uma cabine de
primeira classe. Então entrarão no vosso caminho. Há muito amor nesse processo. Isto é totalmente novo.
Nunca houve nada como isto neste planeta, até agora. Vocês estão a viver uma era com uma energia que é
mais especial que qualquer outra anterior, e que dá presentes maravilhosos. Assim sendo, qual é a diferença? O
conhecimento de que vocês merecem estar aqui. Os que receiam a escuridão como maligna estão ainda
na escuridão. Os que gritam “porquê eu” quando chega o problema, retiram-se para uma escuridão de sua
propriedade. Não importa quão espirituais sejam, eles ainda não descobriram “o bilhete de passagem”. Não
descobriram onde está a Luz, o Anjo no seu interior, a chispa de Divindade que é o ser humano. Todos os que
partem deste lugar nos dias de hoje, devem ter um “bilhete”. Porque vos amamos, dizemos: É o vosso bilhete
para uma cabine de primeira classe. É um bilhete que diz: ”Bem-vindo a Casa!”. É isso que significa estar na
Nova Era! Por isso estão a ler estas palavras!
Dêem agora uma olhadela à fina impressão do vosso bilhete. Tem palavras escritas tais como cura,
prolongamento de vida, paz, amor, suprema e real felicidade – todas acessíveis agora mesmo, reclamando o
poder dentro de vocês, pedindo o bilhete que merecem.
Assim chegamos ao fim. Esta grande satisfação do meu sócio, que vocês podem observar, reflecte os
sentimentos que nós temos por vocês. Não há tempo melhor do que quando nos sentamos e falamos com o
coração dos seres humanos. Isto é muito especial! Reconheçam os sentimentos de Casa, dentro de vocês!
Sintam-se protegidos, porque estão protegidos! Sabemos tudo acerca do que têm passado. Conhecemos os
vossos contratos. Sabemos onde está o bilhete: Tem- no o Ser Dourado dentro de vocês... e é vosso para
que o usem.
E assim é.
KRYON
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HUMOR
“O Humor origina bem-estar. Vocês não podem ter bem-estar nas vossas vidas sem o humor conectado
com elas. Imaginem uma vela. A cera da vela é o bem-estar e o pavio da vela sois vós. A vela permanece
inactivada. Nada acontece com a cera – o bem-estar. Está suspensa no seu eixo, que não vai a nenhum lado,
mas está presente e pronta. Então a luz e a chama do Humor aproxima-se do pavio (vocês). Elas começarão a
derreter o bem-estar e a activá-lo. Vocês podem cheirá-lo e o bem-estar torna-se volátil. Está a trabalhar,
irradia luz, está vivo porque o humor lhe foi aplicado. O humor é o catalizador do bem-estar. O bem-estar gera
paz e derrete o coração humano. Entendem o que estamos a dizer? Usem isto. Usem-no em todas as coisas!”
KRYON (Livro 6 – Paz e Poder na Nova Era)

A Bandeja Dourada

Terceira Canalização ao vivo em Banff, Alberta – Canadá

Esta canalização ao vivo foi editada com palavras e pensamentos adicionais,
para esclarecer e para permitir uma melhor compreensão da palavra escrita.
“Como se sentem ao saberem que o que estão a tratar de co-criar e inventar, tão desesperadamente, já foi
feito? Está no depósito do lugar onde vocês estão, e têm sempre acesso a isso. Isso já está solucionado! E é a
mão do Ser Dourado, dentro de vocês, que sustenta a bandeja”.
Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético. Oh, meu sócio, é bom estar de novo nesta
energia, não é verdade? Já se aprendeu muito aqui. É intenção do amor do Espírito, neste tempo, nesta
energia, encher cada uma destas cadeiras com o amor de Deus. Isso não será muito difícil, porque muitos de
vocês já estão prontos para isso. O tema desta noite é um tema prático, um tema sobre Humanos, suas
reacções e interacções. E, meus queridos, este é um dos favoritos de Kr yon: saber como Deus e os Humanos
trabalham juntos. Permitam por um momento que a nossa energia e a desta Comitiva se expandam, para
intensificar as intenções dos que estão aqui. Sabemos que há algumas pessoas sentadas nestas cadeiras que
tentam mudar, tentam absorver informação que possa servir de ajuda para elas e para vós. Há aqui uma piada
que é pessoal, de mim para cada um de vocês, e consiste em que todos conheceis a voz do meu sócio, os que
estão a ouvir (e muitos dos que estão a ler), mas estais a sentir a energia do Espírito, enquanto nós falamos ao
vosso coração. Meus queridos, a energia vem de Casa...
Dizemo-vos que sabemos tudo o que vocês sabem sobre vós mesmos. A única coisa que não sabemos é o
que vocês farão a partir daqui, pois isso, queridos, é do que trata o planeta, este planeta de livre arbítrio, que
dispõe as coisas com antecipação, com vossa autorização, durante eons de tempo. Agora é o momento dos
resultados, quando vocês vivem na energia da Nova Era, e escutam ou lêem as palavras de um Humano que
está a fazer de canal para a energia Divina, uma energia que dá as mãos ao Ser Divino que vive nos vossos
corações. Permitam que os acompanhantes que estão aqui caminhem por entre estas cadeiras e nestes
corredores e façam o seu trabalho. Abram o vosso coração ao que pode ser vosso esta noite! Não viemos
aqui dar-vos informação, queridos, viemos passar-vos uma energia que mude as vossas vidas. A
parceria que estamos a desenvolver com alguns de vós é espantosa. Vocês permitiram-nos entrar e, agora,
sabem como é criar a vossa própria realidade, não é verdade? No entanto ainda há muitos que duvidam de que
isso possa acontecer – caminhar mão na mão com o vosso Ser Superior, pedir para ser parceiro da “própria
chama de Deus”, acordar de manhã sem saber o que se irá passar ou de onde virá a vossa
abundância, mas tendo um sorriso e paz no vosso coração, que canta a canção do amor. Essa é que é a
prova, não é verdade?
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Novamente pedimos desculpa porque o paradigma da Nova Energia vai, por vezes, contra a velha natureza
Humana. Alguns de vocês acham que as suas necessidades só se satisfazem, não com antecipação, mas
apenas no último segundo possível. Aqueles que estão a experimentar isto, já sabem um pouco do que é estar
no Agora. Mas essa é a maneira segundo a qual Deus trabalha – as respostas são dadas exactamente
quando vocês precisam e, geralmente, não antes. Há alguma dúvida de que sabemos quem vocês são?
Eu falo a cada coração, agora. Vocês vêm aqui, sentam-se na cadeira ou lêem estas palavras, e é uma grande
honra para o nosso sector, abraçar essa entidade que tem cores tão maravilhosas girando à sua volta, por essa
entidade dentro de vocês que tem asas que se podem expandir até 27 pés! A energia que cada um de vocês
tem quando não está aqui, é espantosa. Sabemos como brilham as vossas Merkabah. Conhecemos as vossas
cores. Conhecemos a vossa linhagem espiritual. Sabemos onde têm estado e honramo-vos por isso, pois os que
estão nesta mesma sala podem mudar a energia do planeta. É por isso que há tanto poder aqui. Se não fosse
pela dualidade, vocês explodiriam numa massa de cores e energia que espantaria o Universo. Cada ser que
viveu alguma vez neste planeta, está vivo de alguma forma, sabiam isto? Alguns morreram e regressaram
rapidamente, pois sabem que este é o momento que faz a diferença. Todos estão prontos, mirando e
observando. Está tudo a acontecer agora. Tudo tem a ver com o Agora. A Humanidade como uma totalidade, a
nível celular, que sabe do que se trata, sabe de tudo isto. Pensam que não sabemos os sentimentos que há
aqui, as perguntas, as inquietações, o aparente desequilíbrio, os problemas? É disso que queremos falar esta
noite: dos problemas.
A cadeira dourada
Já faz um ano que viemos a este mesmo local, e estivemos na energia das montanhas (Banff, Canadá).
Falámos da “cadeira dourada”. Começámos um tema que nunca tínhamos tratado antes, sobre a parceria com
Deus, para que pudéssemos alargarmo-nos sobre ele, e levámo-lo de cidade em cidade por todo o Globo. É
certo que já foi transcrito e publicado, mas foi iniciado aqui, neste exacto lugar onde estais sentados, e frente a
outros como vós. Alguns de vocês estiveram aqui nessa sessão e sabem do que é que eu estou a falar. Falámovos sobre o grande Ser Dourado que se senta na cadeira do vosso coração. Aí dentro há uma coisa a que vocês
chamam o EU SUPERIOR. Falámo-vos sobre o tema da auto-estima, que vocês devem sustentar e reclamar.
Convidámo-vos a sentarem-se, metaforicamente, nessa cadeira, com esse Ser Dourado, para que vissem quem
vocês são. Convidámo-vos a sentir o amor a penetrar em cada célula. Convidámo-vos a ver o conceito de
parceria com Deus, que está disponível nesta Nova Era. Convidámo-vos ao matrimónio com o Ser Superior, e
dissemo-vos que esse era o primeiro passo para muitos de vós. Dissemo-vos que se fizessem isso, todas as
coisas começariam a ser agregadas, pois os presentes e as jóias do Espírito de que vocês precisavam para
avançar como seres humanos, neste planeta, eram de facto especiais, e muito diferentes das do passado. Têm
de ser. Não há nenhuma ferramenta da velha energia que lhes sirva na existência do dia-a-dia
neste planeta, como seres humanos, enquanto avançam para uma alta vibração. Assim, o ser
humano, vivendo e permanecendo no caminho, torna-se um paradigma totalmente novo, uma escola
totalmente nova, os novos presentes são-vos dados um por um. Há muitos de vocês que não entendem o que
são estes presentes. Sentem-se confusos, ainda que, em amor e honra, já tenham expressado a intenção de
avançar – e... a inte nção é o catalizador para a acção!
Gostaríamos de falar-lhes dum conceito, esta noite, que será tão radical e distinto, como o foi o da cadeira
dourada, há um ano atrás. Queremos que entendam que cada um de vocês, exactamente agora, pode reclamar
o seu Ser Dourado, antes de escutar mais seja o que for. Tenho um exercício para vós, que vos ajudará no que
se segue. É um exercício que o meu sócio já fez com muitos grupos, muitas vezes, mas nunca durante uma
canalização. Já lhes dissemos, queridos, que estamos aqui para lavar os vossos pés. O que se segue é dado
com muito amor e honra, para toda a Humanidade. Se esta noite não conseguirem mais do que isto, ainda
assim será bom – e isto é sentir o amor de Deus penetrar nos vossos corações, e sentir que os vossos pés são
lavados, cada um deles, pelas nossas lágrimas de alegria por poder fazê-lo.
Há entidades tais como Kryon, que dariam muito para se sentarem à vossa frente, tal como nós fazemos
agora! Parece que no perfeito amor de Deus, eu fui o mais entusiasta a oferecer-me para ser aquele que ajuda
a colocar a Rede Magnética, para observar esta vossa época extraordinária, para ver o que vocês conseguiram
fazer com a Terra, e ver tanto a esperança como as mudanças e o grande amor. Permitam-me lavar os vossos
pés, como reconhecimento pelos vossos esforços. Aceitem-no e saibam que são honrados. Cada um de vocês,
vem aqui com problemas de vida humana. Há um único cenário para cada pessoa, e assim deve ser,
especialmente com aqueles que se encontram afastados de algo que era cómodo. De súbito, alguns deparamse com problemas que nunca tinham tido antes: problemas de saúde, de carência, de sobrevivência. Alguns
têm até problemas com a Família (biológica e cósmica).
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Exercício de visualização
Aqui vai o exercício de preparação, e verão como encaixa no que queremos dizer-lhes. Desejamos que
vocês vejam e visualizem o problema que está agora mesmo na vossa mente, enquanto escutam ou lêem isto.
Para alguns de vós há mais do que um problema… e nós honramo-vos por isso. Não há amor maior do que o
do ser humano eleito para vir para este planeta, dando voltas dentro de uma biologia, com o seu Ser Superior
escondido de si mesmo, para ver se consegue encontrá-lo, afim de experimentar a fragilidade da carne, o
desengano e o envelhecimento, e todas as provas da Humanidade. Por isso vos amamos tanto, se é que já não
o dissemos antes!... Por isso, vocês merecem ter mensagens de iluminação, dadas deste modo. E, por isso,
merecem também receber a energia que passamos para as vossas vidas, absorvidas nessa cadeira dourada,
para que possam avançar e tornar-se poderosos (recordem os vossos poderes) com as novas dádivas.
Queremos que visualizem o problema que está nas vossas vidas. Arranquem-no do seu feio lugar e
ponham-no no vosso colo. Tal como um pequeno animal feroz, tão feio quanto possa ser – negro de medo –
queremos que o ponham justamente aí, diante de vocês, vivo e cheio de incertezas. A razão porque lhes
pedimos isto é porque vão ter a oportunidade de fazer algo com ele, dentro de momentos. Então, esta noite,
essa coisa feia ou será resolvida ou será colocada de volta no lugar onde estava. Vejam, estas coisas não
desaparecem! Não se vão embora! Elas pertencem-vos. São situações que vocês transportam. São vossas, têm
os vossos nomes gravados nelas. Vocês aceitaram-nas. Assim sendo, arranquem esses problemas sem solução
e ponham-nos no vosso colo. Metafórica e figuradamente, eles ficam aí, onde vocês os podem ver durante os
próximos momentos. Eles também estão a escutar a mensagem.
Agora, vamos dizer-vos uma coisa. Antes de descrever este conceito, temos de entrar num cenário que é
histórico. Gostaríamos de dizer-lhes o que fazem normalmente os Humanos, com o tipo de problemas que
vocês têm no regaço. Vamos falar primeiro da velha energia, porque deve ficar completamente claro para
vocês, a diferença entre o que costumava ser e o que é agora. Na velha energia, havia cinco coisas. Os
Humanos costumavam enfrentar problemas como os que vocês trouxeram aqui hoje. Vocês não são únicos no
departamento de problemas, já sabem... Como indivíduos iluminados, os vossos problemas continuam a ser
frequentemente semelhantes aos das outras pessoas. O que os torna únicos, é que vocês os enfrentam AGORA
(vocês, não os outros). Talvez vocês se achem iluminados, mas, só porque sabem como funcionam as coisas, e
sabem quem são, isso não vos exclui de terem de lidar com esses problemas. Deixem-nos descrever o método
da velha energia, no que diz respeito ao tratamento de problemas sérios. Iremos provar-lhes algo: que a
dualidade real humana existe! Como se vocês precisassem de semelhante prova!....
1 – Fuga
A primeira coisa que um ser humano faz com mais frequência quando tem um problema sério, é correr
para outro lado: “Se eu fugir para suficientemente longe, ele não vai estar aqui quando eu voltar”, dizem alguns
enquanto correm de um lado para o outro. Vocês já viram isto muitas e muitas vezes. E, assim, começam a
fugir. Há formas de ocupar o cérebro, há verdadeiros movimentos físicos, há o processo de ignorar o problema:
“Oh, ele desaparece, vai-se embora”... Mas ele continua, não é verdade? Ali fica e cada vez se torna pior. Por
vezes fica mais envenenado. Outras vezes a energia de fuga, intensifica-o. Vocês não podem escapar dele. No
velho paradigma, a primeira coisa era “sair do palco”. Agora eu pergunto-vos: caberia esta atitude numa
natureza espiritual perfeita? Porque é que o medo e os problemas são tão execráveis numa raça tão
inteligente? E a resposta, meus queridos, é espiritual, porque estas coisas que estão pousadas nos vossos
regaços têm uma energia espiritual! Elas são coisas pré-estabelecidas. Cada vez que algo acontece, é de
natureza superior. Quer essas situações criem medo e ansiedade ou interrompam as vossas vidas, estão préestabelecidas. E a primeira coisa que o Humano deseja fazer é fugir delas. É uma coisa estranha para ser
feita por uma raça inteligente, não? Ao invés, porque não a enfrentam e resolvem? A resposta é que há aqui
um grande véu espiritual. Há um pedaço de Casa em cada problema. E no entanto, a primeira reacção é
fugir: “Eu não quero ir para ali”, diz o Humano. Porém, aquilo faz parte dele.
2 - A menor resistência
Quando se escapam, embora compreendam que o problema permanecerá, muitos acham que o caminho
da menor resistência é a solução. “Bem, vou trabalhar isto. Penso que farei o que for mais fácil” – diz o
Humano. Mas aqui há uma dicotomia. Muitas vezes essa solução de menor resistência, não tem nada a ver com
o problema. É ocultá-lo e dizer (como se ele saísse do caminho): “Qual é a coisa mais fácil que eu posso fazer
para me livrar disto? Eu trato dele, mas qual é a forma mais fácil? ”
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Parábola de Sara e o “sapato velho”
Isto faz-nos recordar a parábola de “Sara e o Sapato Velho”, que já lhes demos antes, e que não tem nada
a ver com nenhum sapato. O sapato velho é só uma metáfora, que significa que os seres humanos têm
tendência a ir pelo que é mais cómodo. Escutem, queridos: muitas vezes o que é mais cómodo pertence à
velha energia ! A história de Sara é simples: ela rezava e tornava a rezar para conseguir o trabalho da sua
vida, quer dizer, o “seu lugar doce”. Tudo o que ela queria era essa maravilhosa ocupação, algo que ela
pudesse realmente fazer bem. Essa era a sua paixão. E ela tanto rezou que conseguiu. O único senão era que
ela tinha de viajar num comboio subterrâneo para chegar lá, e Sara tinha vindo a este mundo com um
problema de claustrofobia. Ela odiava o comboio! Cada vez que entrava nele, suava, tinha ansiedade, sentia
medo, e tudo o que desejava era que passassem os poucos minutos da viagem para poder sair dali para fora.
Ela tinha co-criado de forma espiritual o trabalho da sua vida, contudo tinha de lidar com esse problema
cármico que se metia pelo meio.
Finalmente, Sara apresentou-se perante Deus e disse: “Meus Guias, isto não está a funcionar. Anjo
Dourado, meu parceiro, isto não funciona!” O Anjo Dourado perguntou a Sara: “O que pensas fazer a respeito
disso?” – e ela respondeu: “Encontremos outro trabalho”. E o Anjo disse: “Este é o trabalho que tu criaste e
pediste. É a tua paixão, o teu presente. Porque é que, em vez disso, não te resolves a mudar esse problema de
claustrofobia?” E Sara respondeu: “Porque tenho tido claustrofobia desde há 50 anos, e este trabalho só o
tenho apenas há três meses!”
Sara buscava a solução mais fácil: “Encontra-me um trabalho que esteja ao lado da minha porta – dizia
Sara – é mais fácil”. Muitos de vocês já sabem que esta história teve um final muito especial. Sara decidiu-se,
por fim, por meio da intenção, a eliminar esse atributo cármico, ou seja o seu medo aos espaços pequenos. E
conseguiu. E, por tê-lo conseguido, a Terra mudou também um pouco. Os Humanos frequentemente desejam
meter-se pela avenida que aparentemente conduz mais depressa ao triunfo, ainda que isso não crie uma
solução.
3 - Compartilhar (diluir o problema)
Outra coisa que os seres humanos fazem com os problemas no paradigma da velha energia, é o que
chamamos organizar-se. Há Humanos com problemas à sua frente, que decidem que se os partilharem com
uma quantidade suficiente de pessoas, eles irão desaparecer! Assim, organizam-se, a si e aos seus amigos, em
grupos de “dramas”. Eles chamam todos os seus amigos e contam-lhes os seus problemas. Repetem as suas
histórias uma e outra vez, pensando, que ao fazê-lo, talvez algum dia os seus problemas desapareçam. Sentem
que se pudessem ter mais pessoas envolvidas, o problema poderia ser ainda mais diluído. Eles realmente não
desejam sugestões nem soluções, só querem passar os seus problemas ao grupo. Mas não funciona dessa
forma. Envolvendo outras pessoas desta maneira, partilha-se a energia de modo inadequado, pois significa
voltar as costas ao tema da responsabilidade, que é a base do problema. Não há absolutamente ninguém
que possa arcar e resolver problemas que têm o vosso próprio nome inscrito neles.
4 - Preocupação
Oh, este é um tema que vocês conhecem muito bem! Algumas vezes, na velha energia, a primeira coisa
que um ser humano faz é criar energia sob a forma de preocupação. Já falámos acerca disto, antes. A
preocupação é energia. A preocupação é energia do intelecto sem amor. Sabiam disso? O intelecto com
amor é uma coisa bela. O intelecto sem amor cria preocupação e ansiedade. Duma certa maneira, o Humano
pensa que a energia criada pela preocupação diminui o problema. Muito frequentemente, numa escolha na
Nova Era, face ao dilema paz/preocupação, os Humanos escolhem a preocupação! Estamos de novo, com o
“sapato velho”, não é verdade? E a preocupação cria energia. A concentração no problema, frequentemente
expande-o e intensifica-o. Falámos muitas vezes já da bifurcação de caminhos que se avizinha. É mais fácil para
vocês, quando vêem um desafio à vossa frente, sentarem-se e preocuparem-se em vez de enfrentarem o
problema, mesmo correndo o risco de o trazer para mais perto. Muitas vezes, o sinal com a solução acaba de
chegar à encruzilhada! Vocês têm de ava nçar por ela dentro para poderem encontrar a resposta. O que
acontece é que não está nenhum letreiro à vista, antes de lá chegarem! A preocupação é uma reacção
comum dos Humanos, e é compreendida espiritualmente porque é parte da sua dualidade. Pensem em todas as
coisas que vocês fazem, em vez de enfrentarem directamente um problema. Esta é a reacção de um Humano
que veio a este planeta com uma propensão inata – uma dualidade que cria reacções ilógicas ante as coisas
que vocês mesmos planificaram! Meus queridos, esta é a razão porque chamamos trabalho àquilo que
vocês fazem! (risos)
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5 – Abandono
Quando tudo o mais falha, em lugar de enfrentar o problema que está à sua frente, muitos Humanos
simplesmente “baixam a cortina”. Com o baixar da cortina vem o desequilíbrio. Ora, com este desequilíbrio
convidam a vir até vós os problemas de saúde e as doenças. Muitas vezes, em vez de enfrentarem um
problema na vida, entram numa crise biológica, ou seja, uma forma de baixar a cortina. Onde está essa parte
do cérebro Humano que diz: “É melhor deixar o planeta do que enfrentar o problema”? Dir-vos-emos onde
está: ela reside na dualidade Humana! Não é esta a prova de que existe algo aí? Afinal de contas o que é a
Natureza Humana? É uma forma de comportamento ilógico que nos parece cómico – e é comum à
Humanidade, não é verdade? Está à vossa disposição na dualidade, é um atributo espiritual de uma alma
sagrada normal no vosso planeta. Com o problema no colo, alguns acabam de verificar que um ou mais destes
atributos soavam muito familiares. Mesmo os que se chamam a si próprios “iluminados” e que estão a vibrar
num nível elevado, terão a tentação de utilizar uma resposta da velha energia, até que se encontrem a si
mesmos nela, e avancem, para fazer então o que realmente funciona. Porque é que vos dizemos isto? Não é
apenas para vos mostrar a dualidade a trabalhar, mas também para realçar a beleza daquilo que tem chegado
à Terra, pois todas estas “reacções normais da dualidade” da velha energia podem ser agora mesmo
transmutadas espiritualmente! Vocês como seres humanos, e nós como Espírito, cooperando em associação,
temos o controle sobre estas coisas nas vossas vidas. Dizemo-vos agora, que é tempo de as eliminarem a
todas! Não há nenhuma razão para fugir, para se preocuparem, para tratarem de encontrar a via de menor
resistência, nem de abandonar. O que faz então o Ser Humano da Nova Era, com um problema semelhante ao
que vocês têm no colo? Examinemos isso por um momento. Aquele que está totalmente iluminado, que sabe
quem é, aquele que se senta na Cadeira Dourada, aquele que está a vibrar num nível mais alto, fará três
coisas que são a fonte de tantas canalizações que temos comunicado. O Humano da Nova Era tem um
paradigma completamente diferente:
A primeira coisa que um Humano da Nova Era fará, será analisar metaforicamente porque é que existe o
problema. Isto é algo que merece muito respeito, pois é a chave do que vem a seguir. Ele olhará para o seu
problema e dirá: “Porque é que isto veio até mim? O que significa?” Meditará frente ao Espírito, e sem pedir
ao Espírito nada de nada, fará antes a seguinte pergunta: ”O que é que eu necessito de saber sobre isto?”
Então, pedirá não uma solução, mas a Paz dentro dele. A paz (na preocupação) é algo absolutamente
necessário à co-criação. Há muitos aqui (e a ler estas palavras), que entram nesta categoria de Seres
Humanos! Refiro-me à forma através da qual manejam os vossos problemas.
A segunda coisa que este ser humano iluminado fará no novo paradigma, é assumir a responsabilidade
pelo problema, não importa quão grande seja ou o que tenha acontecido, sem se importar se ele apareceu
como um acaso ou não. Eles dirão: “Em algum nível de consciência fui eu que o planeei. Eu sou o responsável
por ele. É meu, portanto posso solucioná-lo. Isto não é algo que me aconteceu. Não é uma experiência do tipo
‘porquê eu?” Não há papel de vítima aqui.
A terceira coisa que ele fará é começar o processo de co-criar a solução. Já falámos sobre isto muitas
vezes, e fizemos muitas canalizações sobre co-criação, mas ainda há mais coisas para saber. Há sobretudo um
conceito que lhes vamos apresentar hoje, que nunca antes foi dado. É um conceito que pode mudar a forma de
vocês pensarem, como seres humanos da Nova Era, um conceito que lhes trará uma experiência informativa
tipo “Ah-Hah!”, capaz de imprimir um novo dado, algo para vocês pensarem, algo para reclamarem e algo para
visualizarem, que é actual e irreal! E terá um sentido espiritual.

O Universo, um sistema fechado
Antes, porém, de entrar neste tema, terei que lhes falar sobre as coisas interdimensionais. É difícil, pois eu
estou a tratar com seres humanos que são criaturas de uma simples dimensão, e o Espírito funciona com
dimensões múltiplas. Alguns dos conceitos estão para além da vossa compreensão, enquanto vocês estiverem
na Terra, devido à dualidade. Permitam-me dar-lhes um exemplo que nunca demos antes. Provavelmente, este
facto científico não fará nenhum sentido para vocês, apesar de que, dentro de dez anos a vossa ciência
compreenderá a verdade do mesmo. A actividade dos Raios Gama que vêem chegar, vindos de biliões de anosluz de distância, está mesmo à porta! Se pudessem criar uma estrada tipo passadeira rolante sem fim – uma
estrada bidimensional, e pudessem viajar durante biliões de anos à velocidade da luz, até encontrarem a Fonte
real da actividade dos Raios Gama, quando terminassem a volta por essa estrada bidimensional, veriam o vosso
próprio sistema solar! Parecer-lhes-ia que nunca tinham partido! Que tal o enigma? Esta é a forma como
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funciona. É um conceito interdimensional. É algo que vocês não conseguem entender. Sabiam que o vosso
incrível Universo “em expansão” é um sistema fechado? Conseguem perceber como nele pode não haver
começos? Imaginem!... O vosso cérebro Humano tem dificuldade para entender isto, e no entanto não houve
começos. O Espírito de Deus, que inclui cada um de vocês, simplesmente sempre existiu. É um elemento
permanente no Universo, que sempre esteve e sempre estará, e vocês fazem parte dele, cada um de vocês e
todos vocês.
Sobre o Agora e o tempo linear
Falamos do Agora e daquilo que queríamos dizer. O conceito do Agora não é compreensível dentro do
vosso tempo linear. Nós referimo-nos ao tempo real como um círculo. A realidade do tempo está no Agora – o
que também cria um Universo fechado. O tempo que foi criado por vós é linear. Compreendem que não há um
só ser humano que exista no Agora? Mas enquanto vocês estão aí sentados, tanto é futuro como passado.
Enquanto o vosso relógio linear avança, tanto é passado linear como futuro linear. Não vos é permitido parar e
SER onde nós estamos, no Agora. No Agora, que é um conceito interdimensional, Kryon e Deus e todos os
Guias e Anjos estão acostumados a uma situação onde o passado e o presente e “todo o potencial das coisas
que podem acontecer”, existem ao mesmo tempo. Isto agora é essencial para vocês: os vossos potenciais
existem Agora, na realidade dimensional interna do plano de Deus. É difícil para vocês verem este
“armazém de tempo” do Agora, quando estão constantemente a olhar para o passado e o futuro. O vosso
comboio desloca-se numa linha e viaja sem parar, e tudo o que podem ver quando voltam as cabeças é: aonde
estive e para onde vou. Nós, contudo, vemos o vosso comboio num círculo. É muito diferente e muito difícil de
o explicar claramente.
Meu sócio, é essencial que tu sejas como um cristal límpido nesta parte da canalização, pois a lógica disto
deve aterrar correctamente naqueles que estão a ouvir (ou a ler). A realidade do tempo espiritual: todas as
coisas existem juntas. Tudo o que vocês têm e o potencial para fazer, já aconteceu, e isso não tem nada
que ver com a predestinação. Como dissemos antes, vocês controlam o vosso próprio comboio. Mas dizemo-vos
que os potenciais para os vossos problemas realmente existem agora. Vou dar um exemplo: alguns de vocês
disseram que estar na Terra, é como estar numa escola. Nós falámo-vos sobre as lições e as experiências e
que, por isso mesmo, estão aqui. Os problemas no vosso regaço são, portanto, provas, não é verdade? Agora
quero que voltem à escola por um minuto. Voltem atrás no tempo, quando estavam na escola, e aprendiam as
coisas que os professores diziam que vocês tinham de aprender. Vamos fazer de conta, por um momento, que
as provas estão sobre as vossas carteiras e vocês estão ali sentados prontos para escreverem as respostas, o
melhor que podem. Lembram-se de momentos como esse?... Escutem isto: nessa escola onde costumavam
andar, dentro de algum cofre, em algum lado, em algum gabinete de arquivos, ou na secretária dalgum
professor, estavam todas as soluções a qualquer prova que lhes fosse dada. Estão de acordo? Na
verdade, nessa escola, não lhes podiam ser dadas provas, se não estivessem ali também as soluções. Elas
estavam ali para lhes serem dadas, para serem comparadas com o vosso processo de aprendizagem. Assim,
digo-lhes que no vosso tempo de escola, as soluções para as vossas provas já tinham sido encontradas,
e estavam ali para que vocês as conhecessem… mesmo enquanto estavam na sala a resolvê- las! As
soluções estavam escondidas de vocês, mas existiam, não é verdade?
Voltemos agora atrás por um momento, e falemos sobre o problema no vosso colo. Falemos do parceiro
inter-dimensional que vocês têm. Falemos dos cofres do escritório e dos gabinetes de arquivo do Espírito,
porque eu estou aqui para lhes ensinar um conceito a que nós chamamos “A Bandeja Dourada”, e apresentovos isto com todo o amor, tal como vos apresentei outro que chamámos “A Cadeira Dourada”. Nessa Bandeja
Dourada, meus queridos, estão as soluções para qualquer problema que tenham no colo. Existem Agora e estão
no Agora. O problema já foi solucionado. Não está em vias de solução, já está solucionado!... Como se
sentem ao saber que aquilo que vocês estão a tentar tão desesperadamente co-criar e conseguir, já está
feito? Está no depósito do lugar em que vocês sempre estiveram, e sempre tiveram acesso a ele. Olhem para
essa coisa feia no vosso colo, aquilo que lhes parece tão temível. Já está solucionado! A solução está na
Bandeja Dourada e nas mãos do Ser Dourado, que se senta no vosso colo, segurando essa Bandeja. Há aqui
também um convite não expresso: O que irão fazer com isto? Se as soluções já existem, isto deve dizer-lhes
algo sobre a forma como funcionam as coisas, não é verdade? Não há nada tão difícil nem nenhuma
solução que esteja para lá do vosso alcance. E já que está ali para que a usem, permitam-me dar-lhes
algumas instruções sobre este novo conceito. Queremos dizer-lhes que, melhor do que lutar com a co-criação,
vocês podem simplesmente alcançá-la e utilizá-la, utilizar algo que sempre esteve ali. Sabem vocês porque está
ali, meus queridos? Conhecem as mãos cuidadosas que as prepararam? Isto fará um sentido mais lógico para
uns do que para outros, pois deve haver um equilíbrio em tudo. A pergunta foi-lhes feita antes, por alguém que
acabava de entrar na energia Kryon e descobriu os sentimentos de Casa. Ele perguntou: “Para onde vai o
carma quando é limpo e desactivado?” Essa foi realmente uma excelente pergunta, porque mostra uma
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compreensão da energia do equilíbrio. Eu digo-vos para onde vai: vai para a Terra! E vocês ainda perguntam
porque é que a Terra está a revolver-se... Esta é a alquimia de que temos falado. Para onde vai a consciência
da velha energia? Vai para o planeta, onde é transmutada na energia da mudança. O planeta muda e
gira, transmutando a velha energia Humana. É sábia a pessoa que compreende que a energia está sempre
aqui. Quando vocês mudam, tal como estão a fazer os Humanos desta Nova Era, há um processo que
realmente facilita a mudança planetária, devido aos vossos actos espirituais. Chamamos-lhe equilíbrio .
Quando o cometa Hale Bopp passou, enviou uma assombrosa quantidade de energia para o vosso planeta,
que atingiu o próprio pó da Terra, para que estes processos Humanos pudessem ser transmutados
adequadamente. Era necessária energia, e nós informámo-vos disso em devido tempo. Agora vocês já sabem
de onde veio e porque era necessária. A mudança de energia é algo complexo, e quando qualquer um de vocês
manifesta a intenção de avançar e perder as velhas atitudes - o velho paradigma e o velho carma - tudo isso é
absorvido pela Terra. As alterações na Terra fazem parte do grande plano e são uma parte do equilíbrio da
Nova Era. Assim, não deveria surpreendê-los que essa simples prova no vosso regaço já esteja solucionada. O
equilíbrio das provas é as soluções que estão na Bandeja. Elas estão no Agora, tal como os vossos
problemas. Elas estão no seu potencial do Agora – todas prontas para vocês. Mas há alguns atributos que
devem conhecer, porque não são simples. Permitam-me que lhes mostre alguns deles.
1) O primeiro é este: enquanto vocês vêem e reconhecem o facto de que a solução já existe, ainda que
não possam vê-la, visualizem a solução. Vejam a Bandeja e visualizem a solução. Agora isto é importante:
não visualizem aquilo que vocês pensam que é preciso para criar a solução. Deixem que seja o vosso
parceiro (o Espírito) a fazer o trabalho. Permitam-nos fazer isso! Exemplo: uma certa manhã, um Humano vai
participar numa corrida e deseja cortar a meta, mas não sabe como passará por aquela colina íngreme, ou
como fazer aquela curva muito apertada. Então, põe-se a orar a Deus para que o ajude na colina íngreme ou
na curva apertada. Todavia, estamos aqui para dizer que, em troca, ele deve simplesmente visualizar-se a
passar facilmente a linha de chegada. Deixem-nos ser nós a lidar com a colina íngreme e a curva
apertada, pois esse é o nosso trabalho!...
Façamos uma breve revisão da parábola que lhes demos: “Henry e a Ponte que faltava”. Alguns recordarão
que esta era a história de um homem que se deslocava a toda a velocidade em direcção a uma ponte, que ele
sabia que tinha sido retirada. O Espírito disse-lhe: “Continua, Henry. As coisas não são como parecem. Nós
cuidamos de ti, Henry”. “A ponte que faltava” foi uma metáfora para aquilo que os seres humanos não
conseguem vislumbrar ou ver no futuro, mas da qual Deus já se encarregou. Esta parábola, queridos, é
realmente sobre a Bandeja Dourada, pois a solução do problema de Henry - a ponte que faltava - já tinha sido
levada em conta. Se lerem essa parábola novamente, que já foi publicada (no Livro 4), compreenderão algo
dentro deste novo conceito da Bandeja Dourada. Enquanto Henry se aproximava da área onde a ponte deveria
estar, assustava-se porque sabia que faltava a ponte. Os seus receios aumentavam… e estava a aproximar-se
rapidamente! Teve de fazer o seu máximo esforço para não travar, pois o Espírito continuava a dizer-lhe:
“Continua! Segue em frente, Henry!". Henry, com toda a sua fé, continuou ainda mais rápido do que antes,
confiando em Deus e no seu parceiro interno, e justamente no local onde ele pensou que ia despenhar-se nas
falésias e morrer lá em baixo no vale, viu uns trabalhadores na estrada a orientá-lo para uma área que ele
nunca tinha visto antes, uma área completamente fora de vista, em que nunca reparara. E ali, totalmente
gloriosa, estava suspensa uma ponte nova! Era uma ponte tão grande e assombrosa, que Henry compreendeu
que tinha estado em construção muito tempo antes de ele passar por ali. Atravessou-a em êxtase,
compreendendo o poder da sua sociedade com Deus.
Queridos, esta é a chave para a parábola: Há soluções nessa Bandeja, para problemas que vocês nem têm
ainda!... No momento em que pedirem ao Espírito as soluções, elas já estão concluídas. Faz parte do equilíbrio.
Deve haver soluções para as provas que vocês estiveram de acordo em passar... e é verdade que as há! Henry
não visualizava como ia ser solucionado o seu dilema da ponte. Pensou que era estúpido acreditar que uma
ponte podia aparecer milagrosamente à sua frente. O pensamento estava para lá da sua realidade humana.
Mas, em troca, ele apenas se visualizou a chegar à outra margem, ou seja, o resultado final. O corredor deve
visualizar-se cortando a meta.
E a respeito do vosso problema? Visualizem que o mesmo já foi totalmente resolvido e deixem os detalhes
connosco. Mas façam muito frequentemente essa energia de visualização!
2) O segundo atributo é que "As coisas não são como parecem". As respostas podem vir de modo
muito invulgar e fazer algum impacto. Por vezes, a energia milagrosa assombrá-los-á, outras vezes as respostas
parecerão complexas. Olhando para elas retrospectivamente, vocês poderiam dizer: "Há muito tempo atrás, se
a pessoa A não tivesse feito isto e a pessoa B não tivesse feito aquilo, a minha solução nunca tinha sido
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possível". Há algo em vocês que compreende que a pessoa A fez aquele movimento antes de vocês terem
necessidade dele. “Que complexo foi isto”, poderão dizer. Que elegante e perfeito! Não só isso. Sobretudo
dentro da própria solução, não impor ta quão complexa tenha sido a interacção com os outros, de um modo ou
de outro, todos parecem ter ganho! Queridos, esta é que é a marca da solução espiritual. Visualizem, portanto,
que a solução está a ser cuidada. Está na Bandeja Dourada.
3) O terceiro atributo é: Não limitem Deus ! Vocês não sabem o que está nessa Bandeja, mas nós sim.
Há ta ntos de vocês que estão parados aqui, pedindo um arbusto, quando o Espírito permanece com uma
Bandeja que contém dentro dela um bosque completo! Vocês não estão à espera, pois sentem que não
merecem. A solução para o vosso pequeno problema pode conter um bosque inteiro de presente para vocês!
Coisas que nem sequer conhecem, podem ser solucionadas dentro da resolução de um desses problemas que
têm ao colo. Isso ocorre de modo perfeito, dentro da simplicidade da parte física e do amor do Espírito e,
ainda, da complexidade do vosso humanismo. Deixem então que nós façamos o trabalho. Esse é o panorama
do vosso parceiro – o Espírito – ao qual vocês dão as mãos. Esse é o Ser Dourado no Trono Dourado, aquele
que sabe tudo sobre o vosso potencial, os vossos contratos, aquele a quem chamamos Anjo Dourado ou Ser
Superior. Ele tem a energia do Espírito e também a tem em vosso nome. Não limitem Deus!
4) Aqui vai o quarto: “Esperem pela sincronicidade”. Eis o essencial, que já mencionámos muitas vezes:
o velho paradigma da Nova Era dizia que Deus faria as coisas por vós. O velho conceito dizia: se confiarem em
Deus, dão a vocês mesmos. E, de certo modo a coisa funcionava. Dizemo-vos agora que a sociedade que
formámos convosco envolve uma situação que já tratámos da última vez que estivemos no alto das montanhas
(Breckinridge, Colorado). Ao tomar a mão do Ser Dourado, vocês levantam-se e avançam com Deus.
Acabaram-se os dias em que as coisas lhes eram dadas e feitas para vocês, e tudo o que vocês
tinham a fazer era sentarem-se e dizer “obrigado”. Nunca mais podereis sentar-vos em casa apenas,
vendo as coisas descer sobre vós. Essa é a responsabilidade do Ser Superior dentro de vocês, que lhes dá o
brinde e a capacidade de se erguerem e fazerem com que as coisas aconteçam. É isto a co-criação. Não
acontecerá nada, meus amados, enquanto vocês não se levantarem e empurrarem as portas da
vida. Façam os apelos que aparentemente nunca serviram de nada antes, e observem o resulta do. Juntem-se
com outros Humanos e descubram as coisas sincrónicas que acontecem, para permitir que as vossas vidas
avancem.
Neste salão, meus queridos, estão aqueles que se vão encontrar com outros pela primeira vez, e há aqui
muitas sincronicidades. Esta é a razão por que se misturam aqui os seres humanos, pois cada um terá alguma
coisa para o outro. Aqui sentados, tendes potencial para relacionamentos de longa duração – como uma
bandeja colocada à vossa frente com respostas. Mas elas nunca teriam acontecido deste modo se vocês não
tivessem expressado a intenção de estarem aqui neste momento – a intenção de se deslocarem até estas
cadeiras, nas quais se sentaram. Há aqui coisas para vós que somente a Família lhes pode dar. Há tantas
maneiras disto acontecer, meus queridos! A sincronicidade, definida pelos Humanos significa “coisas que
acontecem caídas do céu”. Refere-se aparentemente a acasos ou coincidências que ocorrem e não eram
esperadas, e que ocasionam uma grande mudança nas vossas vidas. A sincronicidade, queridos, tal como a
define o Espírito, significa “elementos preparados na Bandeja Dourada”. Eles fazem parte da solução,
percebem? E estão ali, com todo o amor, para vos serem dados, mas vocês têm de parar e pegar neles.
Vocês podem empurrar as portas, fazer os apelos e demonstrar a vossa intencionalidade.
Curadores: é disto que o meu sócio falava, quando dizia que quem parece o menos indicado para se
transformar ou ser curado, muitas vezes é aquele que fará a diferença no planeta! E vocês têm o catalizador
para isto nas vossas mãos. Aquele cliente, na vossa vida, que vocês gostariam de atirar para longe – o irritante
– aquele que vocês nunca quereriam que voltasse, aquele que se queixa mais que todos os outros, esse é o
que recebe o amor de Deus. Frequentemente, ele será o que se transformará, o que tomará a resolução de
escrever os livros, de ter a “criança não nascida” (ver a parábola de Wo, livros 2 e 6 de Kryon), aquele, enfim,
que contribuirá para um planeta diferente. Ele é o “manso” de que falámos há anos, aquele que receberá o
reino do planeta... com todo o amor e com total compreensão, directamente da Bandeja Dourada. Vocês,
porém, não conseguem ver isto agora. É aqui que é precisa a fé.
5) O último item é possuir o conceito que estivemos a apresentar esta noite – saber que para cada
problema, não importa quão grande seja, há uma solução que já foi criada, que está disponível, e
que é maior do que vocês podem imaginar. Está com o vosso nome escrito nela, e não é da vossa conta
descobrir-lhe os detalhes. O conceito da Bandeja Dourada disseminar-se-á agora e será dado durante o
próximo ano e, consequentemente, publicado. Alguns de vocês, ao abandonarem este local, terão
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compreendido totalmente o que aqui foi dito, e pedirão as soluções para essas coisas que lhes faltam. Outros
não o farão. Assim, pois, eis a pergunta: “O que fareis com essa coisa que tendes no colo?”
A primeira coisa que queremos que façam é fazer as pazes com ela. Não importa o quão feia possa
parecer, fazei as pazes com ela e senti o amor de Deus surgindo a partir do vosso coração, que diz: “Nós
sabemos por tudo o que têm passado, nós conhecemos o problema. Sabemos também a solução, lembram-se?”
Façam a paz. Amem- na o suficiente para fazer a paz com ela. Esse é o primeiro passo.
O segundo é mais difícil: Pedimo-vos que olhem para essa coisa feia, essa coisa que é o vosso problema e
a vossa lição, essa coisa à qual não sabem o que fazer, e amem- na. É uma peça e uma parte do vosso
contrato, com a qual vocês estiveram de acordo em trabalhar, e que está a cumprir a sua parte do programa.
Faz parte do amor que lhes temos dado, e que vocês concordaram que assim seria. É parte da razão pela qual
nós lavamos os vossos pés. Porque vocês estiveram de acordo em colocá-la no vosso colo. Perguntámos há um
momento atrás “Quem criou a Bandeja cheia de soluções?” A resposta é: FORAM VOCÊS! Tal como vocês
concordaram e planificaram os problemas, do mesmo modo, a nível celular, também concordaram e criaram o
equilíbrio das soluções. Portanto, as soluções têm a mesma energia para actuar que os vossos
problemas. É um acordo de descoberta, tal como encontrar as pérolas que esconderam quando eram
crianças, numa caixa mágica, fora das vossas casas. Todas essas coisas vos pertencem.
A PERGUNTA
Cada um de vocês levantar-se-á daqui a pouco. Quando o fizerem, perderão aquilo que tinham no vosso
colo. Assim, o problema que ali estava irá para outro lado. Vocês têm a liberdade, como seres humanos, de o
devolver para aonde ele estava. Têm total escolha e permissão para 1) fugir dele, 2) encontrar a solução de
menor energia para ele, 3) para se preocuparem, 4) para criarem drama, e até mesmo para 5) baixar a cortina.
Vocês podem fazer tudo isso. Também têm permissão para olhar para ele e ver o que ele é – algo muito
pequeno no tema cósmico das coisas, algo que tem uma solução que está na Bandeja familiar de Ouro que
vocês mesmos prepararam há algum tempo. Esta fica muitas vezes coberta de lágrimas de certas entidades,
como as minhas, as dos Guias e Anjos, e as daqueles que na Terra vos amam tanto, que lançam um grito de
vitória quando vocês descobrem o equilíbrio. Se pensam que este conceito é poderoso, esperem só até
descobrirem tudo aquilo que poderão vivenciar! Poderão olhar para as montanhas majestosas que há nesta
área, e alguns de vós irão perguntar-se por quanto tempo mais poderão viver e ver estas coisas tão belas. Que
pergunta! A nossa resposta seria: “Podem permanecer tanto tempo quanto queiram”! Eis a espécie de
prendas que vos estão a ser mostradas. Observem-nas, pois a vossa ciência vai trazê-las em breve. Vocês estão
à beira de uma mudança vibratória essencial, que permitirá aos Humanos permanecerem aqui por longo tempo,
e honramos cada um de vocês pela sua participação neste tempo excepcional.
O meu sócio está a dilatar-se com o amor recebido neste salão. É incrível, pois alguns de vocês estão a
aceitar este conceito pela primeira vez. Isso fará a diferença para o resto das vossas vidas. Não tem nada que
ver com o canal ou com Kryon. Tem a ver com aquilo QUE VOCÊS SÃO.
Obrigado, meus queridos, por permitirem que esta espécie de energia exista aqui. Obrigado por fazerem
parte da Família – uma Família de que estamos muito orgulhosos, uma Família eterna, que faz a diferença no
Universo.
E assim é.
KRYON
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GUIAS E ANJOS
Quarta Canalização, realizada em Coal Creek Canyon, Colorado; USA
Esta canalização ao vivo foi editada com palavras e pensamentos adicionais
para permitir uma maior clarificação e compreensão da palavra escrita.
Saudações, meus queridos, Eu sou Kryon do Serviço Magnético.
Como já temos dito tantas vezes, nos próximos momentos traremos uma Comitiva de entidades amorosas,
voando através do véu, para estarem connosco. São entidades que não causam medo, antes pelo contrário,
pois são da Família – todas elas. Se vocês as pudessem ver e se tivessem a mente de Deus, que tinham antes
de chegarem a este grande planeta, saberiam os seus nomes. Eles vieram para se sentarem ao lado dos
Humanos e abraçá-los. Os mais pequenos (as crianças presentes na sala) também sentirão a energia, e alguns
deles poderão até estar excitados com isso. É o sentimento do Lar, de onde acabam de vir!
Alguns de vocês conseguem compreender que o que estão a sentir é o sentimento do Lar e, antes que esta
noite termine, saberão que estiveram lá, pois tudo o que está à vossa frente, nesta grande terra, é temporário.
Está, como diz o meu sócio, “instalado para o grande desafio” (expressado em A Família, Parte V deste livro).
Kryon vem com o amor do Universo e derrama-o sobre cada um dos presentes, cujos nomes conhece. Não há
nenhuma situação pela qual estejam a passar que nós desconheçamos. Quando vão dormir talvez pensem, sem
que importe quem está a dormir a vosso lado, que são os únicos que o sabem. Podem pensar que as dúvidas
que existem nas vossas mentes são só vossas. Mas nós dizemos que não há pensamento nem sonho que o ser
humano tenha, que não seja intimamente conhecido pelos que o envolvem com uma bolha de amor, enquanto
vivem este planeta.
O ensinamento de hoje está relacionado com o Anjo que vive convosco. Revelaremos, pela primeira vez
para este grupo e para os leitores que recebam a transcrição, algo que ainda não foi revelado sobre a mecânica
da energia de amor. Mesmo que uma parte vos possa parecer académica, este grupo particular veio com o
intuito de estudar a Academia do Espírito. E veio com a intenção de saber mais sobre o Anjo que vive dentro de
vocês e a quem chamam “Ser Superior”.
Há um grande amor aqui! Cada um de vocês tem uma forma, que é única, dentro das cores que formam
espirais à vossa volta. Ainda há pouco, o meu sócio fechou os olhos durante a canalização porque se distraía
com os feixes de luz que ocorriam na sua mente, um resíduo da fusão que se realiza entre mim e ele. Assim é
como nós vos vemos agora. Nós não vemos os vossos géneros nem os vossos contratos, não vemos nenhuma
dessas coisas. Isso acontece noutras ocasiões. Estas visitas, pelas quais temos esperado tanto, estas visitas que
ocorrem muito raramente, permitem-nos atravessar o véu e sentarmo-nos ao vosso lado. Vejam, isto acontece
porque queremos estar convosco. Não há coisa maior neste Universo do que aquilo que está a acontecer aqui
(neste planeta). A grandeza e a sacralidade do que está do outro lado do véu não ultrapassam o potencial do
que está a acontecer aqui e agora. Muito depois desta prova terrena ter terminado para a Humanidade, muito
depois de vocês e de todas as células dos vossos corpos terem morrido e terem passado a ser, simplesmente, o
pó desta Terra, haverá quem fale deste tempo. Falarão, pois é um tempo em que as entidades divinas do
Universo - realmente grandes - decidiram vestir-se de forma humana e, intencionalmente, converterem-se
numa débil biologia para virem ao planeta Terra, com amor, criar algo muito maior para todos nós. E as
histórias serão contadas (a parte mais interessante é que vocês estarão lá a contá-las), pois cada um de vocês
é eterno. Virão e partirão muitas vezes, mas a vossa energia permanecerá para sempre. Digo isto aos que
perderam seres queridos, jovens e idosos (uma criança começa a chorar) – disse-lhes que isto aconteceria –
[risos] que as velhas energias que, em consciência, pareciam perdidas, estão aqui agora mesmo. Elas têm a
capacidade de fazer isto (de estar aqui) porque também estão do outro lado do véu. O meu sócio (Lee) tem
perguntado porque é que eu não vim pessoalmente até ele desta maneira. Eu falo-lhe dentro da sua cabeça
mas, nas muitas ocasiões em que ele tentou ouvir-me como vocês estão a fazer agora, não conseguiu. Há uma
razão para isso, pois trata-se da vossa intencionalidade e do poder do grupo humano que se junta e troca
energia espiritual. A vossa intenção diz: “Eu quero sentar-me na cadeira e sentir o que é isso de ser visitado
pelo amor de Deus”. E nós dizemos: “Vocês merecem estar aqui, na mais alta ordem”. Isto foi espantosamente
planificado e não é por acaso que vocês se encontrem onde estão (e a ler estas palavras agora). É assim que
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Kryon e a sua equipa estão aqui para ficarem boquiabertos perante vocês, sendo vocês as estrelas que são
para nós. Reparem, somos nós que temos estado à vossa espera, esta noite.
Transmissão de Energia. O Equilíbrio da Energia Espiritual
Gostaríamos de falar esta noite sobre a transmissão de energia. Isto soa muito enfadonho. É uma
mecânica do Espírito, um processo do Espírito. Vamos falar sobre algumas coisas que nunca abordámos antes.
Desejamos falar sobre o que acontece à energia no processo de transmutação do novo para o velho. O que
acontece com um milagre? Donde vem a energia? Quais são os subprodutos? Quais são as mecânicas nele
contidas? Este conhecimento ajudar-vos-á até na vida prática de todos os dias. Esta informação vai ser-vos
comunicada porque o contexto energético o permite, a partir deste lugar onde nos sentamos, até alcançar um
grupo de pessoas, cujo verdadeiro desejo é vibrar a um nível superior. Raros são aqueles (a falar dos que estão
na sala) que estão aqui só para dar uma vista de olhos. A vossa intencionalidade cria uma energia que gera o
potencial de conseguirem uma grande informação.
Gostava de vos falar um pouco sobre os vossos guias – algo que vocês ainda não sabem. Talvez se
lembrem que, nas canalizações passadas, nos escritos e nas transcrições, apareceram parábolas sobre
anjos/guias e seres humanos. E talvez se lembrem de uma parábola em que os guias estavam quietos. Eles
existiam, mas havia pouco estímulo. Oh, eles estavam ali para abraçar o Humano, mas pouco mais era possível
fazer por ele, pois não tinha expressado a sua intenção espiritual. Talvez se lembrem que numa das parábolas –
e houve muitas – quando o Humano expressava a intenção de encontrar o Espírito dentro de si, os guias se
excitavam. Nesse momento os guias activavam-se. É aí que a parte deles começa. Eles têm estado sempre aí,
queridos, à espera de entrarem em acção.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo: A Trindade (o poder do três)
Estamos aqui para vos dar informação sobre a velha espiritualidade e sobre como se funde com a nova. O
meu sócio já vos revelou o poder do “três”. Ele sempre existiu. Não é mistério, nem acaso, nem segredo que os
triângulos, que se voltam a si mesmos para fazer outras formas, têm três vértices. Eles fazem parte da energia
da geometria sagrada e o poder da forma é-vos frequentemente dado em três. Vocês observam o “três” da
divindade nas religiões deste continente, que dão credibilidade ao poder do “três”. Eles chamam-lhe Trindade.
Nós estamos aqui para explicar, antes de avançar com a explicação da energia, o que essa trindade representa.
O Pai
A combinação espiritual do “três” é intuitiva e não ocorre apenas aqui. Procurem a trindade em outras
crenças, pois também ali existe. No vosso continente chamam-lhe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Permitamme dizer-lhes o que representa o Pai. O Pai é o Anjo, a Fonte, o que está ligado ao Lar, o que vive dentro de
cada um de vocês. O Pai representa o Anjo que está dentro, o estudo que vocês completaram (referência ao
workshop sobre o livro 5, “A Viajem para o Lar”), o Anjo cujo rosto é o mesmo que o vosso, metaforicamente
falando. Ele é a peça de Deus que está dentro de vocês.
O Filho
Este “Filho” é da linhagem do Pai, e é o ser humano que vive o planeta da dualidade. O Mestre do Amor
(Jesus) referiu-se a este tema repetidamente. Nas suas mensagens, dizia: “Vocês podem ser como eu. Eu sou o
Filho de Deus e vocês têm o poder de ser Filhos de Deus”. Procurem-no, está aí. A referência é clara. O Filho,
metaforicamente, é o ser humano (não importa o seu género) que está ligado à imagem do Pai – aquele que
está ligado à Fonte e que é o Anjo interior.
O Espírito Santo
Agora a revelação: em qualquer crença, o que vocês chamaram Espírito Santo nunca foi uma entidade.
Não importa qual seja o sistema espiritual que citem, todos dirão que o Espírito é muitos. É sempre um
conceito de “mais de um”. Estamos aqui para vos dizer que o Espírito Santo representa os vossos guias
(ou anjos) que estão convosco desde o nascimento. Esta é a trindade com que vocês vêm, que é a
divindade do triângulo dentro do triângulo (fala da forma divina do Merkabah). Reparem: Quando saírem deste
lugar, cada um de vocês levará os três consigo. Onde quer que vão, eles estarão convosco. Não se trata de um
poder difuso no céu. Não baixa apenas em grupos. Vocês levam-no em vocês mesmos.
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Falámos do poder de um grupo e agora vamos dizer porque é que isso é poderoso. Aquilo a que vocês
chamam “o Espírito que é Santo” representa a assembleia dos guias que criam o poder de muitos
dentro de um. É assim que a vossa comitiva, que talvez pensassem que estava ali só para vos abraçar, apoiar
e amar, está agora a ser explicada como “catalizador de amor”.
O papel dos guias
Permitam-me dizer-lhes algo sobre o que ocorre com a alquimia da energia. Deve haver sempre um
equilíbrio em toda a energia, incluindo a espiritual. Estou aqui como o mestre magnético para vos dizer que há
sempre um equilíbrio. Mesmo dentro do centro das vossas estruturas atómicas, dentro dos átomos, todos os
físicos se perguntaram por que é o núcleo tão pequeno e a nuvem de electrões está tão longe dele. Vejam, não
tem sentido intuitivo que a massa no centro crie semelhante situação física de tanto espaço. Por isso tratámos
o tema do Padrão Cósmico (ver no Capítulo Sete), o poder que surge, que está sempre equilibrado à vossa
volta. Ele não é distinto, enquanto vivem neste planeta, daquilo que experimentam com a vossa espiritualidade.
Pois quando uma energia se transforma noutra, espiritualmente há um subproduto. Vamos dizer-vos o que
isto é em termos espirituais, mas não em termos mecânicos ou físicos. Os vossos guias são como contentores
que guardam o subproduto de energia gerado pela vossa intenção. Esta energia é levada pelos guias. Os que
expressaram a intenção de deixar cair o seu velho carma e avançar por um novo caminho, estão para ascender
a uma escala de mudança vibratória que contém transmutação atrás de transmutação, alquimia atrás de
alquimia. Estão a tomar o que foi e a tornarem-se no que será. Cada vez que vocês fazem isto, há um
subproduto de energia, criado do nada, mediante a vossa intenção. É tão grandioso, queridos amigos, que
outro guia é frequentemente agregado a vocês no processo. Por isso, vem o terceiro na fila, de quem temos
vindo a falar desde há quase dez anos.
Agora já sabem: entre outras razões, os guias existem para facilitar a energia que vocês estão a criar,
aparentemente do nada. Toda ela é parte do equilíbrio do que ocorre quando tomam decisões espirituais.
Falemos sobre as três primeiras decisões. Só é adequado quando usamos três.
A energia da criação
Intenção (a primeira decisão)
A primeira decisão não surpreenderá ninguém pois estamos sempre a falar dela e já estamos nela. É a
intenção. Há uma energia criada mediante a intenção que transmuta carma. Eu não creio que seja perda de
tempo para nenhum de vocês, entender a energia que está por detrás da transmutação do carma. É algo
profundo, removido de vocês mediante a intenção que o transmuta noutra coisa. Dissemos noutras
canalizações o que ocorre, pois o seu potencial tem de ir para algum lado (por razões de equilíbrio). A energia
potencial do carma representa um potencial de vida humana completa. Quando vocês o transformam, essa
energia tem de ir para algum lado no processo de transmutação. Como escrevemos, ela vai para Gaia – para o
verdadeiro pó da Terra, e o planeta absorve essa energia. Portanto, transmuta-se a si mesmo indo de um
aspecto espiritual do ser humano até um contentor espiritual que vocês chamam Terra. É lá que está. O
subproduto dessa alquimia é a Transformação da Terra. Por isso, a Terra se move agora e é essa a razão pela
qual os oceanos aquecem como estão a aquecer, tal como nós previmos que ocorreria.
O aceleramento dos sistemas climáticos e dos acidentes geológicos
são um resultado directo dos Humanos tomando a sua luz.
Algo mais ocorre quando um Humano expressa intenção de avançar: uma Nova Energia é criada.
Aparentemente do nada, surge outra energia que dá as mãos ao Padrão Cósmico, uma energia que é então
armazenada pelos guias do individuo que tomou a decisão. Isto explica o Poder da Intenção, como abordámos
antes. A Inte nção Pura toma do Padrão Cósmico para criar mudanças de vida. No processo, esta Nova Energia
é tomada pela trindade dentro do Humano e o quociente de energia humana passa a ser superior ao anterior.
Outros Humanos (especialmente os videntes) subitamente estão conscientes da sua vibração e poder
incrementados. A sua aura muda e a sua luz brilha como nunca antes. Perguntam-se vocês o que é que se “vê”
quando vocês transportam a vossa luz? Permitam-me dizer-lhes como é. É facto que, metaforicamente, os
vossos guias estão transportando “vasilhas de Nova Energia” e essas vasilhas de energia representam a Nova
Energia que foi criada quando vocês tomaram a decisão de avançar espiritualmente com a vossa vida. Há uma
razão pela qual estes guias levam essas vasilhas. Antes que este tempo entre nós termine, diremos porquê e
qual a mecânica em seu redor.
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O que acontece se o Humano não toma decisões espirituais durante o tempo da sua vida? Dizemo-vos,
queridos, que não há juízo a esse respeito. O Humano é honrado pela sua viajem, por ser parte do jogo. E
quando baixa a cortina, os actores do elenco celebram – mesmo aquele que parece ter sido o vilão na obra, ou
o que morreu durante a obra. Mas há muito mais. Os que expressaram a sua intenção espiritual durante esta
poderosa Nova Era, criam energia do nada. Isto é alquimia! É aqui que estão a acção e a mudança de vida. É
aqui que está a “activação da luz” de que falámos antes. É aqui que começam a passar-se coisas com o
Humano que permite que a co-criação tenha lugar. É assim que um Humano cria um novo caminho – no qual
se encarrega do seu futuro de um modo que antes não era possível. Este é um dos três: a intenção.
O físico (a segunda decisão)
Falemos agora do físico. Alguns de vós crêem que há muitas Terras com muitos futuros e muitos caminhos.
É um pensamento esotérico a existência de realidades simultâneas manifestando-se todas juntas. Vocês podem
perguntar-me: “E depois?”. Vocês não estão demasiado longe. Temos falado a outros grupos como este sobre
os pote nciais que se alinham a partir das “fotos instantâneas” de uma energia, num momento especifico do
vosso tempo linear. Reparem, esses potenciais do planeta são “registados”. Tem de ser deste modo, queridos,
porque nós estamos no Agora. O vosso passado e vosso futuro são aqui e agora. O potencial deste planeta é,
portanto, como uma “foto instantânea” tirada Agora. Assim, nós podemos dizer-vos qual será o vosso futuro,
baseando-nos nas vossas decisões do Agora e no actual nível de energia. Está registado e nunca desaparece,
nunca se vai. Tudo isto é parte do equilíbrio. Isto significa que há um lugar interdimensional onde todos estes
potenciais são armazenados, como se fossem muitas Terras simultâneas… mas são apenas os potenciais da
energia medida em distintos tempos lineares. A física da Terra é espantosa. A sua realidade está a mudar
e o seu futuro continua a ser uma página em branco. Quase mensalmente há uma revisão devido ao que vocês
estão a fazer aqui. Os milagres do corpo físico e do planeta físico são exemplos de transmutação. Não há magia
– é a sabedoria espiritual e a física normal fazendo com que estas coisas sucedam. Vocês continuam a
desenhar no Padrão Cósmico e continuam a criar Nova Energia para o planeta, a qual muda os potenciais do
seu futuro.
A última vez que o meu sócio (Lee) esteve aqui (Coral Creek, Colorado), ficou diante de vós com uma
aflição que não queria mostrar. Ele tinha recebido ajuda de facilitadores que fora visitar e sentia uma aflição
física e real. Ou seja: estava a caminho de se tornar algo maior. Ele sabia-o. Então, pediu que lhe tirassem
esse incómodo, expressando a sua intenção. Mas quando começou a canalizar, o problema ainda estava com
ele. Quando terminou a tarefa nessa noite, o seu corpo auto-equilibrara-se. Todos os sintomas da sua condição
tinham desaparecido e ele alegrou-se com o facto de que a consciência da sua intenção tinha mudado o seu
corpo. Permitam-me dizer-lhes o que se passou pois, nesse pequeno milagre em que algo real e doloroso
parecia ter-se evaporado, houve uma alquimia, uma transmutação. E a energia requerida para isso foi
grandiosa. Essa energia transmutou uma coisa em outra. O processo auto-curou-o e criou uma energia
espiritual nova, ao mesmo tempo que ela era armazenada pelos seus guias. Parte dessa energia alquímica está
ainda nele. A outra parte foi armazenada na Terra. Mas eu não espero que vocês consigam compreender isto.
Houve um potencial gerado no Agora em relação ao que “poderia ter sido” e está ainda nele. Parte da sua
dualidade é o temor que aquilo volte. Quando ele tira a máscara perante vocês e lhes conta estas coisas, sabe
que o experimentou em si mesmo. Agora, ele compreendeu que experimentou aquilo para poder ter a
sabedoria de vos transmitir estes sentimentos. Muito daquilo que nós lhe damos é com este propósito, pois ele
deu permissão para que façamos tal coisa.
Oh, mas há mais. Há umas semanas (Fevereiro/98) os vossos melhores cientistas deram-vos uma
informação baseada nos seus melhores computadores de que, dentro de poucos anos, vocês iam ser atingidos
por um asteróide. Não parece estranho que os mesmos cientistas, com os mesmos computadores, dois dias
mais tarde tenham recuado e dito: “Não se preocupem. Cometemos um erro e essa colisão não ocorrerá, de
modo nenhum”? Queridos, alguma vez vos passou pela cabeça que em dois dias, talvez vocês (o planeta) se
tenham movido para outra trajectória? O potencial da energia da Terra de há cinco semanas, está agora num
qualquer lugar obscuro chamado “O Futuro que Iria Ser”. Para alguns isto pode soar a fantasia. Para os sábios
é assim. A matemática falou por si mesma. A mecânica orbital é absoluta e, no entanto, por algum mistério,
apenas dois dias depois voltaram a fazer as contas e a resposta tinha mudado (segundo os cientistas, eles não
as tinham feito bem na primeira vez… mas deram-nas a conhecer na mesma!). Estamos aqui para vos dizer que
este é um exemplo de uma transformação milagrosa da energia, causada pela Intenção da Humanidade,
gerando uma massa critica como lhe temos chamado. No processo dessa alquimia criou-se energia que foi de
um lugar para outro. Ainda está contida no planeta e ainda é um potencial. Porém, a energia que foi o
subproduto do milagre está agora sustentada pelos guias de cada ser humano que expressou a sua intenção de
mudá-la – e todos no planeta deveriam vê-lo. Esta não é a primeira vez que vocês verão este tipo de aparente
“falso alarme”. A intenção muda a realidade!
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Alquimia Emocional (a terceira decisão)
Permitam-me falar-lhes acerca do terceiro tipo de alquimia, a de tipo mais profundo. Vocês pensam que a
cura de um corpo humano é especial? Então, deixem-me falar-lhes sobre a emoção humana. Este é o milagre
dos milagres, o que toma a preocupação e a ansiedade e, mediante a alquimia da intenção, as transmuta em
paz. Temos falado sobre isto repetidamente. Vejam a energia que cria a preocupação e a ansiedade – olhem
para ela! O que acontecia aos vossos corpos quando vocês estavam preocupados e ansiosos? Mudavam
fisiologicamente. Todas as células conheciam a ansiedade e a preocupação. Vocês podem ter tido perda de
peso, a pele pode ter mudado, mas tudo isso foi a resposta a uma emoção que sentiam. Quando expressaram a
intenção de vibrar num nível superior, mediante o conhecimento e a preparação à vossa disposição, vocês
transmutaram-no em paz. Há um imenso amor do Espírito dirigido aos que aprendem a fazer isto!
Gostaria de vos perguntar: “Sabem para onde foi a energia?”. Permitam-me dizer-lhes isto: há tanta
energia ocultamente gerada para criar a paz como há para a geração de ansiedade e temor. Mas, na
transferência de uma área para outra, cria-se outra energia (que nós chamamos “terceira energia”). Os guias,
então, recolhem-na sob a forma doutra cor que se estampará na vossa Merkabah, pois é a cor da vitória.
Dissemos o que ocorre quando vocês atravessam as bolhas do medo e enfrentam o tigre. Agora já sabem o
que é: os vossos guias capturam o aro dourado gerado pela vitória e, metaforicamente, colocam-no na sua
arca. Alguns de vocês tomaram o desgosto e o conflito e transmutaram-nos em paz. Os presentes nesta sala (e
os que lêem estas palavras) sabem do que estou a falar. Eles disseram: “É milagroso saber a forma como me
sentia antes e saber como me sinto agora”. O episódio ainda lá está, mas a energia do conflito ou do medo
desapareceu. A transmutação é completa, a energia da vitória passou para os guias e é sustentada para vocês.
É por isso que eles estão aqui, queridos. Por isso eles estão aqui!
As me dições
Agora, vamos dizer o que se passa nessas “arcas” que, metaforicamente, os guias transportam para vocês.
O que ocorre representa o equilíbrio – a mecânica da espiritualidade. É uma chave sobre como funcionam as
coisas quando o gigante calibrador da medição “baixa” até à Convergência Harmónica para ver como este
planeta está a fazer as coisas. Alguns perguntarão: “O que estão a medir? O que significa a frase: a vibração do
planeta? Que tipo de medição é essa? É demasiado interdimensional para que compreendamos? O que é que
estava a ser medido? Kryon, tu disseste que a próxima medição será em 2012. O que é que se vai medir? O
que é isso?”. Pois saibam que se avalia o peso das arcas da Nova Energia levada pelos guias. É a isso que nós
chamamos o “nível vibratório do planeta”. E há uma conexão - tudo isto está interligado - entre quão cheias
estão essas arcas e a energia que o planeta recebeu e aceitou. A menos que pensem que vocês não têm nada
que ver com o pó do planeta, saibam que isto está ligado. Portanto, as medições são a correlação do que os
guias levam nas suas arcas e aquilo que a Terra aceitou – outro conceito difícil de explicar.
Na Convergência Harmónica em 1987 e também, por último, em 2012, nós medimos o que aconteceu. E
há uma só forma equilibrada de podermos fazê-lo. Em combinação com a Terra vamos medir o Espírito Santo –
os guias e o que eles levam nas suas arcas de energia. Portanto, há uma proporção entre o planeta e os
Humanos – e a energia que eles criaram. E vocês ainda se perguntam por que fazemos fila do outro lado do
véu para vos vir saudar, quando o meu sócio se senta e diz “Saudações, meus queridos!?” Esperámos por esse
momento com muito amor! Porque, reparem, desejamos estar aqui, sentados aos vossos pés. Conhecemos um
montão de coisas que a vocês estão ocultas. Sabemos quem vocês são e o que estão a fazer! Com cada um de
vocês há uma equipa de guias eléctricos, magnéticos, polarizados, de um belo azul-cobalto. Eles estão a sorrir
porque cada um deles segura as arcas da Nova Energia. É por isso que estamos aqui, a lavar os vossos pés.
Desejam saber onde está a real “terra sagrada”? Está aqui. Aqui onde vocês estão. Precisamente onde vocês
estão a ler estas palavras!
Há uma Casa espiritual contendo um grande caixote para vocês (a Casa dos Presentes e Ferramentas no
livro 5 de Kryon “A Viajem para Casa”). Alguns de vocês abriram o caixote e tiraram de lá os presentes; outros,
aceitaram o presente mas não entendem que têm de ser eles a abrir o caixote e a usar as ferramentas! A coisa
requer acção! Mas há outros, alguns estão nesta sala e a ler estas palavras, que, embora estejam perante um
puzzle, vivem dia a dia com confiança, esperando a transmutação da energia mediante a intenção.
Estamos aqui para vos dizer que vocês estão “muito alto” aos olhos de Deus devido à vossa confiança.
Queremos que sejam vocês a, juntamente com outros, receber as nossas bacias cheias de lágrimas, para lavar
os vossos pés como se vos disséssemos “Aqui está um presente para vocês. Avancem, sigam em frente,
confiem e compreendam como o desafio é adequado. E tudo ficará claro a seu tempo”.
Sabem que tipo de energia vos leva a confiar naquilo que não é visto, vos faz pisar momentaneamente fora
da vossa linha de tempo e sentir o Agora do Espírito? É espantoso que vocês tenham chegado tão longe, pois
as valas da dualidade são muito largas. Ainda haverá alguns que não entenderam. Esses serão envolvidos pelos
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braços da velha energia da dualidade, mais que na Nova Energia dos guias. Esta é a escolha… e vocês são
ternamente amados seja o que for que fizerem. Conhecemos todos vocês, cada um de vocês. Como disse
anteriormente o meu sócio, o Espírito não existe num vazio. Todas as noites, quando vão dormir, conhecemos
os vossos pensamentos, os vossos sonhos e pesares, e estamos lá. Parte do Universo move-se em torno do que
acontece aqui (na Terra) e, por isso, este é o centro da sua atenção. Por isso vocês se vêem a si próprios de
uma maneira tão monoteísta. Mais ainda, por isso os vossos cientistas antigos pensavam que havia apenas uma
Terra e que tudo girava à sua volta. Bem, assim é!...
Esta é a mensagem para este tempo, disponível apenas devido à intenção dos indivíduos que estão
nesta sala e dos que estão a ler estas palavras. Este não é o nosso mais desejado momento, pois agora
devemos recolher as nossas bacias e abandonar este lugar, aparentemente desaparecer pela fresta que se
abriu no véu. Mas parte de nós permanece aqui sempre convosco, talvez não de um modo como este, talvez
não na forma como vocês sentiram durante este período de tempo, mas continuarão aqui. A energia desta
canalização pode ser suportada apenas por certo período de tempo. Tem a ver com o equilíbrio da energia, tem
a ver com o meu sócio. Tem a ver com o que vocês, nesta sala, podem absorver. Ora, isso determina a
quantidade de tempo que eu posso estar aqui diante de vós. E se vocês alguma vez organizarem estes eventos
e souberem o que significam estes parâmetros de tempo, descobrirão uma correlação e semelhança de acordo
com aquelas quantidades. Novamente há equilíbrio.
Talvez pensem que a frase “Vocês são ternamente amados”, já está a ficar gasta, pois já a ouviram antes.
E, ainda mais comum, como Michael Thomas na história que estudaram hoje (A Viajem para Casa, livro 5 de
Kryon), é quando nos afastamos dizendo sempre “As coisas não são o que parecem”.
É aí que as coisas gastas se tornam profundas…
E assim é.
KRYON
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CAPÍTULO 4
A Terra – a vossa sócia no milénio
A Terra e vocês
Canalizado em Sunnyvale, Califórnia; USA
Esta canalização ao vivo foi editada com palavras e pensamentos adicionais
para permitir uma maior clarificação e compreensão da palavra escrita.
Saudações, meus queridos, Eu sou Kryon do Serviço Magnético. Que se saiba neste momento que esta
fresta no véu foi criada por vocês, pela intenção dos que estão aqui e pelos que estão a ler estas palavras. O
amor fluirá através da fresta até esta sala e, mais do que isso, estarão aqui numerosas entidades para encher
esta sala com um poder espantoso. Agora a Humanidade dá as mãos ao outro lado do véu, e é disso que se
trata. É bom ver-vos de novo, não é? O potencial de mudança para a Humanidade nesta sala e daqueles que
lêem estas palavras é espantoso! Durante os próximos minutos, permitam que se forme a ponte entre a
intenção e a manifestação – entre a intenção de limpar os atributos cármicos que eram vossos e a realidade da
nova encarnação que vocês também planearam. Permitam que se forme a ponte que permitirá semelhante
milagre, permitam que isso se construa com o poder que está em vocês e em nós, juntos, que é o modo da
Nova Era. A comitiva de Kryon vem, desta vez, com a emoção de lembrança da Família. Dizemos que
gostaríamos de explicar esta relação entre vocês e nós, e simplesmente pôr junta a Família. Vocês conhecemme e eu conheço-vos. Conheço os vossos nomes, mas não me refiro ao nome em que vocês estão a pensar.
Nós, do outro lado desta fresta, estamos muito, mas muito familiarizados com tudo o que vocês têm
experimentado e com o lugar que ocupam no vosso crescimento.
Enquanto estes momentos passam, compreendam que é um tempo precioso. Este é o tempo que pedimos
para virmos lavar-vos os pés. Em cada canalização de Kryon e de cada vez que vos visitamos, com a permissão
dos Humanos que estão nesta sala, nós falamos sobre quão precioso é este tempo em que podemos
verdadeiramente lavar os pés da Humanidade que está a fazer o trabalho, de modo que vocês terão novamente
a experiência da relação connosco, vocês e eu. E aqui está novamente: é a Família e é a honra da Família, o
respeito pelos que estão nesta sala e pelos que estão a ler estas palavras, aqueles a quem levará tempo saber
mais sobre si mesmos.
Deixem-me dizer-vos mais sobre vós mesmos: A vossa dualidade diz-vos que há grandeza em Deus e
pequenez nos Seres Humanos. Por isso, têm sempre olhado com reverência para o Espírito. Sabem que
planearam vir aqui e sentarem-se nestas cadeiras ou lerem estas palavras? Sabem que esperaram para que se
realizasse esta apresentação e para que esta energia fluísse nesta sala? Nós podemos dirigir-nos a vocês
chamando-vos pelos vossos nomes! Podemos convidar a ponte a construir-se. Kryon e sua comitiva sabiam que
vocês viriam a este Estado (dos EUA). Havia um potencial para que estivessem aqui nestas cadeiras ou a ler
estas palavras. Sabíamo-lo há muito tempo. Apesar disso, é confuso para alguns de vocês compreender como
podíamos saber já sobre os que lerão isto no seu futuro; no entanto, também temos estado à espera deles.
Tudo está no Agora. O que está no futuro para quem ouve hoje, é o presente para os que estão a ler.
Demo-vos dados e informação sobre como co-criar a vossa realidade.
Qualquer um que dê energia ao pensamento e faça uma oração com essa meta, pode unir-se
espiritualmente com as “âncoras” da área (mesmo que não tenham entendido a mecânica do processo). Muitas
vezes, os Humanos crêem que os seus governos têm o controlo de tudo, e que simplesmente têm de se sentar
e esperar que as coisas funcionem. Também pensam que as suas economias e qualidade de vida são dirigidas
por forças externas que estão para lá do seu controlo. “O que é que podem fazer?”. Digo-vos, que a
consciência de grupo com uma intenção pode mudar tudo isso. Não há nada que não consigam, e se
verificarem, algumas das vossas últimas vitórias foram concretizadas através da opinião mundial, e não
segundo o processo de um governo. A opinião mundial é outro nome da intenção humana colectiva.
Pensem na vossa história passada. Comparem-na à dos anos 1950 e 1960. O que é que lhe falta? Através
da intenção e nada mais, um grupo de Humanos mandou abaixo uma estrutura política que era extremamente
poderosa. Nenhum governo o fez. Vocês fizeram-no. Nenhum governo organizado tem a oportunidade
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de sobreviver na Nova Energia sem a participação e o consentimento das pessoas. Vocês estão a ver
esta característica, exactamente agora, enquanto as antigas cabeças do governo da velha energia são
despedidas dos seus postos pelo mesmo povo. Reparem, que isto se repete uma e outra vez com o passar dos
anos. A diferença será que os governos destituídos tenderão, agora, a fazer a paz em vez de semearem mais
uma liderança insegura.
Falemos sobre o potencial de inquietude que existe presentemente no vosso planeta. Permitam-me dar-vos
uma informação sobre onde deve estar concentrada a maior ajuda à Terra. Trabalhadores da Luz, estão a
ouvir? Agora que vocês sabem como fazê-lo, querem realmente fazer uma mudança neste planeta? Digo-vos
onde centrar o amor: centrai-o no coração, e esse coração metafórico neste momento (e durante os
próximos anos) está nesse país pequeno muito longe daqui, que é Israel. É tempo de juntar Trabalhadores da
Luz e fazer “correntes de luz” por aí. É tempo para que o conflito e o dilema espiritual sejam solucionados. Não
vos parece estranho que o maior potencial de conflitos na Terra tenha agora a ver com as informações das
tribos antigas? É como vos dissemos que seria, quando falámos nas Nações Unidas em 1995.
Querem saber o verdadeiro potencial de tensão? É o maior de sempre, entre as crenças religiosas no
planeta. Aí está. Mais do que as tribos, não é irónico que as tensões sejam maiores entre aqueles que não
estão de acordo sobre Deus? Há muito amor do Espírito para vocês! Há muita igualdade no que vocês crêem
colectivamente e há muita verdade universal! É tempo de criarem entendimento e de compreenderem estas
coisas. Isso é, de certeza, a melhor meditação, não é verdade? A meditação para a tolerância e a paz!
Observem o que têm feito ultimamente nesta área. Ainda há outro exemplo para observar acerca do poder
dos Humanos para criarem soluções nesta Nova Energia. Noutra zona deste planeta, num país pequeno, tem
havido guerra e mortes durante décadas e a causa foram crenças religiosas e direitos tribais. O país é o que
vocês chamam Irlanda. Exactamente agora há uma intenção, como nunca antes, para solucionar finalmente o
conflito, porque o consenso dos seres humanos no planeta e nessa zona está a dizer:
“Estamos cansados de lutar. Façamos com que funcione. Façamos finalmente a paz, aqui!”
O que é que vocês podem fazer para os ajudar? Unam-se com o “coração” da intenção deles! Sejam uma
peça da totalidade que dá energia para a paz, nessa área! Tomem posse dos vossos poderes para fazê-lo. Há
Trabalhadores da Luz que se estão a juntar nessa terra, enviando as suas correntes de luz e ancorando-se a
vocês, o chamado Grupo de Apoio. Oiçam os que estão em linha avançada, que sabem o que estão a fazer. A
prova da espiritualidade está aí, pois eles possuem a capacidade de serem uma peça da divindade junto da
terra, e de que tudo estará bem. Esse é o poder que todos vocês têm! São abençoados os que criaram esta
grande possibilidade. Então, compreendam que não haverá outro tempo maior do que este para o potencial da
luta, pois a velha e a Nova Energia estão em colisão como nunca antes. A velha energia não se irá facilmente. A
vossa luz fará a diferença, libertando as velhas terras.
Permitam-me dizer-vos como se liberta a Terra. Primeiro, estão os avançados e, logo a seguir, há um
Grupo de Apoio (surpreendem-se?). A Terra pode ser libertada, queridos, pela Família (falando dos
Trabalhadores da Luz). Há alguns deles que têm de ser da Terra. Na verdade, isto significa que a sua origem
(nascimento) deve ser da terra, onde estão. Vocês, Trabalhadores nesta área (USA) podem enviar a vossa
energia para os apoiar, e limpar especialmente áreas obscuras e sujas, cheias de guerra e ansiedade durante
séculos. Vocês são, portanto, o Grupo de Apoio dos que estão no “terreno”, com os elementos dos corpos
próprios dessa terra. Eles são os que devem começar o processo e tornarem-se âncoras.
Estivemos à espera até agora para dizer ao meu sócio e à minha sócia (a Lee e a Jan Tober) que estejam
nestas áreas. Eles necessitam experimentar pessoalmente esta energia para que esta informação seja dada aos
avançados. Assim, não é por acaso que encontram certas pessoas em certos lugares e certa iluminação – para
pôr a sua acha de luz e dizerem: “Esta área será libertada”.
Queridos, esta libertação não é difícil. Assim como vocês limpam a energia de um quarto, simples e
rapidamente, com sabedoria, a Terra pode também ser libertada. Essa é a tarefa, não é verdade? Libertar cada
metro quadrado de terra. Estamos exactamente agora no caminho.
Coordenem-se com os avançados das áreas e meditem em momentos específicos, enviando energia com
intenção. Visualizem e “vejam” a terra limpa da energia de guerra e de luta. Visualizem-se a derramar o vosso
amor sobre o povo da terra como um sabão espiritual de que Gaia precisa para poder “respirar”. Não levará
muito tempo para a Terra responder a este derrame do vosso esforço. E não se surpreendam se a Terra vos
devolver o seu amor!
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O Grande Potencial
Permitam-me falar-vos sobre o potencial actual. Permitam-me falhar-lhes sobre os problemas metafóricos
que há no vosso caminho (recordem que vos foram dados, antes desta mensagem). Há uma visualização que
vocês podem dizer que está a desaparecer, uma visualização do planeta. Agora vamos expor o problema que
vocês já receberam, há pouco. Até agora nunca apresentamos esta visualização a nenhum grupo.:
Para vocês, a abertura do caixote revela um globo. É pequeno, mas, quando o vêem desde o espaço,
notam essa jóia brilhante, luminosa e linda, que dá pelo nome de planeta Terra. É a futura Terra. Vocês não
podem tocá-la. Não podem lá ir. Ela emerge à vossa frente como o potencial da Terra Graduada que está no
Agora. Está-se a manifestar lentamente no vosso espaço de tempo, transformando lentamente um potencial em
realidade e, por isso, nós podemos mostrar-vos a visualização.
Desejamos que sintam a energia em torno desta visualização que está nos vossos olhos internos. Vocês, de
um lugar no espaço e a partir da entidade que são, observem esta Terra Graduada. Na realidade, esta
visualização pode existir em poucos anos. É uma Terra livre de violência. É uma Terra que se equilibra entre
Gaia e a Humanidade. É uma Terra que compreende que a Humanidade é necessária para cooperar e colaborar
com ela. É uma Terra Graduada que está a preparar uma energia universal – uma energia que diz: “Estamos
prontos para encontrar os outros”, uma energia que diz: “Estamos prontos para fazer com que ocorra a troca
do tempo”. É uma Terra livre para os Trabalhadores da Luz. É uma Terra onde os Humanos encontraram a paz.
Como se sentem ao saber que esta é uma possibilidade real, tão real como qualquer outra visão que
tenham tido, e que não a excluiremos? Não vos vamos pedir que levem esta visão convosco. Tirem-na da vossa
mente e coloquem-na no vosso coração! Creiam que é possível! Sabem, vocês terão o de fazer. Têm de
possui- la pois é a única forma de a manifestarem. Sintam dentro de vocês o seu próprio valor. Nós
chamamos a essa Terra Graduada que observam, um nome que já ouviram antes. E há quem entenda, nesta
sala (e quem está a ler) a história espiritual e aquilo que o nome significa, pois chamamos-lhe a “Nova
Jerusalém”.
Sabiam que mudaram o vosso futuro, nestes poucos meses atrás? Através do amor que vocês têm pela
Humanidade e da compreensão respeitante à iluminação e ao poder que têm neste tempo, muitos estão a
começar a compreender o que estão cá a fazer. É o equilíbrio entre o físico e o espiritual e como fazê-lo
funcionar, o que faz com que esta visualização se manifeste em realidade.
Queridos, não se surpreendam que no processo se sintam conectados ao planeta de uma nova forma. E
não se surpreendam por se encontrarem com novos entusiasmos, novos padrões de alimentação e sonho.
Alguns, nesta sala, e os que estão a ler, encontrar-se-ão observando uma nova situação nas suas vidas, que
será muito diferente da maneira que era, ainda há poucos anos! Isso é o novo Você, com intenção de avançar
com sabedoria e compreensão pela sua função na Terra. O que vocês estão a sentir é um Espírito
rejuvenescido. É o que ocorre quando o Ser Humano está perante Deus e diz: ”Agora reconheço-te! Tu és o
meu melhor Amigo. E sei onde está a Casa. E sei de onde Eu Sou. E os dois conceitos, o de Deus e o Humano
fundem-se um no outro.” É assim que essa Terra Graduada se torna a nova Casa, e isso é tudo do que se trata.
Queridos, deixamos este lugar e desejamos que conheçam e entendam que, hoje, uma parte da Casa veio
visitar-vos. Mantenham a vossa visualização da Terra Graduada dentro do vosso coração e mente. Nunca houve
antes uma fusão como esta. Esta é uma visualização claramente nova, criada nos dois últimos anos.
Não se deprimam ou assustem com algumas coisas que têm de ocorrer antes que a libertação se
realize. A velha energia transforma o novo com perturbações… mas logo se dará a cura. Não se
deprimam com as profecias sombrias dos profetas. Nem tudo é o que parece.
Sustenham a vossa luz bem alto e recordem este tempo em que, por um breve momento, viemos às
vossas vidas para reunir este lado da Família com o vosso. Sintam o amor que temos por vocês, por tudo o que
estão a fazer por todos nós.
E assim é.
KRYON
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“A estrutura da Rede Cristalina deste planeta é algo que vocês nunca verão, assim como nunca verão a
cobertura cristalina à volta do vosso ADN. É interdimensional. Possui o potencial do planeta e também vos
“fala” do sistema da Rede Magnética. Contém a memória e o potencial do planeta. Contém a memória da
associação e da obra que (agora) é o fim da prova. Enquanto o planeta se move e converte, há ainda um
atributo dessa estrutura que deseja apagar-se do planeta especialmente no começo deste ano (1999). Vocês
estão agora a sentir muito o yin e yang dos últimos esforços da batalha”.

A Rede Cristalina e o fim das sombras
Segunda canalização, em St. Louis, MO, USA.

Esta canalização ao vivo foi editada com palavras e pensamentos adicionais
para aclarar e permitir uma melhor compreensão da palavra escrita.
Olá, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético.
A Família está a espalhar-se por este lugar e é mais numerosa do que a quantidade de pessoas presentes.
São dois, três, ou talvez uns quatro de nós, para cada um de vocês. Temos estado à espera dos que amamos,
reconhecemos e apreciamos. Irão sentir que caminhamos com vocês pelos corredores e sentirão,
eventualmente, algum de nós a ajoelhar-se para vos lavar os pés. Outros poderão abraçar-vos. Vocês estão
aqui cumprindo uma convocatória, e informamos que conhecemos as vossas vidas individualmente. Sabemos o
que vos traz aqui e a sincronização que está envolvida nisso. Falamos para aqueles que, apenas um dia antes
da data marcada, tomaram conhecimento deste encontro e, não obstante, aqui estão. Falamos para aqueles
que uma semana antes foram levados até à mensagem da Família que vem sendo transcrita há mais de dez
anos. No entanto, o tempo é a explicação das suas vidas.
A Família esperou por vocês, como sabem. É esta a forma e sempre foi assim. Só recentemente, há mais
ou menos um ano, é que a energia nos permitiu semelhante contacto íntimo entre nós – no qual podem sentir
a Família como estão a sentir agora. Dizemo-vos que este lugar tem a palavra “reunião” escrita por toda a
parte. As cadeiras onde se sentam e os lugares onde se sentam no chão, e mesmo aqueles que estão a ler
estas palavras agora, todos sabíamos que viriam. Conhecemos os vossos nomes espirituais, e não
necessariamente os que vocês pensam que têm. Porque é que sabemos tanto sobre vocês? Porque cada um de
vocês é a nossa Família! Vocês nunca estão sozinhos. Têm convosco uma Comitiva que sabe quem vocês são e
que vos ama onde quer que vão. Alguns de vocês seguiram um caminho muito, mas muito difícil estes últimos
anos. Vamos falar disso, queridos. Alguns estão num caminho muito difícil, e tudo o que fazem aparentemente
é esfregar as mãos e perguntarem-se: “Porquê a mim? Porquê agora? Isto dói!”. Dizemo-vos: Julgam que nós
não sabemos?
Pelos que vieram por esse motivo, entendam isto: permitam que comecem os abraços! Permitam que
comece a lavagem dos pés, agora! Permitam que a honra desta visita penetre até às cadeiras! Sintam a esfera
de energia de amor à vossa volta, que pressiona em vários sítios dos vossos corpos e vos diz: “Somos reais.
Amamos-te tal e qual como és”. É a Família e todos juntos. A Família é responsável pela mudança neste
planeta. Imaginavam-no? Vocês são actualmente responsáveis pelas mudanças que estão a ocorrer na Terra. É
sobre isto que queremos falar. Há nova informação neste momento, informação que alguns de vocês conhecem
ao nível celular. Não obstante, alguns têm de escutar para a poderem pôr no seu lugar.
Os que chamaram a estas mensagens “As canalizações do Milénio” têm razão. Esta é, especificamente, a
informação que queremos que possuam agora. Esta é a informação específica para a energia que está a ocorrer
agora neste local. Agora falamos aos membros da Família que estão atravessar uma mudança. Vocês estão
numa luta que não abrandará nos próximos meses ou anos. Há um yin e um yang mas estão nas últimas
angústias do equilíbrio. Queremos explicar-vos a razão do porque é que as coisas estão a avançar agora.
Primeiro, vamos fazer uma pequena revisão do que o meu sócio (Lee) explicou antes. Não obstante, nem toda
a informação foi totalmente entendida pelo Humano que é parte da Família.
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O paradigma da existência no planeta – físico, mental e espiritualmente – está a mudar, literalmente sob os
vossos pés. Dissemos que vocês se estão a mudar a vocês mesmos, que a Terra está a mudar mediante
transformações da consciência e da iluminação. Demos informação sobre a vida diária e o quotidiano. Demos
confirmações destas coisas, mas muitos de vocês ainda não entenderam de que se trata. O que vocês estão a
experimentar neste momento, queridos, é o fim de uma prova muito grande, prova essa que criaram
para vocês próprios. A maior parte dos que estão à vossa volta e profetizaram, pintaram-vos um cenário de
“fim do mundo”. Deram datas específicas uma e outra vez. Os indígenas actuais, têm videntes antigos, cujas
informações geralmente têm consenso. Estamos a falar sobre o ano da Terra 2012.
Esta nova mensagem que vos tem chegado ao longo destes últimos anos, através da Família, no entanto,
disse que vocês mudaram o vosso futuro, e que a “prova” já não implica o vosso fim. Além disso, o fim foi
feito por vocês. Foi o que decidiram para vocês próprios como um final adequado, um caminho para vos
trazer de regresso ao Lar. Em vez disso, estamos agora a ver uma vibração na Terra que liberta os segredos,
uma vibração que não esperavam que houvesse, baseada em potenciais de muitos anos. É uma energia que dá
autorização para irem até ao final da prova como Humanos. Assim, desde agora até 2012, não haverá fim no
planeta. Haverá o começo de uma nova existência. Como será nestes anos, verão lentamente, ano após
ano, mudanças potenciais do que vos estamos a falar. É realmente um tempo extremo para vocês. Este tempo
de mudança vai fazer com que passem por um período difícil (que começará em 1999 e irá até 2012). Até ao
fim deste ano e ligeiramente depois, irão enfrentar as batalhas entre a velha e a Nova Energia… e não estamos
a dizer nada que já não conheçam ou não sintam.
Os textos do passado
Talvez não tenham entendido profundamente como as coisas mudaram. Deixem-me dar-vos um exemplo.
Vejam os vossos textos espirituais, os antigos, que descrevem o trabalho da espiritualidade. Vão aos que foram
escritos há simplesmente 50 anos atrás, os que ajudaram a levantar a mesma nação onde vivem, aqueles que
foram chamados os “Segredos da Metafísica”. Este livro descrevia os trabalhos espirituais dum modo tal que os
assuntos espirituais resultavam difíceis. Alguns dos princípios são respeitados e alguns são reverenciados por
serem exatamente como as coisas são. Agora deixem-me dizer-vos o que fazer com isso, o que fazer com o
que está naqueles livros. Ponham-nos de lado, porque já não são verdade!
“Kryon, mas esses livros descrevem a forma com funcionam as coisas! Descrevem a estrutura do Universo.
Descrevem os seres humanos. Têm muitas descrições de entidades e inteligências, dentro da nossa história
espiritual. Dizem-nos a forma como funcionam as coisas à nossa volta. Agora tu dizes: “Deixa-os de lado!?
Estas mensagens já não se aplicam mais?”
Deixem-me dar-vos um exemplo do que vos quero dizer, e faremos o melhor para que a explicação chegue
longe dentro deste continente. Falaremos da América pela primeira vez, pois nunca falamos da América nem de
nenhum outro sistema político. Isto porque este sistema está para ser formalizado e regido por vocês, como
Humanos, sendo simplesmente temporário para facilitar a vossa prova na Terra. Mas o meu sócio, Lee, pode
estar nesta cultura e falar sobre o sistema que têm, porque ele usa o seu conhecimento e uma sabedoria que
está entre mim e o seu Eu Superior. A energia que sai não é a do meu sócio a abandonar o seu corpo para que
eu lá possa entrar. É uma fusão preciosa, uma sociedade, e é também o que vocês podem fazer a qualquer
momento, se assim o desejarem. Gostaríamos de falar sobre a América, pois é uma boa explicação do exemplo.
Os que fundaram este país e escreveram a sua Constituição foram grandes ao cumprir a sua missão na
Terra. É um país de escolhas e serve de espelho do livre-arbítrio. Também foi feito de forma sagrada e criado
nas mentes com a honra de Deus. Se vocês forem a alguns lugares históricos e lerem sobre esses grandes
homens (e mulheres, uma vez que o género é somente relativo a um tempo de vida), que levantaram este país,
descobrirão muitas vezes a palavra “Deus”. Desafio-vos a ler essas palavras novamente, porque elas foram
canalizadas! Sabiam disso? Por isso, é que elas duram tanto. Os princípios de livre arbítrio e honra pelos
membros de cada Família, são ideias sagradas e existem dentro do manto (a sabedoria espiritual) do Ser
Humano. São conceitos iluminados.
A linhagem do vosso jovem sistema é grande, na verdade, e é essa a razão pela qual queremos falar dela.
Porque vocês instalaram um sistema, com flexibilidade, que funcionou durante centenas de anos. É um sistema
de controlo e equilíbrio, havendo textos sobre a forma como funciona esse sistema. Vocês têm uma forma,
literalmente, de devolver algo ao sistema, a que vocês chamam impostos. Têm uma forma de eleger
funcionários mediante eleições. Têm um grupo de homens e mulheres, que são escolhidos por vocês mediante
eleições, e que ocupam certos lugares e tomam decisões por vocês. Há muitos livros que foram escritos
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durante centenas de anos sobre a forma como funcionam as coisas no governo, e também os livros sagrados
do começo, as regras que denominaram de “Constituição Americana”.
Pretendemos algo, por um momento. Deixem-me fazer 50 suposições sobre o futuro. Isto é o que verão
como fantasia: em 50 anos, a América ainda existe e é querida pelos seus cidadãos. Funciona bem. Digamos
que há um grande amor pelo país. Ah, mas observem à vossa volta. As coisas mudaram neste suposto futuro.
Digamos que a consciência dos Humanos na América, mediante o processo de alterar a Constituição do seu
país, mediante as leis da Terra, puseram os seus cidadãos num paradigma de vida totalmente distinto.
Imaginemos, por exemplo, que já não têm eleições nacionais, e que há muito menos autoridades para eleger.
Digamos que, em vez disso, houve um progresso na tecnologia e nas energias que permitem escutar todos os
americanos ao mesmo tempo, ou talvez diariamente! Digamos que o velho e trabalhoso processo de fazer leis e
políticas. ou o de eleger postos importantes para o governo. é agora instantâneo! A consciência dos cidadãos
mudou consideravelmente e estão agora muito sintonizados com as mudanças necessárias ao país. Digamos o
que acontece.
Digamos que, neste pretenso futuro, houve uma tremenda reforma no que diz respeito ao modo como os
Americanos, com os seus lucros, apoiam o governo. Imaginemos, por um momento, que é eficaz!... (risos).
Imaginemos, por um momento, que não há nada parecido com nada do que têm hoje, porque elevaram a
vossa consciência. Deixem-nos dizer que é esta a forma em que a América aparecerá em 50 anos ou mais. É a
mesma América? Claro que sim! O grande país permanece, o livre-arbítrio, fundado mediante canalizações, que
funciona e é flexível nos seus processos e regras. É uma América moderna, que se mudou a si mesma através
do processo da sua própria instalação central, que se permitiu evoluir.
Agora, vamos aos escritos governamentais da América, talvez aos que, em 1963, descreviam como
funcionava. O que farão com eles? Serão antiquados daqui a 50 anos? Os princípios são os mesmos, mas as
regras são diferentes. Também a consciência é diferente. Os velhos livros nunca mais serão válidos. O que de
melhor farão com eles é pô-los de lado. Foram importantes? Absolutamente! Foram honrados e respeitados
como sagrados? Absolutamente. No entanto, já não são válidos, pois vocês saíram dos antigos padrões.
Isto foi uma analogia. É um exemplo do que vocês estão a atravessar, agora, num nível espiritual.
Queridos, estamo-vos a dizer isto, não só por terem mudado o futuro da Terra, mas também a forma pela qual
se trabalha correntemente. Os que suportavam a energia, partiram pelo portal 12:12. Os Humanos estão a
planear, usando agora o seu próprio poder. Necessitam-se menos organizações e menos compartimentos.
Todos vocês têm jogos de instruções da vossa divindade, como um livro que trouxeram dentro de vocês, acerca
dos quais vos falou o meu sócio. Vocês são escutados individualmente, instantânea e diariamente! Continuem a
permitir a mudança. Não há controlo central sobre a Família da Terra. Pensem nisso! “Quem é que dirige?”
poderão perguntar-me colectivamente! Isto é com a Família, e já chegou o tempo.
Portanto, muitos desses “livros metafísicos sagrados” que tanto veneraram, são agora obsoletos. Poderão
vê-los e perguntarem-se: ”E o que é que acontece com isto e aquilo? Eram sagrados e foram canalizados!”. O
que estamos a dizer é que estão a observar uma energia velha e, agora, a energia é nova. Foi assim que
afectaram o material constituinte da espiritualidade neste planeta! As coisas não são da forma que pareciam
ser, e estão a mudar dia após dia. Leram sobre a estirpe do governo espiritual? Ponham-no de lado. É tempo
de escrever o novo livro de texto, que reflicta o que se está a passar e não o que já se passou.
Aqui há algo que muito poucos entenderam. O que seria se vivessem num mundo mágico, com um
enquadramento de tempo que não se move de forma linear? O que é que aconteceria se não houvesse datas
para nada? Se os contratos fossem medidos pela intenção do presente? Estranho, não é? Dirão que não
funcionaria? Assim será a Terra, cada vez mais. Será que, enquanto vocês mudam a forma como pensam, os
livros de história se actualizam por si mesmos com uma história diferente? Este exemplo é um resumo de como
as coisas funcionam no “agora”.
Fim das sombras
Abordámos algo que muitos de vocês estão a viver. Fizemos uma revisão e encontrámos um nome para o
que está a ocorrer agora no planeta. Falámos sempre acerca dos potenciais que tenderia a haver. Alguns dos
vossos grandes e maus profetas falaram-vos sobre um cenário cheio de fatalidade e desalento e àcerca do fim
do mundo. No entanto, acabamos de vos dizer que têm um paradigma espiritual para a forma como as coisas
funcionam. Mas devem colocar na estante o que já está ultrapassado. O potencial futuro não só mudou como
não está escrito, além de ter ocorrido dentro do tempo de vida da maior parte de vocês.
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Agora vamos falar sobre algo que alguns de vocês suspeitaram e estão a sentir. Chama-se “o fim das
sombras”. Gostaria de falar dos seres humanos e do seu ADN. Voltaremos a ser específicos porque
pretendemos que compreendam bem este “fim das sombras” que está a ocorrer.
Meus queridos, vocês não podem ter “toneladas” de potencial e mudar tudo isso, no último minuto, sem
nada sentirem. Vocês não podem pegar numa geração de seres humanos, biliões deles, pô-los na Terra, darlhes um contrato que diga “fim”, sem que eles sintam alguma coisa nesse momento. Até aqueles que estão no
nível da ascensão sentem algo quando chega o momento que se “supunha” que ia acontecer. Por vossa própria
sabedoria, vocês auto-transformaram-se. Actualmente, muitos ascenderam e passaram por aqueles potenciais
que vos teriam retirado daqui (por vossa própria escolha). Lembrem-se, porém, que vos dissemos que toda a
Humanidade sabe, no nível celular, que o “fim” está aqui. O que vos parece que isso fará aos Humanos? Vêem
algum alinhamento profundo do velho contra o novo? Sim. Chama-se “o fim das sombras”. Isso vibra em
muitos, muitos níveis da Terra, vibra naqueles que estão à vossa volta, e vocês vibram com o que “poderia” ter
ocorrido. Vejamos:
Um dia, o genoma humano será completa e totalmente investigado. Quando esse dia chegar, a ciência irá
revelar essa descoberta pois ela poderá ajudá-los, a todos vocês. Muitas doenças serão eliminadas. Os genes
serão examinados e muitas revelações ajudarão a prolongar as vossas vidas, para vos manter aqui durante
mais tempo. E este simples evento (a investigação do genoma) que ocorrerá nos próximos anos, será
comparável aos grandes acontecimentos do passado. Será aclamado como um dos maiores feitos no que toca
ao controlo da saúde humana. Tudo isto está correcto e, ainda que não seja um evento espiritual, está dentro
do esquema da Nova Energia. No entanto, quando esse trabalho terminar e o esquema estiver perante os olhos
dos cientistas, eles dirão que, ainda que isso implique processos químicos extraordinários, falta algo. Eles terão
exposto o grupo completo de instruções para a vida. Conhecerão quão especificamente a genealogia funciona.
Ser-lhes-á mostrado os potenciais da herança, desde um ponto de vista químico e desde um ponto de vista
biológico… mas ainda faltará algo. Eles não terão descoberto o “centro da memória” sobre o qual falámos há
uns meses.
Aquilo a que vocês chamam ADN, e que nós chamamos “sistema de 12 hélices” tem um invólucro
cristalino. Ainda que seja um pouco metafórico (já que a explicação completa é uma mistura de Ciência e
Espírito), há partes desta metáfora que são seguras fisicamente, quando vos fazemos esta descrição simples.
Esta é a memória que “fala” ao grupo de instruções sobre predisposições, contratos e resíduos cármicos. Fala
sobre a forma como foi concebido para trabalhar e sobre a divindade que integra. Informa ainda acerca de
como trabalhar, mas os cientistas não o encontrarão. É a memória do núcleo, e está literalmente no centro da
informação espiritual transferida para as vossas células, àcerca das razões que vos trouxeram à Terra.
Sabem o que há nesse centro de memória? Já dissemos muitas vezes que vocês não podem separar o
plano físico do plano espiritual. E foi isso precisamente o que os vossos cientistas pretenderam fazer desde
o início. Eles orgulham-se do aspecto empírico do seu método científico e de que o mesmo está totalmente
separado de qualquer coisa espiritual. A piada é que no centro de tudo o que é físico e da biologia, está o plano
espiritual da matéria e a vida. Esconde-se dentro da estrutura atómica e, também, dentro da biologia de cada
Humano. Mas há uma coisa que vocês devem conhecer já. Está absolutamente saturado com o potencial do
fim.
Falo para os Lemurianos presentes, e para aqueles que vibram com a Terra e com a energia dos
potenciais. Muitos de vocês não passam muito tempo em “Casa”, sabiam? Todos já estiveram aqui muitas
vezes, até o mais jovem desta sala. Dentro de cada uma das vossas estruturas celulares há um resíduo de fim.
Vocês poderão dizer: Bem, Kryon, eu expressei a minha intenção de deixar tudo isso para trás e, agora,
estou na luz. Literalmente, estou diferente do que era antes. Tal como disseste, alterei o meu futuro. Assim
sendo, também eu tenho a mesma memória do fim?”
Sim, tens.
Queridos, vocês têm algo que as crianças não têm. Sem importar que tenham manifestado a vossa nova
intenção ou estejam já num novo caminho, ainda têm, no vosso núcleo, uma memória que recorda a razão por
que vieram à Terra. Lembrem-se do fim da prova. É uma sombra do que poderia ter sido. Vocês têm um relógio
que sabe que estão a aproximar-se desse dia. Mas deixem-me dizer o que isto significa:
Desde a estrutura política da vida no planeta até ao propósito de todos quantos vos rodeiam na Terra, há
uma parte de vocês que ainda está a “tocar-vos no ombro” para vos lembrar do velho programa de fim. Ainda
que tenham expressado a intenção de lograr a vibração da ascensão, a memória do velho permanece presente.
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Deixem-me perguntar o seguinte, Trabalhadores da Luz: Quando deram autorização para avançarem no vosso
caminho, acaso subitamente se esqueceram de quem eram? Acaso a vossa dualidade desapareceu de repente?
Não. Ao contrário foi-vos dada sabedoria e dádivas para transcenderem o velho programa… mas a vossa
existência como um potencial ainda está convosco. Essa é a parte da dualidade de que falámos antes. Portanto,
é correcta. Mas eis o que ela faz: literalmente, cria atributos físicos nas vossas vidas!
O planeta está a dirigir-se para tempos difíceis (1999). Querem vocês observar os actuais resultados
planetários da informação desta memória do núcleo, quando puxa e empurra? O empurrão diz: “Esta é a velha
energia a falar, lembras-te? Vamos terminar.” A parte que puxa diz: “Não, esta é um nova Terra. Este é um
novo paradigma e não vamos terminar de forma nenhuma: pelo contrário estamos a caminho do futuro, e as
coisas irão ficar, muito, muito diferentes. Temos uma nova concessão e o plano da “velha” energia de
terminação está içando as velas para partir.” Estas energias opostas empurrar-se-ão e puxarão uma pela outra,
constantemente. Se observarem os políticos ou as finanças do vosso mundo, verão isso mesmo. Bolsas da
velha energia constantemente saltarão para frente e, aparentemente, destruirão as oportunidades de paz. Tal
como um mostro em agonia, isto também é real… e está a ocorrer agora! Esta memória do núcleo faz todos os
possíveis para vos fazer voltar para trás e para vos relembrar do que poderia ter sido. Poderão dizer que é uma
batalha entre a obscuridade e a luz, mas não é. É batalha entre o velho potencial e a nova planificação. O
velho, porém, não partirá facilmente.
Queridos, todo este alarido tem a ver com a estrutura que vocês instalaram, com amor, nesta prova a que
chamam Terra. É o “anjo provando a vibração”… e vocês são os anjos! Tudo isto existe por uma grande razão,
que já referimos antes (capítulo 2, “O significado da vida”). Julgam que o que estão a ver entre as tribos da
Terra é um novo desenvolvimento? Pensem de novo. Falámos deste potencial em 1989, nas primeiras
mensagens de Kryon para vocês. Está aí para que o vejam. É muito específico sobre o governo do poder da
velha energia em 1999. Encontrem essas palavras e vejam que as actuais mudanças estão dentro do programa.
O fim da sombra é um atributo físico real. No entanto, vocês agora podem trabalhar com o facto de que,
apesar de conhecerem a força da intenção e de estarem a receber novos conhecimentos e uma compreensão
do que está a acontecer acerca da na Nova Energia, ainda há uma parte de vocês que está a gritar “Fim”!
Como se manifesta isto? Observem os que estão à vossa volta. Não a Terra, mas observem quem vos rodeia.
Este é um tempo de encerramento. A perda de parentes e amigos de formas inusuais começa a ser notada.
Esses, com frequência, são os que não entendem os potenciais da Nova Energia, aqueles que decidiram
que, sem importar o que está a acontecer no planeta, é tempo de “partirem”. E partem!
Alguns deles dir-vos-ão que vão partir, e tudo o que lhes possam dizer não terá qualquer efeito. Poderão
explicar-lhes: “Tu?... Nem sequer estás doente!” Mas eles adoecerão para facilitarem uma desculpa e partir.
Então, partirão. Isto é o que a memória do núcleo pode fazer sem que a divindade saiba o que está a
acontecer. Esse é o poder profundo da memória do fim das sombras. E esse comportamento, queridos, é
respeitado, porque eles são as almas dos membros da Família que voltarão rapidamente e se
tornarão Crianças Índigo. Revejam este ano e o ano passado e encontrarão um monte de gente decidida a
partir. Eles partirão em grupo, em todo o planeta, e serão respeitados e compreendidos, porque este é o tempo
do fim… ou assim eles o “recor dam”. Novamente: Lembram-se do que vos dissemos sobre isto há dez anos?
Aqui está, precisamente agora. Alguns de vocês conhecem pessoas e amigos que entrarão em hospitais com
problemas menores mas, quando saírem, vocês irão enterrá-los. Vejam como é forte.
Vocês não podem forçar uma consciência diferente em nenhum ser humano, mesmo que se cansem de lhe
dizer que não têm de partir. A menos que eles o sintam e o aceitem nas suas vidas, não mudarão. Trata-se de
uma escolha e da capacidade de cada Humano decidir por si mesmo. Não pensem que falharam se não
conseguirem convencer um familiar doente a curar-se. Enquanto vocês celebram a sua vida com uma cerimónia
depois do seu desencarne, honrem essa pessoa por ter vivido. Depois, honrem o facto de que, enquanto vocês
continuam com as vossas vidas, eles estarão de volta no corpo de uma preciosa Criança Índigo. Acreditem: A
morte é um círculo de vida!
Falemos agora sobre a Terra, para vos dar informação que ainda não receberam e que está relacionada
com o planeta. Dissemos que o planeta está vivo, e vocês sabem que os indígenas sabiam disso. O que muitos
viram como uma superstição, está a tornar-se realidade. Como temos dito, a Terra é vossa sócia. Este planeta
tem consciência, e está atravessando cataclismos e passando por mudanças porque vocês também estão a
passar por eles. Assim tem de ser! Por isso, a estrutura da Rede Cristalina deste planeta está mudando… já que
o planeta muda com vocês.
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Nunca abordámos antes o conceito da estrutura da Rede Cristalina etérica, mas chegou o momento de
falarmos sobre o assunto. A estrutura da Rede Cristalina deste planeta é algo que vocês nunca verão, assim
como jamais verão a cobertura cristalina do vosso ADN, pois está no astral. Além disso, é interdimensional.
Além de guardar o pote ncial do planeta, também “comunica” com o sistema da Rede Magnética. Então,
adivinhem agora o que está nessa estrutura cristalina! A memória dos potenciais do planeta, a memória do
facto de que este é o fim da prova, tal como no vosso próprio ADN essa memória também “fala” de
“terminação”. Enquanto o planeta se transforma e se move, um dos seus atributos deseja empurrá-lo para a
frente e puxá-lo para trás, especialmente no início de 1999. Neste momento, vocês estão a sentir muito essa
“oscilação”, o Yin e o Yang destas últimas batalhas agonizantes.
Queridos, no início do novo milénio, verão uma mudança. Esta mudança é quase como se a memória do
núcleo fosse desalojada para que a nova memória possa surgir decididamente. É o fim do velho e o início do
novo.
Quando repintam o exterior de uma grande casa, esse tempo não é agradável aos olhos de quem observa
os trabalhos. De longe, alguns ainda se perguntarão qual é a cor nova e qual é a velha. Qual delas triunfará?...
No entanto, no final do trabalho a nova cor vai-se sobrepondo até se instalar definitivamente. A casa, então,
ganha uma nova energia.
Oh! A mudança da Terra não ocorrerá instantaneamente, assim como o projecto de repintar uma casa não
se conclui de um dia para o outro. Vocês aperceber-se-ão de uma mudança gradual da consciência humana,
que se afastará do velho que, apesar de tudo, tentará fazer com que retrocedam. A batalha será dramática
durante os próximos anos, à medida que se aproximarem de 2012. Alguns, inclusivamente, farão marcha-atrás
perguntando-se qual é a cor do novo. Que cor triunfará?
Gostaria de vos dizer como a Rede Cristalina ancora no planeta. É uma informação nova nesta canalização
(apesar de já ter sido dada antes à Humanidade). Há dois tipos de “ancoragens” da Rede Cristalina, embora
sejam metafóricas em relação à forma como essa Rede comunica com o planeta e responde à terra e aos
oceanos.
O primeiro tipo de “ancoragem” está enterrado no planeta, sob a forma de estruturas cristalinas
programadas que comunicam com as Redes. Esta programação é o conhecimento dos Antigos. Sabem quem
eram eles?... Muitos foram Lemurianos, aqueles que, dentre vós, viveram na Atlântida e na Lemúria antes de
serem extintos. Antes desse fim, foi necessário que vocês programassem essas “ancoragens”, e assim fizeram.
Elas contêm informação sobre as provas e o vosso tempo. Essa informação fala daquilo que vocês estão a viver
precisamente agora. Contém igualmente ciência, história e uma explicação completa de como funciona o
Universo físico. Fala ainda de um potencial fim para estes tempos.
Algumas destas “ancoragens” estão a ser encontradas e retiradas da Terra. Aqueles que as encontram
estão assombrados pela sua energia e com frequência revelam a sua sacralidade. Deixem-me falar-vos de um
atributo de uma “ancoragem”: quando se encontra uma e é extraída da terra, ela deixa de funcionar. Deixa de
ser uma “ancoragem”, para passar a ser somente um objecto histórico com uma energia muito especial, pois é
espiritual. Todavia, os humanos irão encontrá-las e retirá-las sem saber que elas foram concebidas para
permaneceram debaixo da terra. Muitas têm formas parecidas com a anatomia daquilo que rodeia o cérebro.
Trata-se de uma forma real, não metafórica. A única metáfora aqui é que a inteligência e a memória têm
muitas formas, mas vocês entendem apenas o cérebro. Portanto, esta “cápsula de tempo” é facilmente
reconhecida pelo que é. Se vocês encontrarem uma, queridos Trabalhadores da Luz, deixem-na ficar.
Respeitem o que é e deixem-na ficar onde está. Muitas outras existem acerca das quais não dispõem de
informação, pelo que não há o perigo de todas poderem ser removidas.
Há um segundo sistema de “ancoragem”. Não é de todo uma cópia de segurança da outra, pois contém as
sementes da sua própria sobrevivência, e é biológica. Às estruturas cristalinas programadas que estão
enterradas, dá-se o nome de “núcleo absoluto do conhecimento”.
Mas há outro sistema que também fala da Rede Cristalina. Este sistema contém as “variáveis” que
modificam o núcleo absoluto. Lembram-se de quando falámos metaforicamente da Constituição Americana?...
Há vários atributos nesse documento canalizado. Um tem uma estrutura que descreve totalmente a forma como
as coisas foram concebidas; outro é uma descrição de como mudar as regras de acordo com as necessidades.
Portanto, um é o núcleo, o outro é o modificador, aquele que permite a mudança. Usa ambos os atributos para
criar um sistema flexível que honra a “escolha do Humano”. Portanto, há um instrumento facilitador dos
absolutos, tal como há para as mudanças.
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Ocorre o mesmo dentro da estrutura cristalina que comunica com o sistema da Rede Magnética. Sei que
nem todos vocês compreendem isto mas, seja como for, vamos falar sobre o assunto. Há uma “ancoragem”
que é uma biblioteca viva que está relacionada com o Um Absoluto. Há um sistema de biblioteca viva no
planeta, muito parecido com o que está enterrado e que só responde à mudança de consciência da
Humanidade. Começam a perceber o esquema? As “ancoragens” da biblioteca viva, aqueles que comunicam
com a Rede Cristalina, os que facilitarão a mudança, os que permitirão que a Terra passe de uma era para
outra sem ser extinta, são os mamíferos do oceano! Todas as nações do mundo, há alguns anos, uniram-se
para salvar as baleias. Sabiam que é o único mamífero a ter recebido essa distinção?... Porque será que tantos
países se juntaram para assegurar que este grupo particular de mamíferos não entrasse em extinção? No nível
celular, cada ser humano sabe porquê. Chegará o dia em que essas bibliotecas se “apresentarão” e se abrirão.
Falando de baleias e de animais em geral, há mais evidências da mudança magnética que vocês podem
constatar por toda a parte, não somente no plano material, mas também na vida biológica que vos rodeia.
Pedimos que observem atentamente a migração desses mamíferos. Pedimos igualmente que notem a migração
dos pássaros no céu, pois todos eles têm sensores magnéticos sensíveis às linhas do magnetismo do planeta,
que lhes permite saber para onde ir quando é tempo de migrarem. Este sensor magnético é um atributo
biológico que os guia de uma lugar para outro enquanto nadam ou voam, seguindo as linhas magnéticas
planetárias. Por isso não se perdem. Todavia, alguns pássaros, famosos pela sua capacidade de “encontrarem”
o caminho, estão muito confundidos agora. Pesquisem isso, também. Algum dos presentes detecta esses
pássaros em áreas onde nunca foram vistos antes?... Porque será?... Além do mais, por que alguns mamíferos
marinhos parecem aproximar-se das praias com algum propósito? Grandes grupos simplesmente parecem
dirigir-se para terra.
Queridos, quando o magnetismo muda, as massas de terra não se alteram. Ao ter-se alterado o
magnetismo, esses pássaros e mamíferos continuam a seguir as linhas como sempre o fizeram. A direcção e as
instruções de “par tir” são-lhes fornecidas pelas suas memórias centrais. Com o tempo, as gerações vindouras
irão afastar-se das praias. Mas, durante mais algum tempo, continuará a haver grupos que simplesmente
seguirão o magnetismo alterado em direcção a praias que não estavam no seu caminho antes das alterações na
Rede. Tanto assim que, quando são afastados das praias, esses animais sempre regressam. É uma memória
central profunda que está a actuar.
Este é um planeta que está a mudar dramaticamente.
Permitam-me dizer algo mais sobre aquilo a que chamámos “o fim das sombras”. Durante algum tempo,
isso tem o potencial de diminuir as vossas energias, mesmo que sejam Trabalhadores da Luz. Vejam, alguns
estão a viver sob um velho contrato, que dizia que já não deveriam estar na Terra. No entanto, ainda estão.
Isso deve-se a que, há já algum tempo, vocês expressaram a intenção de sair desse velho caminho e assumir o
estado de ascensão (elevar a vossa vibração). Precisamente agora, este ano (1999), muitos estão a sentir uma
drenagem de energias, de força vital. Não durará muito, queridos. Entendam e reconheçam isto e depois
celebrem a situação. Oiçam: chama-se “fim das sombras” porque já não está na vossa realidade. É somente
uma sombra do que costumava ser. Vocês estão a carregar uma energia com uma nova força de vida que
nunca foi prevista para vocês. Não fazia parte do invólucro da memória do núcleo. Vocês estão a reescrever a
memória enquanto avançam. Não é de estranhar que vos pareça estranho. Vocês estão a mudar totalmente os
próprios engramas do núcleo que fala ao vosso ADN sobre a extinção da vida. E ainda se perguntam por que
não têm energia?... Celebrem essa reescrita. Apaguem o velho e programem o novo. Depois, comecem a
sentir-se energizados enquanto o novo ganha ao velho.
Alguns de vocês sofrem de doenças menores que se ampliarão cada vez mais. Essas situações irão deixarvos de rastos, e, por isso, irão questionar-se acerca do que se passou. É uma parte da vossa estrutura celular
que representa uma peça da “sombra”. Este é o tempo em que se esperava que vocês partissem, lembramse?... Pensava-se que esta prova com a Humanidade já deveria estar terminada… mas vocês ainda aqui estão!
Este atributo de “fim da sombras” será mais intenso ao longo deste ano e, em parte, continuará até aos
próximos anos. Depois começará a desaparecer. Queridos, isto criará ansiedade em muitos de vocês e alguns
não saberão o que fazer. No nível celular, este invólucro do núcleo que comunica com o vosso ADN, terá uma
orientação de conflito. Mas a orientação do Yin e do Yang no planeta e dentro da estrutura política dos países
da Terra é para a paz. Tudo isto descerá até às vossas células e empurrará, e puxará, e empurrará, e puxará. A
verdadeira resposta é: Tu mereces estar aqui!
Alguns perguntam: Porque é que tudo isto me está a acontecer?
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Reparem no que está perto de vocês e à vossa volta. Alguns dos vossos amigos e familiares morrerão. Eles
estão na velha energia e vocês estão na nova – e eles não querem regressar aqui, nunca mais. Vocês sabem de
quem estou a falar, não? Este é o ano de encerramento e vocês estão a atravessá-lo.
Nesta sala está uma Família que lava os vossos pés e que se desloca nas coxias e entre as cadeiras,
activamente interessada em vocês. Está presente uma Família que dá as mãos aos outros membros da vossa
Família que vocês não podem ver, mas que estão à vossa volta. Esta sala e o lugar onde estão a ler estas
páginas está cheio daquelas entidades que vos amam. É sagrado o espaço que está à volta da cadeira onde
estão a ler estas palavras. Aqui, há uma actividade que nem sequer podem imaginar. Há coisas que estão a ser
garantidas neste momento através da intenção, que reflectem por que vieram vocês aqui e porque é que
decidiram escolher este livro. Podem sair daqui levando o início de uma energia de cura e de mudança de vida.
Como o velho livro de histórias, podem pô-lo na estante. É tempo de escrever um novo livro!
Através da compreensão do fim das sombras e pelo facto de elas não terem poder sobre vocês, poderão
levantar-se das vossas cadeiras sendo diferentes de quando se sentaram nelas. Muitos assim farão porque
manifestaram a intenção de absorver totalmente a informação que vos demos. O conhecimento revela a
verdade. A acção é inevitável após a revelação da verdade e a acção gerada pela vossa intenção fará com que
transmutem os atributos do fim das sombras, sem importar quão incómodas elas sejam. A mudança está
dentro, queridos. Com a compreensão vem a sabedoria e com a sabedoria vem a solução.
O ano de encerramento não durará para sempre. Atravessem estes tempos e verão que algumas das
coisas que vos podem ter surgido como um desastre parecer-vos-ão agora mais simples. Atravessem estes
tempos e procurem esse lugar doce de que vos falámos. Saibam que, precisamente agora, podem ter o ponto
de apoio ou a cruz da prova. Vocês são os “adiantados” que começam a mudar precisamente agora e, por isso,
vos chamamos Guerreiros da Luz. Também é por isso que vos chamamos Família.
E assim é.
KRYON
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Capítulo 5
Canalização ao vivo nas “Nações Unidas”.
Nova Iorque, USA, 1998
Palavras do Escritor:
Considerando este evento especial, sentimos que realmente começou em New Hampshire. A canalização
em Be dford, a 21 de Novembro, foi profunda. Com mais de 300 assistentes, Kryon deu uma mensagem
chamada “O Padrão Cósmico, Parte II”. Foi a continuação de uma explicação do físico não newtoniano, que ele
chama de energia do Universo. Foi apresentado nos moldes de Layman sobre como funciona, incluindo a sua
forma, medida, como aceder a ela, e algumas metáforas para permitir a sua compreensão. Esta canalização
realmente montou o cenário para toda a semana, isto porque todos nós enfrentámos uma viagem a Manhattan
na semana seguinte, onde Kryon realizou o seu discurso, e uma reunião canalizada em cada um dos quatro dias
seguintes, culminando com o encontro nas Nações Unidas do dia 24. Muitos de vocês sabem que eu amo Nova
Iorque (Manhattan). Se conhecem toda a história, podem lembrar-se que a minha primeira viagem à “Grande
Maçã” foi para canalizar nas Nações Unidas. Nessa altura, eu estava assustado com a cidade e “encontrei o
meu contrato” nesse ano. Compreendi que o meu medo era um fantasma. Nova Iorque (Manhattan) contém a
energia de muitas das minhas vidas. Quando cheguei lá, “soube” que isso estava em todas as esquinas. Era-me
familiar. É uma piada metafísica para mim e dá-me vontade de rir cada vez que lá vou, umas duas vezes ao
ano.
Jan e eu tínhamos sido apresentados perante as Nações Unidas em 1995 e 1996, e o convite em 1998 fora
feito com muita antecipação. Estávamos excitados por voltar e prontos para as formalidades, algo que
raramente acontece estando na Califórnia, respeitando o protocolo dos encontros nas Nações Unidas. Eu usava
o meu fato preto, que só uso para ir a funerais, casamentos ou às Nações Unidas. Olhava-me no espelho e
perguntava-me quem estávamos a enterrar. Jan também se vestia de preto. Pergunto-me se essa era a nossa
forma de honrar a seriedade do evento. Desculpei-me com a minha gravata antes de a pôr, pedindo-lhe perdão
por só a usar uma vez por ano e esperando que não me estrangulasse a meio da reunião. Estava cansado pelo
programa da semana, mas ao mesmo tempo cheio de energia por causa da excitação.
Para os que não sabem, o S.E.A.T. (conhecido como a Sociedade da Iluminação) é uma organização
programada dentro da área de trabalho das Nações Unidas na cidade de Nova Iorque. Com os anos, tornou-se
no local onde delegados e convidados de delegados se encontram e experimentam o conhecimento e a energia
do que chamamos a Nova Era. Autores, canalizadores, conferencistas, músicos e líderes espirituais, todos foram
chamados durante anos para brindar estes encontros com a sua sabedoria. O público não é convidado e só os
que trabalham nas Nações Unidas ou são membros da sociedade, podem assistir.
Desde a última vez que Jan e eu estivemos ali, a segurança tinha sido reforçada consideravelmente.
Mesmo sabendo disso, tentámos o impossível: levar 12 convidados nossos, incluindo Robert Coxon e todo o seu
conjunto de sintetizadores electrónicos (Robert Coxon é um artista Canadiano de gravação de música “New
Age”). Não sabíamos como poderiam entrar, mas apresentámo-nos simplesmente à hora combinada na porta
dos visitantes das Nações Unidas. E sentámo-nos em grupo numa esquina, esperando um milagre. O tempo
passou e nada acontecia. Então, eu disse-lhes que iria dar ao Espírito mais cinco minutos, senão, faríamos
outros planos de terceira dimensão para entrar...
Jennifer Borchers é a presidente da Sociedade da Iluminação dentro das Nações Unidas e foi ela que veio
ao nosso encontro. Eu sei que ela “engoliu” com dificuldade quando nos viu a todos, pois o protocolo é o rei
deste estabelecimento, e nós tínhamos um bando de pessoas e equipamentos (o que é um pouco diferente dos
autores que são convidados a falar). Mas Jennifer tinha feito o seu trabalho e conseguira alguns acertos dos
quais eu não sabia. Precisamente enquanto eu expressava a minha intenção de esperar só mais cinco minutos,
apareceu o nosso “anjo”, Fernando, um guarda da segurança das Nações Unidas que também é um devoto de
Sai Baba e originalmente foi o responsável por fazer chegar a informação de Kryon à atenção das Nações
Unidas. Fernando simplesmente saudou os “seguranças” do FBI e em meia hora ou algo assim, conseguiu
meter-nos no “santuário interno” do edifício, incluindo todo o equipamento de Robert Coxon! Tudo se
coordenou no tempo perfeito. Robert já estava instalado e pronto para começar quando se iniciou a reunião.
Vocês teriam que ter estado lá para compreenderem o quanto teria sido difícil de entrar se não fosse o
Fernando e a Jennifer a trabalhar com a luz como que eles o fizeram. O nosso anfitrião original das N.U., Zehra
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Coccia, susteve a energia como sempre tinha feito. Não se permitem vídeos no encontro, só gravação de áudio
cassetes. O tipo de equipamento de Robert Coxon normalmente leva uma semana de inspecção antes de ser
aprovado. Aqui nós tínhamos todas estas coisas que, simplesmente, flutuavam através da porta da frente.
Naturalmente, todos atravessámos detectores de metais sensitivos e “olfactivos” e tivemos o nosso controle de
documentos de identidade, mas a maior parte do escrutínio difícil foi saltado (como que a separar as coisas). Os
acompanhantes que trazíamos eram principalmente do grupo Kryon e alguns facilitadores que estavam
connosco “na estrada”. Robert Coxon e a sua mulher Chenier; Linda Benyo e Geoff Hoppe (criadores da revista
de Kryon); Peggy e Steve Dubro (técnica de equilíbrio EMF) Mark e Martine Vallé (Franco-Canadianos que
publicaram os livros Kryon em língua francesa); e alguns pouco amigos pessoais e ajudantes de Kryon incluindo
Bonnie Capelle, Pliny Porter e Guitanjali.
Jan e eu estávamos familiarizados com o edifício. Tínhamos feito isto duas vezes antes, mas este ano
parecia mais cómodo e não estávamos nada nervosos. Tudo estava no seu lugar às 13:15 de terça-feira dia 24
de Novembro, no salão do comité B, não longe da Assembleia-geral, onde o Conselho de Segurança estava
nesse momento em sessão. Os repórteres também andavam por ali esperando o que pudesse acontecer (o que
é comum). Era um típico dia de trabalho nas Nações Unidas e havia muita actividade nos corredores, com
muitos delegados indo e vindo. A nossa sala estava cheia de delegados e trabalhadores da UN (e de convidados
nossos) e então, no tempo previsto, o encontro começou.
Comecei por dar aos assistentes uma actualização muito breve (15 minutos) do trabalho de Kryon. Tinha
trazido o novo “relatório sobre o projecto H.A.A.R.P” que surgira nas mensagens de Kryon de 1995 e 1996
perante as N.U. nesse edifício, e mostrei o produto (ver informação no livro “Holes in Heaven” de Paula Randol
Smith’s, um documentário sobre o H.A.A.R.P. e os avanços da tecnologia de Tesla. A Paula não estava lá, mas a
sua energia estava).
Mencionei muitas outras coisas que eram desconhecidas tanto para o trabalho de Kryon como para as
N.U., e logo o meu tempo de discurso estava terminado. Jan fez então um equilíbrio de chakras e sintonização
durante 20 minutos. Yep! Tudo sintonizado. Foi grandioso ouvir este nível de energia espiritual maravilhosa e
aquelas vozes encherem o salão com a bênção das Nações Unidas. Jan fez uma grande tarefa de consolidação
de informação, dizendo-a no tempo certo. Robert Coxon (que não somente se tinha instalado como tinha feito
um ensaio de som de uns dez minutos) foi absolutamente maravilhoso na forma como estabeleceu a energia.
Imaginem ter o melhor artista musical de New Age do Canadá a tocar, tanto depois da meditação como depois
da canalização (o último trabalho de Robert é “O caminho silencioso”). Nós sabíamos que este encontro tinha
de ter uma duração certa e que tínhamos de acabar de acordo com o programa. Jan terminou e tudo estava
pronto para Kryon. O Robert continuava a tocar. Eu sabia que também ele canalizava esta música. A sala
estava repleta de um ar sagrado e parecia muito adequado ao que estava para vir.
O poder da canalização desse dia foi mais grandioso do que eu jamais tinha experimentado. Foi também a
mais curta canalização gravada. A informação foi muito diferente neste ano porque nos aproximávamos do
milénio. O sabor (como irão ler) foi de celebração.
Muitos de vocês já assistiram a seminários de Kryon e sabem que a sua verdadeira mensagem é: nós
conseguimos mudar o nosso futuro e a consciência do planeta está em transformação. A massa crítica espiritual
foi conseguida e podemos ver isso à nossa volta. Uma visão geral prova-o, embora muitos não possam ver
realmente esse programa (pois não aparece muitas vezes no telejornal). Kryon disse-nos uma e outra vez que
conseguimos algo espantoso. Muitas vezes, ele senta-se aos nossos pés e simplesmente ama-nos. Ele fala
regularmente sobre todos os Humanos como “anjos disfarçados de ser humanos”. Deu-nos a mensagem de que
as nossas crianças estão a chegar com ferramentas espirituais que nós ainda não tínhamos! Esta mensagem às
Nações Unidas foi, portanto, sobre congratulações e honra, mas feito de uma forma pouco usual.
A sala já estava pronta. Os delegados estavam atentos e reverentes. Tudo começou com tranquilidade
excepto a bendita música de Robert Coxon que continuava a tocar no pátio de trás.
Kryon começou:
Canalização perante as Nações Unidas, 1998
Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Sim, vocês estão a ouvir a voz do meu
sócio (Lee) mas a energia nesta sala põe em evidência que neste momento, vocês estão a ser visitados. Não
por uma entidade, mas por um grupo de acompanhamento que flúi neste espaço, que deseja caminhar entre as
cadeiras e pelos corredores, como forma de vos felicitar e lavar os pés. Esta comunicação particular será
diferente de todas as anteriores.
Meu sócio, disseste que te sentias aqui como em “casa” (no edifício das Nações Unidas). É assim porque
este é o teu contrato. Isto é o que sempre foi – esta é a área que desejamos encher com amor de maneira
grandiosa. Não só esta sala, queridos, mas também todo o edifício, a cidade, e até o lugar onde vocês
83

decidiram vir ouvir esta mensagem. Esta mensagem será muito diferente daquilo que possam imaginar, muito
mais curta também do que qualquer outra que tenhamos dado antes. Esta é especialmente para os que estão
nesta sala e para os que estão neste edifício. Mas deixem-me dizer que esta transcrição é para todos os
ouvidos de quem está a escutar e para os olhos dos que estão a ler. É para todos no planeta.
Este não é um momento em que venham deleitar-se com uma energia porque estão curiosos. Isto tem a
ver com uma reunião neste salão, uma reunião com uma energia que vos foi prometida como parte de um
compromisso quando vocês decidiram regressar ao planeta. Estamos sentados à frente de anjos, cada um de
vocês, planificados como anjos, de propósito, como anjos. Falamos de todos os que estão nesta assembleia
pretendendo ser humanos! Nós sabemos quem vocês são realmente! (Kryon diz-nos continuamente que somos
parte da Família angélica). Nós conhecemos a vossa coragem. Conhecemos os vossos contratos. Conhecemos
aquilo pelo que têm passado e todos os achaques dos vossos corpos. Sabemos das transformações pelas quais
estão a atravessar. Conhecemos todas essas coisas porque somos da Família. E esta Família quer vir diante de
vocês agora e fazer algo que nunca fez antes.
Esta é a primeira vez, queridos, que este tipo de mensagem se apresenta e vamos transmiti-la rapidamente
agora. No passado prometemo-vos algo. O Espírito nunca virá ante os seres humanos com uma mensagem
baseada no medo. Nunca! Que isto seja conhecido, que se alguma vez estiverem perante alguma entidade que
diz que representa o Espírito e recebam uma mensagem a derramar medo e descriminação, então, saibam que
não é o Espírito que se senta perante vocês. Ao contrário, o que nós fazemos é vir e celebrar as novas
capacidades humanas, especialmente neste momento. Nunca houve tempo como este, agora. Foi feito por
vocês e devem sabê-lo. Podem sair deste lugar tendo um estatuto mais alto do que quando entraram, se
compreenderem o que fizeram. Estou a dizer-vos de uma maneira mais gráfica que alguma vez fiz. Esta não é
uma mensagem de medo. Vocês devem compreender toda a mensagem que estão a ouvir, antes de acabarem
de a ouvir ou antes de acabarem de a ler. Permitam que esta mensagem vos seja dada numa totalidade e
nunca em partes da sua total intencionalidade. Os que separarem esta mensagem do seu próprio propósito,
não representam a Nova Energia no planeta.
O futuro
Vamos levá-los a uma Terra futura. Esta irá ser uma informação surpreendente, mas vamos pedir-vos que
esperem até ao final da mensagem antes de julgar aquilo que vai ser dito aqui. Vamos pintar um quadro vívido
da vossa Terra futura… o que será muito desconcertante para vós.
(Pausa)
Nesta mesma terra (Estados Unidos) há água a cobrir ambas as costas, com as maiores cidades debaixo de
água. Há doença, há confusão, as lojas estão fechadas, há uma guerra civil aqui nesta grande terra e dentro
dessa, há uma guerra mais pequena de quatro raças. Removeu-se o controle central de tudo. Há forças
policiais que rodeiam as cidades tentando conservar a ordem da sua própria área. O retorno à “cidade-estado”
está à mão e não deixam entrar nem sair ninguém. Há linhas de estado que já não são linhas de estado. É o
caos. Há submarinos no oceano carregando enormes quantidades de armamento, que pela integridade dos
seus próprios comandos, se afundaram a si mesmos porque não conseguiam decidir em que porto atracar.
Cada porto tem o seu próprio código. Há horror e desespero neste país e nesta terra. Este é um futuro da
Terra.
Se subirem, encontram o grande país do Canadá, que está completamente dividido ao meio e a começar a
armar-se. Duas grandes culturas com idiomas diferentes estão quase em guerra, incapazes de decidir quem
tomará as diferentes partes da terra. Os recursos mais importantes estão praticamente só num lado, e o outro
deve compartilhá-los para existir. Como no país que está abaixo deles, o controle central está tudo menos
finalizado. A cultura e consciência de tribo dividem-nos.
Este é um futuro possível da Terra.
Vamos levá-los só a outros continentes para ver o que está a acontecer: descobrimos que no continente
africano há uma inversão total de consciência, um retorno a uma guerra tribal tal como teria sido há muitos,
muitos anos. O lugar onde a civilização tinha as suas sementes começa a ser o lugar onde ela vai ser enterrada.
No pólo sul, o Recife de Larson partiu-se, enviando uma enorme onda que varre toda a parte sul do grande
continente australiano, cobrindo cidades, matando milhões, pondo o país em caos e sofrimento.
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O grande dragão (China) está quieto. Um quarto da população da Terra está tranquila mas estão a
observar cuidadosamente para descobrir onde estarão os espaços vazios de poder para poderem estabelecer a
sua cultura. A maioria deles já havia sido prevenida disto pois estava nas profecias, vivenciadas pelos seus
ancestrais.
Este é um futuro da Terra...
Ah, mas isto não é o pior. Vamos levar-vos àquilo a que chamam o Médio Oriente. Escutem
cuidadosamente. Lá, queridos, a besta chegou. E a besta, com olhos refulgentes, cresceu 40.000 pés em altura
e plantou os seus pés firmemente em ambos os lados das terras tribais antigas – e está lá para reinar por
40.000 anos, que representam metade da sua vida. A metáfora da besta, queridos, neste contexto, é a guerra
nuclear e começa lá – onde os Humanos decidiram destruir-se uns aos outros em nome de Deus.
Este é um futuro da Terra…
Vou dizer-vos de que se trata tudo isto. Dissemo-vos que ouvissem a mensagem toda, esta curta
mensagem de hoje, pois o que vem é profundo. Vou dar-vos a data deste futuro, a data do futuro que
acabamos de descrever-lhes. (pausa)
A data em que tudo isto ocorre é Outubro de 1998!
“Kryon, deve haver um erro! Essa data já passou, estamos em Novembro de 1998!”
Eu sei, sim, a data já passou. Queridos, acabo de vos dar a profecia das Escrituras. Acabo de vos dar a
profecia de Nostradamus de há 400 anos. Dei-vos, inclusive, a profecia dos mestres da Nova Era que tiveram
visões de uma “fotografia” da Terra tal como foi medida e anunciada em 1962 (uma medição espiritual similar à
de 1987 na Convergência Harmónica). E o que eu lhes dei foi real! Este foi o potencial da Terra nessa época e,
no entanto, vocês ainda estão aqui sentados! Não aconteceu! Nada de catástrofes, nem de guerra de raças,
nem de guerra nuclear. A Besta foi anulada e eu sento-me neste mesmo lugar que é responsável por tanta
alteração de consciência. Escutem isto, queridos, escutem: quando o cozinheiro está na cozinha, não tem a
menor ideia sobre o quanto a sua comida está a ser apreciada, relaxadamente, na outra sala. (É uma metáfora
para os que nas Nações Unidas só participam na luta, na negatividade e no stress da existência diária sem
poder ver o outro panorama daquilo que fizeram). A Terra e os que estão sobre ela deveriam fazer uma
celebração massiva. E deviam começar precisamente aqui, lavando-vos os pés a vocês! Estamos a falar dos que
trabalham aqui, que lidam com as crianças das nações do mundo, que lidam com os temas da desflorestação.
Falamos aos que são responsáveis pelo controlo da doença. Funcionou! E, sim, dirigimo-nos aos que abraçam a
paz em vez da guerra e que clamam por um planeta pelo qual todos sejamos responsáveis.
A consciência do planeta está a apoiar o que vocês estão a fazer. Este planeta que vocês pensam que está
cheio de lutas, é a cozinha (na metáfora). A maior parte do planeta senta-se atrás e goza uma mudança maior,
talvez mesmo sem se aperceber disso, um panorama do planeta que se precipita para um novo paradigma em
vez de se dirigir à catástrofe e à guerra total. Oh,sim, haverá complicações e haverá luta, mas observem a
alteração de consciência! Agora, a ênfase está posta na solução do conflito e em trazer um cerne permanente –
em lugar de pensar em “quem está correcto” ou “quem merece isto”. Tem a ver com a responsabilidade de
todos os Humanos da Terra e não só dos que estão em determinada área. A ênfase mundial está em criar
eventualmente uma coexistência pacífica entre todas as Tribos, em formar, todos juntos, um planeta que
avança para um milénio que antes tinha um paradigma de fim. Em vez disso, estou aqui para vos dizer que
enquanto o milénio se aproxima, há agora um potencial espiritual de “graduação” e de sabedoria, em vez dessa
horrível destruição que lhes contei. O potencial agora é o da Nova Jerusalém e está nas vossas mãos!
Cada um de vocês veio ao planeta com total conhecimento do potencial de 1962. Cada um de vocês
também sabia das possíveis mudanças e do potencial de que o ano 2000 pudesse trazer muito mais novidades
pacificas do que catástrofes previstas. Olhem à vossa volta! Nenhuma das profecias se concretizou. Embora
restem algumas, que tentarão forçar a velha energia sobre as novas consciências, elas falharão. Ficarão
pegadas à velha energia e serão rejeitadas pelo consenso do planeta. Nunca houve um melhor tempo para
implementar um Conselho de Sabedoria, um Conselho sem voto de indígenas, seres humanos deste planeta
que residam neste edifício. E estamos a dizer-vos que a consciência do edifício eventualmente apoiará isto. A
consciência do planeta está a empurrar-vos para isso. Está no próximo passo lógico. Quando vocês o
apresentarem, apresentem-no primeiro ao público. Eles farão o resto para ajudar-vos a implementá-lo.
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Esta reunião está quase terminada e esta Família veio aqui lavar-vos os pés e está a fazê-lo para vos dizer:
“Obrigado”. Esta Família que veio lavar-vos os pés, diz: “Avancemos para uma grande mudança de milénio
agora, pelo que vocês estão a fazer aqui”. Pode ser mais claro? Pode ser mais clara a razão pela qual vos
amamos tanto? Esta é a mensagem de hoje desde este lado do véu para vocês. Deixemos que a transcrição
avance para que todos saibam o que aconteceu aqui hoje. Deixemos que todos saibam como poderia ter sido
mas já não é. Nenhuma das coisas descritas aconteceu. Nenhuma está no programa e nenhuma estará, não
com o trabalho que estão a fazer.
Portanto, a comitiva retira-se. Foram poucos minutos, mas foram uns poderosos minutos de amor. Saiam
deste lugar sabendo quem são. Talvez tenham pensado que eram uma peça da totalidade que ninguém notava.
Eu vos direi: A “Família” notava! Vocês nunca estiveram sós! Quando, esta noite, voltarem a casa, olhem-se no
espelho. Desafiamo-vos a olharem-se directamente para os vossos olhos e a dizerem as palavras em voz alta:
“EU SOU QUEM EU SOU” porque isso é o que vocês são.
E assim é.
KRYON
De Lee Carroll:
Kryon terminou às 14:15 e tivemos 15 minutos para perguntas e respostas. Respondemos a umas poucas
perguntas e chegou a hora de partir. Tudo aconteceu tão rápido! Fomos imediatamente conduzidos para fora
da sala do Comité (para que o próximo grupo de trabalho pudesse entrar) e fomos à cafetaria das N.U. (nós
todos) onde socializamos com muitos dos delegados que assistiram.
Novamente expresso a minha gratidão a Jennifer Borchers pelo seu trabalho em levar-nos às Nações
Unidas em 1998. Muitos de vocês sabem que Jean Flores, a secretária da Sociedade da Iluminação, foi uma das
que nos convidou há vários meses. Quando ela morreu subitamente, Jennifer agarrou o barco, levou-nos lá e
recebeu-nos muito bem. Eu sei que Jean ainda está connosco de alguma forma e, neste salão, terça-feira, nós
todos a sentimos, para além de todos os que nos estavam a observar e amar e a segurar as nossas mãos,
enquanto Kryon lavava os nossos pés. A energia criada nas Nações Unidas, nesse dia, foi espantosa. Todos a
sentimos e, em encontros seguintes que tivemos em Manhattan (incluindo uma meditação com a Sociedade de
Iluminação no departamento de Nova Iorque) falámos do facto de que fora muito diferente de qualquer coisa
prevista. Agradeço a muitos de vós por terem mandado a vossa energia – nós sentimos essa energia connosco
nesse dia!
PS – Kryon, na verdade, não faz previsões, mas dá-nos potenciais. Novamente, não posso evitar de
recordar algo que ele disse em 1989 no Livro 1 “Os Tempos Finais”, que agora tem um profundo significado:
“O meu trabalho levará dez a doze anos da Terra para cumprir-se. Desde agora até ao ano 2002
acontecerão mudanças graduais. Por volta do ano 1999 vocês já deverão saber exactamente do que estou a
falar. Os Governos são manejados por homens de poder... nem todos iluminados. A sua incapacidade de lidar
com a alteração de consciência pode desequilibrá-los e o resultado pode ser o caos.”
Eu raramente falo de acontecimentos correntes porque isso acaba por “datar” o livro. No entanto,
precisamente agora, estamos enredados numa luta entre a velha e a Nova Energia com um ditador (falo do
Kosovo). Não é uma guerra com fronteiras de países. É uma guerra entre a velha e a nova consciência e uma
batalha mundial para descobrir qual é a melhor maneira de lidar com um líder governamental da velha energia
que criou caos devido aos seus temas tribais e às suas soluções de limpeza étnica. Desde a canalização em
1989, isto é exactamente o que Kryon nos disse que ia acontecer em 1999. Aqui estamos, dez anos depois,
com isso nos nossos ombros.
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CAPÍTULO 6
De Lee Carroll
Imagino que deveria ter antecipado este assunto. Kryon falou disto mas eu não entendi. As separações
estão a aumentar e mesmo aqueles que declaram ter o amor como base das suas existências começam a
dividir-se nos campos “dos que eles crêem que são malignos” e dos que não são.
A canalização que se segue começa somente por abrir um atributo tanto da natureza Humana como de
uma previsão dramática, a luta entre a velha e a Nova Energia, dentro de uma Humanidade que desperta.
A espirit ualidade actual da velha energia e da Nova Energia
A espiritualidade actual da velha energia requer uma estrutura e sente-se incomodada e ameaçada pelas
mudanças que estão a acontecer. Luta para defender os velhos conceitos que dizem que a espiritualidade deve
ter o castigo como parte do seu núcleo, que o mal deve existir para equilibrar o amor, que os Humanos não
têm valor e que devem encontrar uma fonte superior para lhe prestar a sua devoção. Porta nto, com isto, dãolhes força numa verdade espiritual que requer uma hierarquia de homens e mulheres organizadas, edifícios,
textos, e uma longa lista de “deves fazer” ou “não deves fazer” para viver de acordo com essa espiritualidade.
Já a espiritualidade da Nova Energia é muito diferente. Inaugura-se quando se afirma que “nós somos
Deus”. Diz-nos que a única estrutura de que necessitamos é a que está dentro de nós e que está lá
toda para ser descoberta. Fala de um plano onde a existência baseada no medo ou num eventual castigo é
substituída pelo despertar da auto-responsabilidade, uma responsabilidade que expande sabedoria e que cria a
moralidade a partir de dentro. Substitui o medo e o castigo pelo gozo de criar o propósito Divino. Esta filosofia
da Nova Energia também cria uma existência cheia de prazer e de auto-estima. Auto regula-se, sem as
armadilhas da organização, edifícios, regras ou sacerdotes. Honra o Deus dentro de cada um e proclama que a
própria essência de Deus está lá, disponível – todos os “deves e “não deves” – e que toda a força espiritual está
dentro. Dá a cada ser humano o potencial de um sacerdote.
A ruptura é grande entre estas duas ideias e, no processo de empurrar e puxar entre elas, há drama. Kryon
disse que alguns iriam marcar a Nova Energia como maligna, e assim aconteceu. Eu perguntei-lhe: “Kryon, que
posso dizer às pessoas sobre discernimento nestes tempos? Como podem eles conhecer a verdade a partir da
decepção?” E Ele disse-me: “Procura o amor. Segue-o, porque onde estiver o amor, estará a verdade.”.
Penso que deveria ter previsto esta divisão. Muitos de vocês devem saber que Kryon foi denominado como
um “demónio cósmico” por um proeminente Trabalhador da Luz, há alguns anos atrás. Este mestre, também
sente que a Rede Magnética da terra é maligna, um evangelista de milhares, proclamando esta opinião baseada
no medo, principalmente para os que assistiam aos seminários de Kryon. Podem perguntar-me: “Como acabou
o drama?” O resultado final? O ataque continua até hoje, mas o Trabalhador da Luz responsável por isso está a
ensinar agora a própria mensagem de Kryon! “Mudamos o nosso futuro, podemos avançar para uma nova
consciência – nós somos divinos” Vejam só! Porque foi necessário? O que foi que se ganhou com isto? É parte
do esperado. É parte da intensa luta entre o velho e o novo como se irá apresentar na próxima canalização.
Baseados em outras canalizações (assentes no medo), alguns puseram sobre a própria Nova Era o estigma
de ser maligna e de Kryon ser Lúcifer, o enganador. Supostas entidades antigas são canalizadas dizendo que a
Nova Era é uma artimanha para capturar almas. Alguns, que acreditaram nisso, voltaram aos seus livros e
pediram-me que me convertesse à sua nova/velha filosofia. Proclamam que Kryon nos enganou a todos – e,
como prova, dão-me outro canalizador!
A minha verdade? Kryon é um muito amoroso membro da Família, um mensageiro que nos dá esta
informação: Deus (a Família) nunca te trará uma mensagem baseada no medo. A canalização com intenção
pura e com amor é sagrada e dá poder. Usa-a como informação para a tua vida. Aplica somente aquilo que
“ressoar” em ti. Não o faças de forma evangelizadora. Não forces a tua verdade sobre ninguém. Não sigas
nenhuma entidade (seja humana ou não) nem te unas a um culto para criar iluminação. Tu estás capacitado e
és amado por Deus porque és uma parte de Deus. Nunca abandones o teu poder porque és poderoso por ti
mesmo. Por isso, não te transformes num “seguidor”. Controla a tua própria vida utilizando as ferramentas
novas e incríveis que estão a ser dadas à Humanidade neste momento. Descobre o Deus interno. Tem paz, vive
uma vida saudável e profundamente interessante assumindo o teu próprio poder. Ajuda a criar paz no planeta
através da tua própria mudança de consciência. Estamos todos numa profunda transição de energia. Kryon
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nunca nos pede que nos unamos a nada. Não há nada nas suas palavras que diga aos Humanos que eles “têm
de fazer” algo. Ele honra as nossas vidas e os nossos sofrimentos. Anima-nos a encontrar as verdades ocultas
de Deus. Convida-nos a olhar à nossa volta e discernir todas as filosofias. Ele honra todas as religiões na sua
“busca de Deus”. Sustenta um amor incrível e está a fazê-lo há mais de dez anos. Ele não é exclusivo e convida
quem queira canalizá-lo a que o faça. Nunca pediu para ser seguido ou que lhe rendam devoção. Chama-nos a
nós de “Família”, ama-nos como irmãos e irmãs e lava os nossos pés cada vez que nos vem falar. A sua única
sugestão é “Amem-se uns aos outros”.
Que truque!
Lee Carroll

AS CINCO RUPTURAS DA NOVA ERA

Canalização ao vivo em Indianápolis, Indiana, USA

Esta canalização ao vivo foi editada com palavras e pensamentos adicionais
para permitir uma maior clareza e compreensão da palavra escrita.
Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético. Oh! É grandioso escutar as vozes humanas
elevarem-se deste modo (respondendo a uma entoação do grupo na grande audiência que precede a chegada
de Kryon). Novamente vos dizemos que não há maior honra para o Humano que expressa a sua intenção de
estar num lugar de auto-descoberta como naquele em que vocês estão. Como sempre, vamos encher o vosso
espaço com um grupo de acompanhamento que está a encher-vos de amor de um modo que nunca sentiram
antes. Como uma bolha de amor, vamos trazer energia para vocês durante o tempo que estivermos juntos.
Repetimos: não importa quem sejam, são amados tanto como aquele que está ao vosso lado. São tão amados
como o que aceita esta experiência e se transforma devido a ela. Cada parte de vós é tão amada como aquele
que sai deste lugar com a vida prolongada porque expressou a sua intenção de curar-se. Não há julgamento
durante a travessia que estão a fazer, queridos. O que vocês fazem com ela é a prova da energia com que
lidam, e é no desafio que está a honra, nunca um julgamento! Virá o tempo em que vocês e eu nos voltaremos
a reconhecer, porque não há um único precioso ser humano que receba esta mensagem, que não me conheça.
Eu já vos vi a todos e conheço os vossos nomes. Deixem-me falar sobre esses nomes enquanto enchemos esta
sala de amor e enquanto a vibração aumenta até que esta mensagem fique bem compreendida. O nome que te
pertence é mais do que só sons no ar. É criado a partir de ener gias dentro da Merkabah que tu possuis. É
criado a partir de sons, luz e cor, vibrações que nem sequer podes conceber. E quando eles se alinham juntos,
cantam um nome na minha dimensão que eu “vejo” e conheço como teu. A beleza dele iria espantar-te. É um
aspecto interdimensional de quem tu realmente és. Eu vejo cada um de vocês como gigantescas entidades de
amor, partes da totalidade e conscientes, no seu nível celular, de quem são.
Virá o tempo em que nos encontraremos no Salão de Honra e, durante esse tempo, diremos uns aos
outros: “Recordemos esse tempo, quando o véu se abriu ligeiramente e quando o amor fluiu por estes
corredores. A Comitiva de Kryon é a Comitiva de Miguel e está no Agora. Esta é Comitiva que está entre as
cadeiras dos que recebem esta mensagem e ao lado de quem está a ler estas palavras. Este é o
acompanhamento que abraça cada guia/anjo e que vos conhece intimamente. Ah, queridos, enquanto vos
rodeamos, dizemos que não há um Humano aqui ou a ler estas palavras que não seja conhecido por nós. Nós
conhecemos qualquer pessoa que surja nas vossas vidas neste momento, talvez criando uma situação que vos
está a causar problemas. Eis uma afirmação que tem as sementes na verdade como nenhuma outra que já
dissemos antes: Não há nada nas vossas vidas que não tenha solução. Nada! Oh, queridos, se tivessem uma
ideia do potencial de cura que existe neste momento! Já vos dissemos antes que, figuradamente, nos sentamos
agora à vossa frente, com uma bacia que está cheia com as lágrimas do nosso prazer, desejando lavar-vos os
pés. Assim é como o Espírito vos vê.
Antes de começarmos os ensinamentos, queremos que estejam alerta sobre o modo como o espírito vos
vê. O meu sócio mencionou os potenciais que existem no planeta (numa sessão de conferência antes da
canalização). Assim como há potenciais para o futuro dos Humanos no planeta, há potenciais para o vosso
futuro individual. Antes que termine o nosso tempo juntos, haverá um convite (metáfora) para que se ampliem
e tomem posse do potencial que vocês mesmos planificaram! Existe um potencial com o vosso nome nele, com
a solução para cada simples desafio das vossas vidas. Esse feito não é nenhum acaso e nem é um “presente de
Deus”. Não é algo que Kryon vos traz. Em vez disso, é algo que vocês trouxeram à Terra e faz parte da razão
porque estão aqui. A mensagem de como isto funciona é profunda e tem a intenção de ser lida neste momento,
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enquanto outros a escutam. Vocês (a audiência ao vivo) poderão perguntar-me: “Como pode ser isso?” Saberão
como, quando esta mensagem for transcrita e a estiverem a ler (como agora mesmo). Para vós, neste segundo,
estas palavras audíveis estão no Agora (falando novamente à audiência ao vivo na sala). Não há tempo para o
Espírito. Para nós, a experiência daquilo a que chamam tempo é circular. E precisamente agora, existe o
potencial para o leitor tanto como para quem escuta, e está a acontecer tudo ao mesmo tempo, tudo ao
mesmo tempo! Vemos as coisas de um modo muito diferente de vocês e é por isso que podemos olhar para o
grupo reunido aqui e também para quem está a ler estas palavras. Podemos dizer a todos: “Sabem quem são?”
Alguns transportam sementes de mudança planetária, mas antes que ajudem o planeta, devem transformar-se.
É por isso que há tanto amor nesta mensagem.
Falamos muitas vezes da Família. Dissemos ao meu sócio que falaríamos novamente agora e excitamo-nos
quando falamos da Família, porque há uma linhagem entre todos vocês que recebem esta mensagem! A
genealogia do Espírito é grande. Olhem bem para àqueles que sentem como desconhecidos, antes de saírem
desta sala. A partir deste momento, alguns de vocês já estão ligados aos que irão participar nas vossas vidas.
Foi a vossa intencionalidade que vos trouxe aqui, para se sentarem nestas cadeiras ou para lerem estas
palavras, de acordo com um compromisso prévio! O Espírito honra isto trazendo outros com a mesma
intencionalidade e, juntos, criarão uma energia que irá transformar as vossas vidas, gerando conhecimento e
energia. Oh, queridos, acalmem a vossa impaciência. Estão a receber isto por uma razão, e eu sei a quem
estou a falar. Esperei pelos vossos ouvidos e olhos neste tempo do Agora. Relaxem e saibam que estão bem e
que tudo está bem.
Estou a falar para muitos que, neste momento, se perguntam como tudo estará a acontecer nas suas
vidas, porque estão a trazer a esta realidade problemas que não podem partilhar com ninguém, e alguns são
muito profundos. Alguns carregam até a energia potencial da sua própria morte. É por isso que nos sentamos
aqui, que enchemos os corredores deste lugar e nos sentamos junto de vós, enquanto lêem estas palavras.
Envolvemo-vos com o próprio amor de Deus e dizemos estas palavras: “Não há nenhum problema irremediável
aqui! Dentro das soluções há prazer! Nas soluções há cura e mudança planetária! Por isso é que estamos
excitados sobre quem está aqui sentado e a ler estas palavras”. Há facilitadores que recebem esta mensagem e
que neste mesmo ano encontrarão e saudarão seres humanos que parecem não estar no caminho. Estes
Humanos procurar-vos-ão pedindo soluções e respostas para aquilo que os preocupa. De algum modo, a
sincronia trará alguém até vocês, facilitadores. E estará presente a tentação de dizerem: “Aqui está alguém que
jamais entenderá. Mas eu farei tudo o que puder e irei amá-lo no processo, mas sei que ele partirá sem ser
tocado e que nunca mais o verei.”
Estamos a dizer-vos que honrem a sincronicidade. Estes são os que foram trazidos a vós segundo um
desenho prévio. O processo de plantar sementes de iluminação tem de começar em cada Humano em algum
lugar e agora eles estão sentados aqui. São atraídos pela vossa luz e o trabalho está em dizer-lhes como
assumirem a responsabilidade pelos seus corpos. Façam com que eles se habituem a verbalizar o que querem e
pela primeira vez eles experimentarão isso. Mediante a sua intencionalidade e a vossa cooperação e
conhecimento, pode haver cura. Com isso, queridos, haverá uma transformação no coração, e assim, vocês
criarão algo novo, fazendo emergir um Trabalhador da Luz que nunca teria despertado sem a vossa ajuda.
É assim que mudam o planeta.
Como é que se sentem por saber que talvez o vosso propósito não seja curar mas plantar sementes?
Alguns podem vir disfarçados, na sua dualidade, com falta de crenças. Algumas vezes são bruscos e ocos com
as coisas do Espírito. Olhem para eles! Estes serão precisamente os que serão enviados a vós, cumprindo a
planificação prévia feita por vós próprios! A menos que pensem que só devem estar rodeados de gente como
vocês; a menos que pensem que só desejam trazer à vossa vida aqueles que pensam e vibram a um alto nível,
é tempo de pensar de uma forma diferente sobre estas coisas! Para entrar nas vossas vidas, queridos, virão
aqueles que não fazem ideia de nada disto. Eles irão olhar para vocês e vocês irão reconhecê-los, a partir deste
momento em que vos estou a dizer que eles virão. É assim que começamos a preparação para algo que temos
querido tratar há já algum tempo. É algo que já dissemos a um grupo mais pequeno não há muito tempo, mas
agora deve ser repetido e ampliado, porque queremos que seja transcrito esta noite.
As cinco rupturas na Nova Era.
Gostaríamos de falar das cinco rupturas que existem na Nova Era e no Humano da Nova Era. Sabem, não é
certo que vocês tenham que vir com uma outra designação para a Nova Era. A Nova Era está aqui há muito
tempo e mesmo assim vocês não têm um conceito da novidade que é para vós. Da Nova, Nova Era é do que
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estamos a falar agora. Talvez um nome melhor seja a Era do Agora? Há um potencial para a Humanidade que
nunca existiu antes. As sementes desta graduação são transportadas pelos que estão a receber esta mensagem
agora, querendo saber mais sobre quem são. Se pudessem ver o brilho do anjo que está sentado no vosso
interior, ficariam espantados pela divindade que está presente no trono onde se sentam. Todas as coisas que
chegam desta plataforma em que eu estou ficariam mais pequenas e o brilho real, a luz, viria donde vocês
estão sentados. É por isso que há tanta honra! Necessitam saber o que está a acontecer, e isso tem a ver com
um ser humano que está a vibrar alto. Isto tem a ver com aquilo a que vocês chamaram no passado de “o
estado de ascensão”. Isto tem a ver convosco. Se escolheram dar a vossa intencionalidade para semelhante
coisa, para permanecer neste planeta neste momento com a energia dessa intenção, isso é honrado ao pé da
letra. E vocês não podem surpreender-se demasiado de que as vossas vidas se transformem por causa disso. E,
com as mudanças da vida, haverá novamente desafios, mas desta vez há um desafio que chega de um novo
contrato, aquele que vocês estão a co-criar para vocês mesmos enquanto avançam. Tem a ver com a
inauguração do abismo da crença, compreensão e reacção entre vós e os que não optam por uma mudança
vibratória. Na verdade, começaram a ver e a experimentar uma ruptura, e, em muitos casos, uma ruptura
inesperada. Há cinco categorias gerais que desejamos destacar esta noite.
1) A crença
A primeira e mais importante é a crença. Um dramático fosso irá abrir-se entre aqueles que crêem como
vocês e os que não o fazem. Alguns puderam dizer: “Oh, eu sei donde virá isso. Sempre tivemos problemas
com os que não têm as mesmas crenças que nós. Há alguns com edifícios e organizações, são os que têm
estado à nossa volta ao longo do tempo. Eles têm crenças diferentes das nossas e para eles sempre temos sido
esquisitos e mesmo malignos. É daqui que virá o problema.”
Queridos, não é daí que virá a fractura. Não. Alguns chama-la-ão uma divisão interna e vou dizer-vos de
onde virá. A razão pela qual vos animamos a renomear a Nova Era é porque a divisão virá a partir de
dentro do grupo dos seguidores da Nova Era!
Haverá alguns que não estarão de acordo convosco em fazer tal coisa: que vocês, como Seres Humanos,
possam assumir o poder da entidade total (o Ser Superior) que se senta no trono dourado dentro de vocês.
Eles não concordarão que vocês tenham o poder de assumir o Estado de Ascensão. Não concordarão que
possam ampliar as vossas vidas para o dobro da quantidade de anos que eles esperam viver. E quando vocês
começarem a fazê-lo, queridos, eles e os outros, hão-de catalogar-vos como algo diferent, porque terão medo.
Eles não estarão prontos para despertar. Todas as coisas que eles estudaram na “sua” Nova Era – sejam
obtidas por trabalhos psíquicos ou por trabalhos energéticos – são preciosas para eles na forma como as
aprenderam. Eles irão ver o que vocês estão a fazer como uma ameaça, queridos, porque subitamente vocês
poderão fazer coisas por vocês mesmos que eles levarão anos para cumprir. O que eles faziam como
facilitadores da velha Nova Era está agora a ser feita individualmente por Humanos que assumem o seu próprio
poder na Era do Agora (The New Age). Poderão fazer coisas que, no passado, só eles podiam fazer por vós.
Nós chamamos a esta divisão “a divisão das crenças”. Meu sócio, tu experimentaste isto. Demos-te o
sentimento dessa experiência a ti (esse de ser atacado por Trabalhadores da Luz aparentemente bem
intencionados) de modo a que pudesses partilhar como é, e validar que a ruptura de crenças é real. Foi-te dado
para que pudesses contar àqueles que cheguem a ti e te perguntem: “O que fazemos com os nossos amigos da
Nova Era que já não querem falar connosco?”. Em certas partes do vosso país estas rupturas serão profundas,
e noutras nem sequer existirá, em absoluto. Como em tantos atributos espirituais, haverá polaridade e
equilíbrio. Não lhes daríamos uma coisa destas sem vos dar a solução também, e esta solução é fácil. Quero
que escutem a solução porque a solução é a mesma para todas as rupturas.
A solução é esta: Vocês são amados sem medida e esse amor particular que têm é a vossa luz, e vocês
levam-na muito alto. Não devem permitir que nenhum outro ser humano a diminua, nem sequer uma
partícula. Porque ele é real e irá servir-vos bem dentro da energia da vossa divindade. É sagrado, ordenado, e
é vosso. As mudanças na vossa vida acontecem quando vocês trazem mais perto essa energia interior à qual
chamam “o anjo interno”. Esse anjo interno está a assustar muitos porque tem um novo poder espantoso. Os
que resistem à vossa Nova Energia e crença, vão ver-vos como estranhos, diferentes e esquisitos por
produzirem uma profunda alteração da energia que vos rodeia. Eles não reconhecerão a alteração como parte
do plano em que eles acreditam. Eles irão temer-vos e rejeitar-vos-ão. Então, a solução é continuar a
transportar a luz tão alto quanto possam. Não permitam que nada a diminua, não permitam que os incrédulos,
ainda dentro da vossa própria transformação, diminuam o manto do Espírito que vocês transportam, o EU SOU
que se tornou parte de vocês. Pratiquem dizendo “EU SOU uma parte da totalidade, portanto EU SOU perfeito
aos olhos de Deus. Nenhuma palavra Humana pode mudar o EU SOU”.
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2) A família
A ruptura seguinte será a família. Agora, não vos estamos a dizer nada que vocês já não saibam sobre
rupturas na família. Mas irá intensificar-se, queridos, e vamos dizer-vos porquê. Podem imaginar-se agora
mesmo a decidir ser um grande artista? Talvez sintam que não têm nenhuma habilidade artística, mas, por
dentro, gostariam tanto! Então, fazem alguns cursos e vão a algumas aulas. Devido a uma nova tecnologia,
novas técnicas e ensinamentos reveladores, subitamente conseguem pintar, talvez até tão bem como alguns
grandes artistas. A energia desse talento é sagrada. Imaginem o que fariam com esse talento. As cores não
seriam problema porque vocês as veriam antecipadamente e pintariam habilidosamente usando a nova
tecnologia e aprendizagem. Haveria alguns à vossa volta que vos gabariam a vós e ao vosso maravilhoso
trabalho, simplesmente porque vocês decidiram utilizar os novos presentes que permitiram que um talento
escondido se manifestasse.
Agora permitam-me perguntar-lhes o que poderiam fazer com este novo talento. Iriam convertê-lo num
passatempo? Não, seria a vossa nova paixão. Neste novo mundo descoberto vocês terião resultados que serão
espectaculares. Encherão a vossa vida de beleza, uma criação própria que se irá converter na vossa nova vida.
Em quase todas as vossas horas de vigília, terão um pincel na mão, criando uma obra-prima atrás de outra
obra-prima, porque descobriram que podem fazê-lo. Vocês podem fazê-lo!
Queridos, esta é a intensidade e a pureza do sistema de crenças da Nova Nova Era. Quando começarem
com uma intenção pura, a paixão espiritual irá criar-se nas vossas vidas e irá transformar-vos para sempre. E
quando começarem a ver os resultados da vossa intenção e habilidade criativa, não serão capazes de pô-la de
lado. E, tal como aqueles que descobriram que podiam criar obras-primas quando antes não eram capazes nem
de desenhar, vocês terão uma mudança de paixão. Subitamente a Terra terá Humanos com uma dupla capa de
dualidade, transmutada e alterada com a realização da divindade na qual se transformaram. Com isso virá a
paixão pela quietude espiritual. E a família da qual estávamos a falar – aqueles que concordaram vir com vocês
como família sanguínea - pode ser que se retirem. Enquanto antes pensavam que vocês eram estranhos e
esquisitos, agora estarão completamente fora das medidas. Alguns de vós irão ficar tristes com isto.
Permitam-me falar-vos sobre uma secção da família sanguínea que irá reagir de outra forma. Essa secção
são as crianças. A nível celular eles irão ver o que vocês estão a fazer, e a nível celular estarão exclamando
estas palavras: “Já era tempo!”. Então, vocês formarão uma união com as crianças, mas, ao mesmo tempo,
afastarão outros: os irmãos e irmãs, os primos, tias e tios, pais e mães. Eles não irão ressoar com as vossas
novas crenças porque não estarão preparados para isso. Esta é a segunda ruptura.
3) Relacionamentos
A terceira ruptura está relacionada com um certo tipo de relacionamentos. Estamos a falar agora de casais.
Se bem se lembram, nas vossas tribos indígenas muitas vezes acontecia haver um homem chamado “homem
médico” ainda que não fosse sempre um homem. Este ser humano tinha um elevado estatuto na tribo porque
ele ou ela podiam curar outros. Esta pessoa tinha poções e encantamentos, usava a energia e conheciam-na.
Mas havia um atributo do “homem médico” do qual queremos falar-lhes. O atributo do homem médico era que
ele sempre vivia nas redondezas da vila. O homem médico estava sempre só e isto acontecia porque, para ele
vibrar a este nível e ter este conhecimento intuitivo, para ter esta consciência e energia, naqueles dias, era
quase impossível encontrar alguém que pudesse viver com ele ou ela. Ainda por cima, mesmo tendo o poder da
cura, este indivíduo era sempre visto como diferente do resto.
Estamos agora a falar de coisas das quais já falamos antes. Será difícil para os que decidirem entrar no
estatuto de ascensão ter um parceiro que se enquadre e lhe seja igual. Alguns perguntaram a Kryon: “É
possível que eu esteja desigualmente unido ao meu parceiro (seja crente ou não)? Oh, a minha parceira amame imensamente. Ela dá-me espaço para eu fazer o que desejo, e eu amo-a e desejo estar com ela. Mas está
certo?”
Quando vocês decidem pedir o Estatuto de Ascensão, a ruptura irá abrir-se mais ainda. Há um potencial de
medo por parte do parceiro e é um desafio realmente difícil. Cada caso é um caso, mas temos de dizer-vos com
honestidade total que alguns casais, que agora se entendem muito bem, não serão capazes de aguentar a
mudança. Não vos diríamos estas coisas, queridos, se não fosse assim. Por isso vos pedimos que sejam
cuidadosos com o que intentam e com o que desejam que ocorra nas vossas vidas.
Algumas vezes, se mantiverem a vossa luz, e a vossa parceira/o realmente vir como vocês mudaram
convertendo-se numa pessoa melhor, ele/ela pode alegrar-se e renovar os seus votos convosco – ainda que
permanecendo à distância de um braço, em afastamento espiritual. Muitos Trabalhadores da Luz esperam o
pior e acabam por descobrir que “as coisas nem sempre são o que parecem”, e o/a companheiro/a transforma91

se num melhor parceiro no processo, transmutando medo em amor. Cada caso é diferente, mas saibam que a
mudança afectará as vossas relações.
Outros dizem: “Assim como o homem médico, estive só durante muitos anos. Há realmente alguém à
minha espera?” Estamos aqui para dizer-vos que sim, há! Isto porque há mais e mais seres de ambos os
géneros que decidiram finalmente vibrar ao mais alto nível, e há uma sincronicidade disponível. Novamente, há
uma solução concebida por vocês. Está no seu lugar próprio, tal como isto (o seminário de Kryon) onde vocês
manifestam a vossa intenção de procurar o vosso anjo interno, onde estas coisas das sincronicidades
prevalecem. Por isso vos temos dito: “Não deixem passar a oportunidade de conhecer quem está aqui. Não a
percam.” Estão prontos para encontrar-se com a Família? Não é aqui. É em todos os encontros onde, com data
marcada, vocês decidem vir e aprender mais com o anjo interno. Então, ao contrário do homem médico, podem
levantar-se e ir. Preparem encontros com outros de mente similar e manifestem-no.
4) Negócios (local de trabalho)
A quarta ruptura que terão será naquilo a que vocês chamam negócios ou comércio. As vocações na vossa
sociedade são muito interessantes espiritualmente e o interesse não é pelas razões que vocês pensam. Por
planificação, vocês chegam para ser atirados para o caldeirão com gente que vocês nunca seleccionariam como
familiares! É aqui que se planta a areia na ostra! É aqui que muitas vezes entra a irritação. Por sorte, vocês não
têm de levá-las para casa e sabemos que ficam muito felizes por isso! (risos). Mas não cometamos nenhum
engano, queridos, não é nenhum acaso que, dentro das vossas vocações, (para onde são atirados com aqueles
com quem nunca escolheriam para cumprir um contrato prévio na vossa vida), vocês se encontrem com eles.
Alguns têm uma ener gia negra à sua volta que vos cria problemas. Quando isto acontecer, saibam que, a um
nível celular, vocês concordaram em estar agitados.
Ainda com este atributo da integração vocacional, as coisas podem não ser o que são actualmente, porque
a ruptura no local de trabalho está a começar a fechar! Observem isto. Onde quer que seja que a Família olhe
para vós e decida afastar-se, outras pessoas que trabalham convosco, olharão para o vosso novo ser e
decidirão que querem ser vossos amigos. Isto acontece devido à busca humana, porque eles estão a começar a
ver a luz que vocês transportam. Entendem isto? Eles estão a começar a ver um semblante pacífico dentro de
vós. Vocês podem começar a partilhar problemas com eles, no trabalho, que nunca partilhariam com a vossa
família. E quando eles começam a ver soluções na vossa vida pessoal, ou a vossa paz dentro de situações de
aparente caos, eles começarão a perguntar-vos: “Porquê? Como?” É aqui que vocês começarão a partilhar com
eles o vosso tema específico de estranheza... (mais risos) sobre a responsabilidade do desafio e um panorama
que não permite a vitimização mas sim uma participação activa em tudo o que lhes acontece.
A ironia disto é que, é por não terem de ir convosco para casa, por não terem essa carga, que eles vos
escutam, porque podem “pôr-vos de lado” ou “aceitar-vos” conforme escolham. Cada dia que trabalharem ao
vosso lado, poderão ver, cada vez mais, as mudanças nas vossas vidas. Muitos deles desejarão secretamente a
vossa companhia devido ao seu estado equilibrado. Estou a dizer-vos que este é o lugar onde a sincronicidade
realmente brilha, não necessariamente num potencial de sociedade, mas num potencial em que vocês afectam
e mudam os outros, só por levar a vossa própria luz.
Aqui está outro atributo da vocação Humana na vossa cultura, a partir do momento em que o Humano
expressa a sua intenção de atingir o Estatuto de Ascensão. Muitos de vocês tiveram uma paixão toda a vida por
uma certa vocação. Estudaram para cumpri-la desde pequenos, praticaram-na enquanto adultos e, agora,
ganham a vida com ela. Tudo parece bem... até agora. Não se surpreendam que um dia olhem à vossa volta e
digam: “O que é isto? Já não volto a escolher isto. Já não significa nada!” E aqui vocês saem. Novamente, nem
todos experimentarão isto, mas fa-lo-ão os suficientes, até que seja considerado um atributo comum aos que
decidiram expressar a sua intenção de seguir um novo caminho espiritual.
5) A biologia humana:
A quinta ruptura que enfrentarão é uma das nossas especialidades, e vamos chamá-la de Biologia Humana.
É um dos assuntos de que mais temos falado, quando o meu sócio lhes diz que o vosso ADN está a mudar ou
pretendem mudá-lo. Têm tido provas, mesmo os que vieram pela primeira vez (ao seminário), de pessoas que
representam uma corrente principal de crenças na medicina e investigação, que estão a descobrir o que faz
funcionar o ADN. Como Humanidade, nós convidámo-vos a “descobrir” os nove elementos que fazem com que
vocês envelheçam e morram precocemente (antes dos 950 anos que os vossos corpos podem viver de acordo
com o plano). No ano passado, descobriram três deles (ainda que não tivessem certezas sobre um deles).
Cientistas e investigadores! Existe outro elemento que vos convidamos a descobrir este ano, se assim o
92

escolherem. É um dos nove que faz com que vocês envelheçam e é o que temos chamado de cronómetro do
corpo. O corpo conta os dias. O corpo conta a luz e a escuridão em coordenação com o magnetismo do lugar
onde está a Terra no sistema solar. Estamos a começar a dar-vos algumas chaves sobre como a ciência da
astrologia funciona. A astrologia tem a ver com o magnetismo. Tem a ver com o ADN e com a estrutura celular
que reconhece o magnetismo do sistema solar no qual vocês nasceram. Por isso é que a ciência funciona tão
bem.
Há uma parte dos vossos corpos que conta as revoluções da Lua através do magnetismo. Isto não pode
ser tão difícil de aceitar para os que são do género (feminino), e sentem alterações biológicas no seu corpo
durante toda a vida em cada ciclo lunar. E vocês perguntam-se acerca da vossa ligação com Gaia? Oh queridos,
está sempre aí, mas não é disso que vos queremos falar em relação à ruptura do ADN.
Aqui está. Pela primeira vez na Humanidade, haverá remédios que aparecerão para o prazer e iluminação,
que trabalharão para vocês e não para outros! Ouçam bem, porque isto explicará muito do que pode acontecer
nesta área, nos vossos futuros potenciais. Muitos Humanos poderão usar o mesmo medicamento com os
mesmos procedimentos, mas vocês terão resultados diferentes do resto das pessoas! Dependendo da
intenção daquele que o recebe, a própria essência do remédio será alterada. Esta é a extensão natural da
mensagem do meu sócio para vós, de que a consciência muda o físico. Pela primeira vez haverá
experiências feitas pelos cientistas através das quais eles descobrirão que o método científico não funciona sem
a energia agregada da intenção Humana. O método científico funciona mediante a criação de provas que
ocasionam reacções repetitivas, comuns, através de experiências ou acções. O resultado das experiências,
então, permite à ciência a criação de um método lógico à volta das respostas que sempre se obtêm de igual
modo. Isto será distorcido enormemente com a introdução da Nova Energia criada pela intenção – uma energia
que deve ser seguida, já que muda a física da experiência.
Aqui é onde se encontra o potencial da reacção humana e a ruptura à sua volta: Haverá um grupo de vós
que entenderá isto completamente e começará a viver vidas mais longas devido à sua intenção, quando vocês
combinarem isto com algumas das novas substâncias da Essência Viva. Mas haverá outros que acreditam saber
tudo sobre Deus e o Espírito, e que levantarão as mãos para o céu perguntando a Deus como pode ser tal
coisa, isso de vocês poderem fazer algo que eles não podem. Eles não entenderão a mecânica da intenção pura
e não escutarão a vossa explicação simples e lógica dos novos poderes. Não entenderão a mecânica da nova
sociedade com Deus. Estarão apegados a um paradigma de esperar que Deus faça algo por eles e para eles…
mas isso não irá acontecer! Assim, haverá uma ruptura que se abrirá entre os que vivem vidas mais longas e os
que não vivem. Essa ruptura irá catalogar-vos como malignos. Haverá alguns de vós a viver com amor nos seus
corações, com pura intenção, com a energia Crística da Nova Era, mestra de Amor, a luz branca apontada sobre
vós, mas serão chamados “trabalhos do demónio” e “produtos do demónio cósmico”, uma dicotomia da mais
alta ordem. Tudo isto porque vocês aceitaram introduzir a intenção na vossa biologia humana. Estarão a viver
longas vidas com abundância e boa fisionomia, trabalhando com as soluções e os desafios, transportando a
vossa luz muito alto. Os outros nunca o verão desta forma e isso, queridos, é talvez a maior ruptura de todas.
Ela aumentará as outras quatro rupturas da crença, família, dos relacionamentos e dos negócios.
Dizemo-vos novamente que não traríamos estas coisas aqui se não fosse assim. É tempo de fazer-vos
saber, como diz o meu sócio “que isto é o que vocês chamam trabalhar”, Trabalhadores da Luz. Parte da dor e
tristeza destes desafios que têm pela frente, serão estas rupturas entre aqueles que não virão a vós aceitandovos por aquilo que são. Eles, por sua vez, ficarão agarrados ao que lhes disseram e às suas doutrinas, em vez
de olharem os vossos olhos e ver o amor que há neles.
Desejamos dar-vos um exercício que é metafórico. É importante aqui a boa visualização. Há uma caixa no
vosso colo cheio de presentes, as soluções para os desafios que têm aqui e agora. Há ali potenciais de energia
para o vosso futuro. Há mudanças de vida. O Espírito sabe quem vocês são e estamos no Agora, vocês sabem.
Nós vemos o que vocês podem fazer e, para nós, os potenciais utilizando estas soluções são tão reais como a
vossa realidade de tempo o é para vocês.
Têm uma caixa no colo com as soluções para os vossos problemas, e foram vocês que as criaram. Tem os
vossos nomes nela. O convite a quem receba esta mensagem é que podem abri-la e muito facilmente ver,
retirando a tampa, soluções espirituais do Lar que fluirão e luzirão com a sua luz diamante e a sua divindade,
enquanto se ligam a vocês. Elas são antigas e têm estado à espera de ser activadas mediante a vossa intenção.
Elas representam uma energia amistosa, uma energia que vocês têm esperado como cura, que têm pedido
quando se lhes perguntou o que fariam nos próximos tempos.
Talvez alguns de vocês tenham dificuldade em abrir a tampa da caixa, porque ainda estão enrolados no
medo da velha Nova Era. Vêem? Mas possuem o catalizador que fará com que a tampa da caixa salte, abrindose. Dar-vos-ei numa palavra: Auto-valorização! Conheçam quem são. Nunca mais serão vítimas daquilo que
este planeta vos reserve na vida diária. Nunca o foram, mas a percepção é forte devido à vossa dualidade.
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Quando aceitarem o facto, tal como as novas crianças aceitam, de que pertencem aqui, a tampa abrir-se-á
imediatamente. Actualmente já sabeis que sois uma criação espiritual neste planeta. Podeis sustentar a luz e
dizer “EU SOU UMA PARTE DA TOTALIDADE, PORTANTO EU SOU PERFEITO AOS OLHOS DE DEUS”.
Assim, a visualização é vossa e é aqui que o Espírito pode ser vosso sócio ou não, pois vocês devem
possuir o vosso valor que é verdadeiramente vosso. Conseguem começar a perceber quem é o anjo que “está
aí”, aquele que tem o vosso rosto e o vosso nome? Podem entender que a dualidade está, quase como vocês
diriam, como “um farsante pronto para ser descoberto”? Proclamem o vosso próprio valor quando a vossa vida
começar a mudar, quando o factor prazer começar a fazer-se sentir, quando a paz vos invadir porque a
merecem, não importa os problemas que atravessem.
Oh, queridos, este tem sido um tempo de prazer. Este tem sido um tempo no qual vos temos abraçado
com a energia do amor que chega do Lar. Enquanto nos retiramos deste espaço, estamos conscientes de que
nunca haverá outro tempo exactamente como este, no qual as entidades virão juntas da mesma forma que foi
aqui. É único. Único, envolvido e cheio com um amor que vem da parte daqueles que estão do outro lado do
véu, assim como de mim.
Então, vamos recolher as nossas taças, com as quais vos lavámos os pés e vamos retirar-nos deste lugar
onde se sentam ou lêem estas palavras. Conquanto possam pensar que já foram honrados pela presença de
tais entidades do outro lado, temos notícias para vocês: por isso fizemos fila. Era o que queríamos fazer.
A energia da honra que desaparece pela abertura no véu enquanto partimos, não se perderá em vocês.
São ternamente amados.
E assim é.
KRYON

Um pós-escrito...
Anne K. Hudec formou-se em Administração de Empresas. Paralelamente ao seu trabalho nesta área, temse dedicado ao estudo da consciência multidimensional nos últimos 25 anos. A psicologia transpessoal e
jungiana levou-a a obter um certificado em Programação Neurolinguística (NLP, Neuro-Linguistic Programming)
e Formação de Formadores (TT, Trainer's Training), e actualmente pratica a técnica E.M.F. Anne tem realizado
workshops e palestras sobre o pensamento positivo nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Integrar as
energias subtis e o conhecimento adquirido através da intuição e da experiência é uma processo permanente
na sua família, na sua comunidade e em qualquer lugar onde se desloque. Anne K. Hudec esteve presente
nesta canalização em Indiana, que acabam de ler. Já alguma vez se interrogaram sobre a possibilidade de
aplicarem estas mensagens à vida real? Haverá outras pessoas a reagir à informação que tem sido
apresentada? Será tudo isto real?
Anne pediu para se dirigir aos leitores de Kryon.

Poderei não vos dar aquilo que vocês julgam desejar

Uma análise de "As cinco rupturas da Nova Era" um ano após a sua apresentação
por Anne K. Hudec
"Irei certamente dar-vos aquilo de que vocês precisam. Além disso, irei fazê-lo no momento exactamente
certo. A única coisa que vos é pedido é que reconheçam o que vos está a ser dado. Mesmo assim, irei ajudarvos. Confiem em mim."
Alguma vez pensaram nisto? Estas palavras tranquilizadoras são reais. No vosso íntimo, vocês ouvem-nas.
São como um eco do chamamento que têm ouvido ao longo de toda a vossa vida. Não há nenhum mensageiro
a anunciar um mestre ou um anjo bem conhecido, nem uma entidade de outra estrela qualquer. O
chamamento existe, simplesmente, e é vosso. O chamamento é real e é-nos útil, porque foi ordenado que
assim fosse, foi ungido, e é suposto compreendermos com o nosso coração e a nossa mente como funciona o
Espírito. Os nossos pensamentos e as palavras que usamos no nosso dia-a-dia devem encerrar a divindade que
continuamos a descobrir.
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Seres espirituais que brilham de sabedoria e amor em muitos eventos públicos e em muitas páginas
escritas. Dentro de nós, existe uma resposta, e em breve saberemos quem é que nos está a falar.
Ao vermos desfilar nomes e rostos, esperamos aquela ressonância que fala ao nosso coração e à nossa
mente. Quando aquele professor "especial" aparece, nós sabemo-lo. Estamos preparados, porque já o
esperávamos há muito tempo.
Há oito anos, eu estava na mesma situação que muitos de vós - numa jornada pessoal em busca do
Espírito. Kryon esperava-me nas páginas da revista Connecting Link. Procurei o Livro 1, mas não o consegui
encontrar, portanto escrevi a Lee. Respondeu-me pedindo que eu continuasse a pedir o livro nas livrarias, para
que estas o encomendassem. Era o homem de negócios a falar. No entanto, ofereceu-se para mo enviar se eu
não o conseguisse encontrar, mas teria de o pagar.
Tal como aqueles que vão a um seminário pela primeira vez, eu fui com um amigo "para ver como era".
Fomos ao primeiro seminário organizado por Terry e Jim Coddington. Não éramos muitos. Teve lugar em St.
Vincent Marten House, em Indianápolis, no Indiana. Jan e Lee ainda eram "neófitos". Lembro-me que nos rimos
muito. Aquilo de que eu mais gostei foi da honestidade, da simplicidade e da confiança que Kryon nos
transmitiu. Com o decorrer dos anos, a ligação à mensagem universal cresceu. Kryon tem-nos ajudado a todos
a desenvolvermos a nossa consciência universal.
Nos dois primeiros seminários em que participei, estava cheia de curiosidade. Tal como uma criança,
deixava-me estar ali sentada, sentindo o amor do Espírito envolver-me e curar-me. Sim, era como estar em
casa. Sabem que ainda hoje tenho grande dificuldade em emprestar o material que tenho sobre Kryon? Estimo
muito os livros e a revista Kryon Quarterly. Cada livro que sai de minha casa vai preso por fitas invisíveis.
Passados alguns dias, começo a puxar pelas fitas para os fazer voltar. Uma vez, fui muito magnânima e aceitei
emprestar três dos livros a uma pessoa ao mesmo tempo. Afinal, somos como a mulher da Bíblia que encontrou
uma agulha no palheiro e, cheia de alegria, contou a toda a gente o que descobrira. Bem, passados meses,
pedi que me devolvessem os livros. A minha amiga veio trazê-los com grande relutância. Disse-lhe que, se os
queria tanto, devia comprá-los. Vim a saber mais tarde que ela andava a poupar dinheiro para ir a um safari em
África. Fazemos escolhas. Estamos constantemente a fazer escolhas entre a vida física e a vida espiritual que
queremos ter, sem nunca compreendermos que depois de cumprirmos a nossa vida espiritual, o prazer é
permanente – não é temporário, e fica para sempre na memória.
Quantas vezes já ouviram Kryon dizer que todos somos conhecidos pelo nosso nome? Que somos todos
conhecidos nas nossas múltiplas ligações? Que, quando nos encontramos, há sempre uma finalidade específica?
Em cada canalização de Kryon dirigida às entidades que estão sentadas nas cadeiras, estão sempre presentes
os componentes certos. Somos responsáveis pelas mensagens transmitidas e recebidas. Ah, o Espírito sabe
com muita antecedência quem irá a cada seminário e quem irá ler a mensagem. É que o Espírito conhece os
nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, e projecta-se sobre as acções prováveis dos seres humanos.
Assim que nos encontramos presentes, é transmitido o ensinamento.
Em 14 de Março de 1998, houve uma canalização em Indianápolis que despertou em nós grande interesse
e nos fez estar atentos. Foi uma canalização sobre "As cinco rupturas da Nova Era". O que foi diferente, pelo
menos para mim, foi ser-nos pedido que crescêssemos e enfrentássemos as responsabilidades inerentes àquilo
que um "Trabalhador da Luz" tem de fazer. Como sempre, comecei a fazer apontamentos. Sabia que, mais
tarde ou mais cedo, a canalização seria publicada. Portanto, para já, bastavam alguns apontamentos. Passado
um bocado, os meus amigos e eu parámos de escrever. Não conseguíamos assimilar o que nos estava a ser
pedido. Não ia ser fácil. Estava a ser-nos pedido que enfrentássemos o desafio de ir para a frente sabendo que
haveria obstáculos. Na nossa vida profissional e nos nossos contactos com terceiros, costumamos dizer a nós
mesmos: "Trato disso quando lá chegar". Mas quando se trata da família e das nossas crenças pessoais, as
nossas reacções tendem a encerrar modelos de comportamento ocultos, antigos. Será que vai haver novas
mudanças? Bem, nesse momento, parei de escrever. Era demasiado. Também deve ter sido demasiado para
Lee, porque o seu gravador não gravou. Procurou-se e encontrou-se uma pessoa cujo gravador tinha captado
tudo.
Com grande cuidado, aceitei o desafio. É que, em mim, as mudanças do "implante" haviam-se dado muito
antes de Kryon ter falado no assunto. Pensei, "O meu processo de transformação já vai bastante avançado.
Não há possibilidade de voltar atrás." É como uma paixão espiritual na medula dos nossos ossos. Além disso,
por essa altura, já tinha tido confirmação que estava em cheio no meu contrato. Só estava à espera que as
coisas abrandassem. Mas não ia haver abrandamento nenhum. Seria necessário continuar com o processo de
desenvolvimento pessoal.
"Dizemo-vos, mais uma vez, que não há desafio nenhum na vossa vida de que nós não saibamos." Muito
bem, desafios era o que não faltava na minha vida, portanto era bom saber que Kryon também sabia quais
eram. É certo que também nos estava a ser oferecida ajuda. "Não há nada na vossa vida que seja irresolúvel –
nada!" Grande suspiro de alívio interior. Prestei ainda mais atenção.
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"Para o Espírito o tempo não existe. Para nós, a experiência daquilo a que vocês chamam tempo é circular.
Alguns de vós contêm as sementes da mudança planetária. Mas antes de serem os mediadores das mudanças
do planeta, é necessário fazerem mudanças em vocês, e é por isso que há tanto amor nesta mensagem."
Aqueles que já estão com Kryon há algum tempo sabem o que isto quer dizer. Sente-se um aperto no coração.
A energia do amor invade-nos e damos connosco a chorar como bebés.
Não serve de nada lembrarmo-nos de que fomos avisados e de que já nos disseram que o amor é uma
ciência.
Estas energias sabem o que fazem, sabem da nossa magnificência e sabem que, com algum treino,
seremos capazes. "Descontraiam-se e saibam que está tudo bem." (Pois sim!...) "A Humanidade tem um
potencial que nunca existiu antes. As sementes (o potencial, se aceitarmos o desafio) da graduação existem
naqueles que estão a receber esta mensagem, que querem saber mais sobre quem são. Se conseguissem ver o
anjo que está dentro de vocês, ficariam espantados com a Divindade que está presente na vossa cadeira!" Se o
permitirmos, emitiremos brilho e luz onde quer que estejamos. Que estímulo extraordinário!
Quando, no estado de ascensão, declaramos a intenção de assumir as cinco rupturas que nos esperam,
essa intenção é honrada à letra. Kryon descreveu-nos essas rupturas uma a uma. Elas irão surgir para cada um
de nós individualmente. Só saberemos o que teremos de enfrentar quando nos encontrarmos nas situações,
mas Kryon assegurou-nos que nos seria sempre dado o amor que é a nossa luz.
Nós, que procurávamos o caminho espiritual com entusiasmo e alegria, ficámos um pouco desanimados
depois desta mensagem específica. Se quiséssemos continuar a aplicar os princípios espirituais e optássemos
pelo estado de ascensão, isso iria provocar tensões ao nível das nossas próprias crenças, da nossa Família, das
nossas relações, da nossa vida profissional e da nossa biologia. Perdão. Foi-nos dito que teríamos de enfrentar
divergências. No entanto, as palavras proferidas imediatamente a seguir encerravam uma promessa de amor e
diziam-nos que não haveria razão para nos sentirmos vítimas. As escolhas teríamos de ser nós a fazê-las.
Felizmente, iríamos ter tempo para o fazer.
Já ouviram dizer "a infelicidade gosta de andar acompanhada"? Ora bem, eu tenho a felicidade de ter
amigos cujo percurso é semelhante ao meu. Ao longo dos anos, temos seguido caminhos paralelos, e quando
as situações se tornavam demasiado pesadas falávamos durante horas até conseguirmos esclarecer as ideias.
Quando isso não resultava, íamos a workshops à procura de novas ferramentas e de nova informação. É um
método realmente bom, porque nos permitiu abrirmo-nos e tornarmo-nos receptivos. Seguimos um percurso de
permanente evolução. Durante semanas, os meus amigos e eu não falámos sobre as cinco rupturas. Não
queríamos pensar no assunto. Tentámos ocupar-nos com outras coisas. Havia muitas outras actividades
"terrenas" a que nos podíamos dedicar. Não, não queríamos falar de crenças. Já nos consideravam muito
demasiado avançados devido às nossas ideias. Mas a verdade é que, apesar de avançada, eu não tinha a
sensação de ter percorrido o caminho todo. Voltar para trás era impossível. Não gostávamos dos horizontes
limitados de onde tínhamos partido.
Na realidade, o único caminho que havia era para a frente. Disse sim a tudo. Bem, a tudo de que o Espírito
e os guias necessitavam. O que se exigia de mim era que saísse do sítio confortável onde estava e deixasse de
controlar tudo. Dei comigo em situações que nunca supus fazerem parte da minha imaginação e visão. Tudo
puxava pelo meu coração e pela minha mente. Agradeço ao Espírito e aos amigos de espírito aberto. Avaliei,
corri riscos, voltei a avaliar e reorganizei os meus recursos. Ao longo de todo este processo, comecei a sentir
mais coragem e confiança – confiança na ajuda que iria receber quando deparasse com um beco sem saída ou
um muro de resistência.
Senti a presença do meu sistema de crenças em todas as rupturas. É nisto que baseio as minhas decisões.
É nisto que baseio a minha acção. Não admira que a primeira ruptura que Kryon descreveu tenha sido a que se
relaciona com a "crença". Se não mudasse alguns dos meus pressupostos de base, iria continuar a andar em
círculos. O que eu queria era uma escada em espiral. Isso significava que teria de ascender a um novo sistema
de crenças. Para isso, não só iria escutar atentamente os conselhos que me dessem, como iria torná-los parte
de mim. Há conhecimento interno e há conhecimento externo. Há coração e há intelecto. Há subjectividade e
há objectividade. Há Primavera. Encontrei-me dentro de mim mesma. Alarguei os meus horizontes. Há Inverno.
Observei as interacções ao nível das relações. Vi como funcionava a compatibilidade e aprendi a baixar as
minhas defesas. Falei de anseios íntimos que não eram só meus. Por essa altura, já tinha a companhia de
muitas pessoas que costumavam participar no Message Board de Kryon na Internet. Quando toquei no fundo
do meu coração, senti a minha consciência mudar. Para minha surpresa, senti crescer a confiança em mim
mesma à medida que me libertava de ideias antigas e aderia ao "agora" – um "agora" sem juízos e com um
amor incondicional que passou a ser o trampolim das minhas decisões. A solução que nos fora proposta de
erguermos a nossa luz o mais alto possível estava a revelar-se correcta.
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O amor incondicional é o factor de transformação que não tem feito parte das nossas equações até agora.
Essa foi a parte difícil de assimilar da mensagem sobre as rupturas. É isso que nos é pedido: que incorporemos
em nós todas as situações de ruptura que encontrarmos. Até agora, temos tido muito amor baseado em
condições – condições impostas por nós mesmos, ou que outros nos impuseram.
No seu último livro, In Over Our Heads, Robert Keagan diz que aquilo que consideramos ser o sujeito e o
objecto não são coisas necessariamente fixas para cada um de nós. Não são permanentes. Podem mudar. Na
verdade, transformando as nossas epistemologias, tornando o que era sujeito em objecto, de modo a
“atingirmos o resultado pretendido” (a situação em que todos ficam a ganhar de que Kryon fala) em vez de
“sermos um resultado prete ndido” – esta é a forma mais eficaz que conheço de conceptualizar o crescimento
da mente. É uma forma de conceptualizar o crescimento da mente que é tão fiel à psicologia pessoal do
Ocidente como à “bibliografia oriental sobre a sabedoria”. Tudo isso é muito bonito, dirão vocês, até ao
momento em que chegarem a "casa" com Kryon e o vosso coração for arrebatado por um amor incondicional.
Muitos de nós temos estudado a psicologia e a fenomenologia da consciência em estados não habituais. E
compreendemos que não há LSD, respiração holotrópica, hipnose (ou impossibilidade de ser hipnotizado),
experiências xamânicas, rituais, ritos de passagem ou exercício físico que cheguem para nos revelar as
estruturas morais, culturais, linguísticas (NLP) e sintácticas em que se dão as experiências subjectivas. O
crescimento implica sempre um processo de diferenciação do processo de transição, de uma maneira de
vermos a vida e de nos vermos a nós mesmos para outra maneira de nos vermos. É-nos pedido que deixemos
para trás conceitos restritivos e nos vejamos como co-criadores com o Espírito. Isto é, efectivamente, algo de
novo. O que é que se passa? Quando o pólo subjectivo (nós mesmos) sofre um processo de diferenciação
desprendendo o eu das estruturas organizadas do passado, é graças a um salto de fé e confiança no Espírito,
que isso se dá. Saberemos nós o suficiente sobre a co-criação com o Espírito? Sinceramente, não. Trata-se de
uma situação em que temos de nos deixar guiar pela intuição. Tendo deixado para trás as estruturas
organizadas do passado, é-nos pedido que amemos tudo aquilo que nos for dado. Isto só será possível com
estruturas organizativas de um nível superior. Quando sentimos o amor do Espírito em acontecimentos
sincronísticos, começamos a conhecer melhor as estruturas organizativas de nível superior em que a nossa vida
passou a estar radicada.
Serão as rupturas reais? Sim, são. Será que há mudanças? Sim, há. Seremos nós os responsáveis por isso?
Sim, somos.
Assim que aceitamos co-criar com o Espírito temos toda a ajuda de que necessitamos. Nunca somos
obrigados a fazer nada que não queiramos fazer. Temos liberdade de escolha em tudo o que fazemos. Se
declararmos a nossa intenção, seremos guiados até chegarmos ao nosso destino. Desprendermo-nos das velhas
estruturas acarreta, de facto, mudanças ao nível de todas as rupturas de que Kryon falou – quanto a isso não
há dúvida. Mas os benefícios que colhemos ao longo do percurso permitem-nos crescer de formas misteriosas.
E não poderia ser de outra maneira, uma vez que, na realidade, tudo se passa apenas no Agora, e a única coisa
que temos de fazer é aprendermos a amar aquilo que há de divino em todos nós.
Anne K. Hudec
"Renovação da Família"
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A Família, Parte IV
Canalização ao vivo
Breckinridge, E.U.A. e Perth, Austrália
A canalização ao vivo que transcrevemos a seguir é a Parte IV de cinco sessões sobre "A Família", tal como
o Espírito nos vê. É a transcrição de duas canalizações que tiveram lugar em dois continentes diferentes, cuja
mensagem foi a mesma e que foram realizadas ao vivo, com um intervalo de dois meses.
Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético. Este lugar é verdadeiramente precioso!
Meus queridos, vamos esperar uns momentos que a comitiva de Kryon – todas as entidades que têm estado à
espera que vocês aqui chegassem – passem por esta pequena abertura no véu. E é da energia da "Família" que
se trata, porque as entidades que aqui vêm esta noite são vossas conhecidas. Muitos de vós irão sentir e
reconhecer a energia de algumas daquelas que foram "humanas" e que morreram recentemente. A sua energia
irá derramar-se sobre este grupo, juntamente com a das outras entidades angélicas que trago comigo. Com a
sua simples presença exclamam: "Somos eternos, e vocês também!" Trazem para este lugar uma energia que é
amor e que também é preciosa – para se juntar à energia que vocês aqui criaram, mesmo a daqueles que estão
a ler estas palavras neste momento.
Dizemo-vos o seguinte desde já: deixem esta energia que aqui está a chegar, mover-se entre os assentos,
pelas coxias, entre os seres humanos, e permitam que ela vos deixe sentir a presença e a pressão luminosa da
vossa Família espiritual. Deixem que o amor que está nesta sala vos toque e se torne espesso com a sua
presença e realidade. Porque, neste momento, nos juntamos a vós como Família, juntamo-nos a cada um de
vocês individualmente. Acreditem no que vos digo! É que nós sabemos qual é o vosso nome. Não vos emociona
que nós soubéssemos do vosso convite e do potencial, que soubéssemos quem vocês são e quem se ia sentar
nestas cadeiras e ler estas palavras? Ah, o potencial era muito forte, mesmo no caso daqueles que só ontem
souberam deste encontro, ou daqueles que estão a ler este texto e que nunca leram uma canalização de Kryon
antes. Podemos dizer-vos que o vosso nome era conhecido e o potencial também.
Meus queridos, sentimos a vossa falta! A pouco e pouco, estamos a começar a explicar-vos como funciona
realmente esta interacção entre o Espírito e os seres humanos. Esta vossa ligação com a Família – esta energia
de "casa" que se está a espalhar nesta sala deve dizer-vos muito sobre quem nós somos, sobre nós que
estamos do outro lado do véu. O meu parceiro (Lee) falou-vos numa parceria. Falou-vos da transferência de
poderes para o espírito humano. Talvez agora comecem a perceber o que se está a passar, e o que se está a
passar é o seguinte: os seres humanos e a Família são parceiros em todas as coisas! Meus queridos, não é
possível esconderem a luz que emana de vós. Dissemos uma coisa interessante a outros grupos deste país
maravilhoso. Dissemos que há uma comitiva que acompanha cada um de vocês ao nascer e que permanece
convosco – que essas entidades são muito mais numerosas do que os seres humanos, e a sua missão é apoiarvos, energeticamente. E muitas dessas entidades entram em acção quando os seres humanos
declaram espiritualmente a sua intenção. É possível senti-las à vossa volta, e alguns de vocês sabem do
que estou a falar. Algumas delas tornam-se os vossos mapas e a vossa intuição, ajudando a criar sentimentos
que vocês passam a compreender e a reconhecer. São essas intuições que vos ajudam a saber se devem voltar
para a direita ou para esquerda, andar para a frente ou para trás, ou simplesmente ficar quietos. Estas são as
entidades a que vocês chamam anjos – os guias –, aquelas que vos amam sem medida e que ficam convosco
durante toda a vossa vida, e que agora também aqui estão.
Queremos encher esta sala onde estais sentados com a presença do amor, de uma forma que nunca
aconteceu antes, neste lugar ou noutro qualquer onde vocês já tenham estado. Ao lerem ou ouvirem estas
palavras, queremos que saibam que nós estamos aqui. E deixem-me dizer-vos que, se manifestarem a intenção
que aqui vos trouxe, receberão a energia necessária para conseguirem uma solução! Talvez aquilo de que
precisam seja apenas informação – ou talvez seja uma cura! Mas foi por essa razão que aqui vieram ou
pegaram neste livro. Pensam que não sabemos isso? Não vos parece que, para além dos vossos nomes,
sabemos tudo acerca da vossa vida? A Família é assim, sabem? O amor da Família é isto.
As provas que vos esperam, tal como aquelas de que o meu parceiro vos falou esta noite (durante o
seminário), têm todas solução. Espero não vos chocar ao dizer que a solução foi criada por vós. Ah, os seres
humanos pensam que vêm caminhar neste plano a que chamam Terra, e que são postos à prova para
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descobrirem que forma assumirá o equilíbrio energético. Eles aceitam que assim seja. Pensam que a sua vida
não será senão provas e mais provas. E os mais esclarecidos de entre vós dizem, "Sabemos que fomos nós que
criámos estas provas. Compreendemos como as coisas funcionam. Iremos conseguir vencê-las graças a esta
nova parceria".
Quero dizer-vos porque é que vão conseguir vencê-las – porque não há apenas provas e mais provas.
Meus queridos, já vos disse que há na Terra um equilíbrio para vós (ver Capítulo 3).
Esta mensagem é-vos transmitida aqui com todo o amor porque queremos que tenham uma revelação esta
noite. A revelação é a seguinte: para cada prova há uma solução que foi criada por vós! Estas energias
surgem aos pares. Embora já tenhamos dito isto em muitas ocasiões, esta ideia continua a não estar muito
clara. Saibam que, ao caminharem nesta vida, há também soluções e mais soluções. Este equilíbrio entre as
provas e as soluções cria uma situação de êxito infalível, uma situação que vocês muitas vezes nem sequer
conseguem imaginar.
Quisemos frisar isto porque há muitos de vós que precisam de compreender isto neste momento. E
dizemos com todo o amor: "Acham que não sabemos o que vocês têm passado?" É importante que saibam uma
coisa: vocês nunca estão sozinhos. Podem fazer o possível por pensar que estão, e poderá haver momentos em
que se convencem disso, mas digo-vos: "Não estão!" Não há momento nenhum em que estejam sem protecção
– mesmo durante uma substituição de guias, mesmo durante uma mudança. Aí está, novamente, a palavra
protecção. É uma coisa nova nesta era, sabiam? Está ligada àquilo de que vos falámos no encontro anterior,
quando nos referimos ao poder da vossa consciência. Falámos daquilo que acontece quando vocês erguem a
vossa luz – toda a actividade do reino angélico à vossa volta reage. Falámos disto porque a protecção é real –
protecção contra a possibilidade de cometerem um erro. É verdade. Faz parte da Nova Energia – parte dos
novos dons e das novas ferramentas. Faz parte do mapa que Michael Thomas tinha, na história que vos
transmitimos (no livro 5 Kryon A Viagem para Casa). É o dom da sabedoria que vos é concedido por aqueles
que vos rodeiam e a quem vocês chamam a Família!
Querem saber porque é que Kryon e a sua comitiva se emocionam? Querem saber donde vem esta emoção
– porque é que, por vezes, o meu parceiro chora de alegria durante estas sessões? Vou dizer-vos. Não viemos
apenas transmitir-vos mensagens contendo informação. Viemos, também, para que vocês se sintam em casa –
para vos lembrar outra vez quem vocês são. Há também uma outra razão – uma razão que é comum a todos
estes encontros: vamos aproveitar esta ocasião para lavar os vossos pés. Que este processo seja bem
entendido por todos vós, e, tal como já dissemos a outros grupos e dizemos àqueles que estão a ler este texto,
o potencial que aqui existe em termos de consciência humana e poder humano é tremendo! Não nos referimos
apenas aos seres humanos que aqui estão sentados naquilo que o vosso tempo linear diz ser agora, mas
também àqueles que estão a ler estas palavras agora.
Vou dirigir-me às pessoas que estão nesta sala [seminário de Perth]: há muitas pessoas para além
daquelas que aqui estão neste edifício que irão ouvir e ler esta mensagem. Podem sentir a mesma coisa que
vocês estão a sentir hoje. Essas pessoas saberão da energia que pode derramar-se num espaço como este e
rodear-vos com o amor de Deus, porque poderá acontecer o mesmo no espaço à volta delas quando estiverem
a ler. E enquanto o amor vos rodeia, meus queridos, e o vórtice se move entre as cadeiras, queremos lembrar
que isto é uma dádiva para vós e para o leitor. Por isso, enquanto aqui estão sentados a ouvir, saibam que há
também membros da Família noutros continentes que estão a "ver" isto como algo que se está a passar no seu
"agora". Este evento é, portanto, um evento interdimensional, uma vez que vos é dirigido num tempo linear,
mas a todos ao mesmo tempo.
[Para todas as pessoas] Queremos que todos reconheçam este sentimento, porque já o viveram antes.
Este sentimento é a energia de "casa" que aqui vem a este lugar, meus queridos, e deve recordar-vos quem
vocês são realmente. Devia fazer-vos levantar-se e dizerem, "EU SOU!", porque há em cada um de vocês uma
energia angélica que está muito bem escondida. A dualidade quer derrubar-vos e dizer-vos que vocês não são
nada – mas a vossa Família está aqui para vos dizer o contrário. Porque as pessoas aqui presentes que
saudamos são exactamente como nós. A única diferença entre vós e as entidades que aqui vieram para vos
felicitar e prestar homenagem, e para celebrar o carácter sagrado e a preciosidade deste momento, é que
vocês aceitaram vir para este planeta ocultando a vossa magnificência. Aí estão vocês sentados, e há
quem se interrogue sobre a verdade do que eu estou a dizer. Ah, a dualidade funciona bem, não vos parece?
Consegue esconder a vossa verdadeira grandiosidade. Cada um de vocês tem um espectro de cores
assombroso.
Trouxemos a esta sala uma energia que é preciosa para vos podermos fazer uma dádiva hoje – uma
dádiva que vou colocar, metaforicamente, no colo de cada um de vocês neste momento. É uma caixa pequena
com uma tampa e, antes de chegarmos ao fim destes momentos que vamos passar juntos, vou dar-vos a
possibilidade de abrirem essa caixa. Nesse momento, dir-vos-emos o que contém. Vai ajudar-vos, porque
contém uma coisa que esta multidão aqui presente – e, sim, mesmo o leitor – pediu. Mas não falamos para
multidões, meus queridos, falamos ao coração de cada ser humano, e sabemos quem vocês são – e é para vós
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que falamos agora. A caixa que têm no vosso colo, e que será aberta mais tarde, é para todos vós. É necessária
à vossa energia. Vai aumentar a vossa frequência vibratória. E aqueles que optarem por sair daqui sem abrirem
a caixa serão tão honrados e tão amados como aqueles que o fizerem. Todos são amados como membros da
Família. Se pensarem na parábola do filho pródigo, compreenderão o que estou a dizer, porque, na parábola, a
celebração não tem a ver com aquilo que o filho pródigo fez. O que é celebrado é o seu regresso de uma
viagem. O que é celebrado é o facto de ele ter feito a viagem e ter regressado!
Chegará um momento em que nos veremos novamente uns aos outros, num lugar muito mais grandioso
do que este, onde haverá espaço para vocês se expandirem [dando a entender que não há espaço para isso na
sala onde se encontra a audiência]. Se começassem a fazer girar as vossas energias todos ao mesmo tempo,
ficaríamos um bocado apertados [humor de Kryon]. Mas estamos a emanar energia neste momento, e estamos
a encher esta sala, e o ar entre as cadeiras está a tornar-se mais espesso com o amor que sentimos por vós. E
estamos também aqui para aquele que está sozinho a ler estas palavras. Voltaremos a este assunto mais tarde,
mas chegou o momento de começarem os ensinamentos.
Dissemos que, neste encontro, iríamos falar sobre o futuro dos seres humanos. Falemos, então, sobre o
seu futuro. Agora, vamos dizer-vos uma coisa que vos poderá parecer estranha. É o seguinte: já lá vai o
tempo em que o Espírito podia prever o que os seres humanos iam fazer ou o que ia acontecer ao
planeta. Já lá vai o tempo em que havia um manto de potencial intenso que podia levar um profeta a chegar a
uma conclusão com base na ener gia. Já lá vai o tempo em que um profeta se podia erguer diante de vós e
dizer, "Vai acontecer isto" ou "Vai acontecer aquilo". E vou explicar-vos porquê. Os seres humanos estão a
passar por um processo a que chamaremos "renovação". E ao renovarem a própria essência da sua existência,
irão co-criar uma Nova Energia que nem nós podemos prever. Renovação! Por isso, neste momento, o vosso
futuro está a renovar-se.
Vamos apresentar-vos uma lista de temas para vocês reflectirem sobre eles (e mais uma vez, infelizmente,
vamos ter de apresentá-los de uma forma linear). Nessa lista de temas haverá uma mensagem para vós. Foi ela
que vos trouxe aqui. É por isso que vocês aqui estão. Porque, quando terminarmos, muitos de vocês irão
pensar que ela vos diz directamente respeito. Sabemos isso, porque sabemos por que razão estão a ler e a
ouvir a informação que vos estou a dar. Pensam que é por acaso?
Renovação da Família
O ser humano desta Nova Era está em renovação! Assim sendo, é necessário compreenderem que o vosso
processo de renovação ainda não terminou! E, nesse estado inacabado em que vocês estão, há alguns atributos
que é necessário reconhecerem. Habituem-se a esta ideia. Celebrem o que está a acontecer e pensem nisso a
próxima vez que se sentirem frustrados. Agora estou a falar para os Trabalhadores da Luz que aqui estão
presentes – estou a falar para aqueles que declararam a intenção de andar para a frente na sua vida, aqueles
que aqui estão sentados e a dizer, "Aceito este amor que vem do outro lado. Reconheço a Família e estou
pronto para avançar." Mas outros dirão, "Estou pronto há muito tempo. O que é que se está a passar?"
Ainda faltam treze ou catorze meses de renovação até alguns de vocês sentirem realmente do que se trata
[estas palavras são de Setembro de 1998]. Essa renovação deve-se ao facto de as coisas estarem a mudar a
um ritmo muito mais rápido do que a vossa consciência consegue acompanhar. Estamos a falar da consciência
espiritual ao nível celular. Há pessoas que estão a sentir dificuldades todos os dias – que acordam de manhã a
sentirem-se diferentes daquilo que eram na véspera. Não há tempo para pararem e descontraírem-se, nem
para se habituarem a essa sensação antes de surgir mais outra coisa. As coisas parecem estar a avançar muito
depressa!
1) Mudança celular
Por conseguinte, falemos primeiro daquilo que se está a passar ao nível celular. Este é o tema número um,
porque é aquele que estão a sentir com mais acuidade neste momento. Já vos dissemos que tínhamos de vos
apresentar esta lista de uma forma linear. Na verdade, os temas deviam ser-vos apresentados em conjunto –
num círculo – todos ao mesmo tempo. Algumas pessoas que compreendem o que é a Terceira Linguagem
receberão a informação dessa maneira – de uma só vez. Há pessoas nesta sala que irão pensar ter adormecido
quando esta sessão terminar. Se isso vos aconteceu, é porque receberam a informação de uma maneira muito
melhor! Para efeito de transcrição, vamos dar-vos esta informação de uma forma linear, mas dizemos, mais
uma vez, que nenhum elemento é mais importante do que outro qualquer. Continua a haver uma razão para
apresentarmos a informação energeticamente pela ordem que o fazemos, mas isso não tem nada a ver com
importância. Tem a ver, na verdade, com o aspecto interdimensional da energia.
Algumas pessoas estão a acordar e a sentirem-se estranhas ao nível celular. Há coisas no vosso corpo que
estão a mudar, e vocês sabem-no. Está a dar-se uma mudança vibratória e isso é desconfortável. Quero
apresentar-vos uma metáfora que tem a ver com esse desconforto. Quantas pessoas aqui alguma vez
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decidiram fazer obras de renovação em casa continuando a viver lá? Algumas dirão, "Sim, lembro-me. Foi um
horror e não tenciono voltar a fazê-lo." Muito bem, adivinhem onde estão neste momento. Estão na vossa casa
biológica, e ela está a ser renovada convosco lá dentro. Ao nível celular, estendem a mão para coisas que
sempre lá estiveram e verificam que elas mudaram de sítio! É desconcertante – ficam desorientados. Estão
habituados a uma certa sensação, e já não têm essa sensação. Esta renovação é "celular", e "celular" significa
que tem a ver com o ADN.
"Kryon, estás a dizer que o ADN dos seres humanos está a mudar?"
Sim.
"Kryon, que relação há entre o ADN do meu corpo e a espiritualidade?"
O desvio magnético é isso [a razão do trabalho de Kryon]. Já vos dissemos isto antes, no encontro sobre a
transferência de poderes [uma canalização anterior sobre a "Família"]. Todas as células sabem disso e é tão
esclarecida como todas as outras. Todas elas reagem ao magnetismo. É por isso que a mudança ao nível do
magnetismo é tão importante – e, neste momento, está a dar-se de uma maneira que até vocês conseguem
medir. Não vêem que algumas das mudanças da Terra e das situações que estão a sentir, se estão a dar no
momento previsto, com a vossa autorização, para bem do vosso ADN? As coisas estão a acontecer para que
possa haver uma mudança – um enriquecimento – a nível celular, e para que a consciência a esse nível
aumente.
Vou dizer-vos uma coisa sobre o ADN celular dos seres humanos. Neste momento, (1998) estão a
nascer mu itas crianças cujo ADN é diferente do vosso. Estamos a falar de todo o ADN, e não só dos dois
filamentos biológicos. Trata-se de uma mudança – uma evolução que consiste numa activação espiritual das
células. As crianças são diferentes de vós e o magnetismo (a Rede Magnética da Terra que está a mudar) irá
afectá-las, também, mas de uma maneira diferente. Elas estarão equipadas com coisas que vocês não têm, que
vocês terão de criar – e esta é uma das razões pelas quais estão a ler estas palavras. Sabiam isso? Não é por
acaso que estão a nascer tantas crianças azul-escuro [a cor da força vital] a que vocês chamam Índigos. A
idade das crianças Índigo neste momento (1998) situa-se, em média, entre os 3 e os 12 anos, e há uma boa
razão para isso. Foi tudo planeado com muito cuidado, com base em medições espirituais feitas em todo o
planeta. Pensam que os Índigos são especiais? Então vejam o que vai acontecer com os seus filhos! Os seus
filhos vão começar a nascer por volta de 2012, e é bom que se preparem para isso, porque vão ser
surpreendentes – muito diferentes até dos Índigos de hoje.
Essa será a próxima etapa evolucionária óbvia, caso vocês a autorizem. O que queremos dizer com isto é
que vocês terão toda a possibilidade de travar esta evolução ou de a fazer avançar. É convosco. Vocês podem
exercer o vosso livre arbítrio em relação à energia deste planeta – livre arbítrio. Apenas vos estamos a dizer
quais são as potencialidades – aquelas que vemos com base naquilo que está a acontecer agora, e naquilo que
aconteceu nestes últimos anos e que foi extraordinário. Os filhos das crianças Índigo vão ser especiais. Vão ter
atributos que nem os Índigos têm, e vocês vão olhar para eles e dizer, "Se foi isto que uma geração fez, como
será a seguinte?" Bem podem falar no futuro da Humanidade! À medida que formos percorrendo esta lista de
temas, compreenderão muito melhor. Também vos vamos dar uma ideia muito melhor da razão da cronologia
dos acontecimentos, ao apresentarmos a Parte V desta série – antes do final de 1998.
O que devem fazer, então, quando têm essas sensações desconfortáveis? Não conseguem "estabelecer a
ligação" como faziam antes? As mudanças celulares alteram o sono e os desejos alimentares. Dão-vos uma
sensação estranha de "preocupação com a saúde". Honrem esses sentimentos – parem e fiquem quietos.
Celebrem-nos e compreendam o que se está a passar. Compreendam que, em qualquer renovação, chega
sempre um momento em que ela é dada por terminada. Estejam atentos a esse momento. Esperem-no. Mas
enquanto houver renovação, haverá também mudança. Vale a pena esperar pelo resultado final.
2) Consciência 7
O tema seguinte é aquilo a que chamaremos consciência. Desde há milénios que a consciência dos seres
humanos lhes diz que devem seguir o grupo. Na casa da estrutura celular que está a ser construída (uma
metáfora), os seres humanos deixaram de ser observadores e tornaram-se construtores. Por conseguinte,
as renovações que se estão a fazer são obra dos seres humanos. São eles os projectistas e os construtores.
Muitos de vocês têm passado as vossas vidas [isto é, todas as vidas passadas] a seguir outros,
permanentemente. Dizem que era isso que deviam fazer – que era isso que se esperava de vós e que estava
espiritualmente correcto – portanto, fazem-no. Alguém aparecia com informação nova e dizia-vos, "É isto que
7 - N. do T. – No texto original em inglês são utilizados dois termos – "consciousness" e "awareness" – que embora tenham
significados ligeiramente diferentes, são habitualmente traduzidos por um único termo em português – "consciência".
"Consciousness" é a consciência-percepção (ou seja, a consciência daquilo que se pensa ser) e "awareness" é a consciênciaconhecimento (ou seja, a consciência daquilo que se sabe ser). Assim, para estabelecer uma diferença entre os dois
conceitos, na tradução emprega-se "consciência" para traduzir "consciousness" e "saber" para traduzir "awareness".
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devem fazer agora", e vocês faziam-no. E, nesse processo de "seguir outros", algumas pessoas têm tido uma
longa sucessão de desilusões. Agora, queremos dizer-vos uma coisa espantosa: queremos dizer-vos que a
consciência que vos dizia que seguissem outros está a mudar, e agora pedimo-vos que sejam o pastor e não os
carneiros. Estamos aqui reunidos como Família, a discutir algo que é profundo. Vocês, Trabalhadores da Luz,
são a vanguarda da linha da frente daquilo que está para vir. Cada um de vocês considera-se um Trabalhador
da Luz – a vossa função é manter a Luz e fixá-la. Cada um de vocês pode levantar-se hoje da cadeira
em que está sentado com o potencial necessário para se tornar um pastor, sem ter jamais de
voltar a ser um carneiro. Faz parte do novo despertar de quem vocês "são".
Vou dizer-vos o que faz a consciência e o que está a acontecer. Ao fazerem essa transição, vão sentir-se
desconfortáveis. Poderão acordar inquietos de manhã. É um sentimento semelhante ao da renovação, só que a
consciência envolve as emoções. Este processo afecta a vossa maneira de pensar e alguns de vocês vão sentirse descentrados, e a inquietação pode gerar receio. No passado, essa sensação de inquietação significava que
havia algo que estava errado. Desta vez, há algo que está muito certo! Com efeito, devem celebrar essa
sensação de inquietação! Serenem e saibam que vocês são Deus! Serenem. Saibam que a presença do EU SOU
faz parte do ser humano renovado. É uma transformação de seguidores em líderes, de seres que procuram o
conhecimento em seres a quem estão lentamente a ser dados os instrumentos necessários para encontrarem o
conhecimento. Terão de compreender que podem pedir porque vos será dado. Isto é novo, e vai levar
algum tempo a habituarem-se ao que está a acontecer. Vocês estão a renovar a vossa consciência – e as
vossas células biológicas – de uma forma espiritual.
"Kryon, sinto-me emocionalmente inquieto", poderão dizer algumas pessoas. "Acordo de manhã e não sei o
que vai acontecer. Parece estar tudo bem, mas sinto-me inquieto. Não tenho certezas acerca da minha vida.
Não tenho, verdadeiramente, um rumo claro. Não sei para onde estou a ir. Sinto-me muitas vezes perturbado
ao nível das minhas emoções. Suponho que estou a passar por um processo de mudança da consciência, mas
não sei o que fazer. Por vezes, sinto-me deprimido, outras vezes, sinto-me simplesmente cansado. Eu não
costumo ser assim."
Vou dizer-vos uma coisa, meus queridos: pensam que não sabemos o que estão a sentir? Sabemos. A
renovação da consciência vai levar algum tempo, e pedimo-vos que tenham paciência, que se mantenham
serenos e que celebrem. Há tempo. Vocês têm uma sensação de urgência, mas há tempo! Alguns de vocês
estão a vibrar a um nível mais elevado e é essa vibração que vos faz sentirem-se inquietos. Sentem se é
urgente fazerem isto ou aquilo, que têm de fazer qualquer coisa rapidamente. Mas não é assim. Há tempo. Por
isso, pedimo-vos que celebrem o que estão a sentir. Saibam que quando o processo de renovação chegar à
fase em que se pode aplicar a sincronicidade que pediram, também encontrarão as respostas que pediram.
Essas coisas terão sido merecidas, criadas pelo vosso saber (awareness), e, como tal, terão sido concebidas por
vós. E até esse momento chegar, estejam em paz. Reconheçam a renovação e saúdem-na como a um amigo.
Esta manhã, convido-vos a dizerem a vocês mesmos quando se sentirem estranhos: "Olá depressão. Olá
inquietação. Reconheço-vos, estou a mudar porque declarei a intenção de o fazer. Durante a mudança, vou
celebrá-la até estar concluída."
3) O vosso caminho espiritual
Chegamos, assim, ao terceiro tema. Há quem esteja a dizer, "Não sei nada sobre o meu caminho. Kryon,
disseste que temos um grande mapa. Mas sabes uma coisa? Estou às escuras! Não sei para onde vou. Tenho
demasiadas opções! É muito confuso". E outros dizem, "Não tenho opções nenhumas. Estou completamente
parado. O que devo fazer? Kryon, vieste dar-nos esta mensagem extraordinária, sinto o amor e sei que é real.
Já declarei a intenção de estar no meu caminho, mas não vejo acontecer nada." É esta a metáfora do caminho.
Alguns de vocês irão compreender que também é a metáfora, de que já vos falámos, sobre a maneira de
formarem uma "parceria" com o vosso Eu Superior.
Mais uma vez, dizemos que há anos que vocês são passageiros numa lancha – atirados de um lado para o
outro no oceano da vida. Por isso, muitos de vocês ergueram o olhar para Deus pedindo-lhe que pusesse as
suas mãos no leme dessa lancha e vos conduzisse a um porto seguro. Alguns de vocês têm vivido de um
episódio para outro, de uma tempestade para outra, pensando que é assim que a vida funciona. Pensam que é
esse o vosso caminho. Alguns sentem que têm de andar à deriva e embater nas paredes até Deus vir cá abaixo
ajudá-los.
Há um novo paradigma, e convidamo-vos a habituarem-se a ele. Meus queridos, muitos de vocês
habituaram-se a ser conduzidos, e agora é tempo de serem vocês a conduzir. Em vez de viverem
numa lancha conduzida por Deus, é tempo de pedirem orientações a Deus, colocarem o motor na lancha e
pilotarem-na vocês mesmos! E, ao transformarem-se de conduzidos em condutores, há uma mudança, e há a
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incerteza inerente a qualquer mudança. Muitas vezes, o caminho parece não estar definido. E há tantas pessoas
a dizerem "Não tenho opções nenhumas" como pessoas a dizerem "Tenho demasiadas opções"! Na verdade,
deve ser confuso. Qual será o caminho certo?
Alguma vez foram conduzidos a um lugar? É possível que já vos tenham levado a um lugar desconhecido,
mas o condutor sabia o caminho. O condutor era responsável e vocês deixavam-se conduzir. Chegavam ao
destino mas, na verdade, não sabiam muito sobre a forma como lá chegaram, porque o condutor se encarregou
disso. Por isso, o que acontece na vida quando não são vocês a conduzir, é que não prestam muita atenção à
forma como o condutor vos faz chegar ao destino que pediram. De repente, estamos a dizer-vos que os
condutores são vocês! E isso preocupa-vos muito. Não sabem o caminho para lado nenhum! Nunca prestaram
atenção!
"Kryon, o que devo fazer em relação ao meu emprego, em relação ao meu companheiro? O que devo fazer
em relação à minha saúde? Qual é o meu caminho? Nunca tive de estar no lugar do condutor espiritual!"
Em primeiro lugar, aprendam a usar o mapa que Michael Thomas recebeu na história A Viagem para Casa
(livro 5). Há tanta energia à volta desse processo! Tanta! Se nunca conduziram antes, vão precisar do mapa! O
mapa – uma metáfora que representa a intuição e o discernimento – irá dar-vos a paz necessária para
"conduzirem" num território desconhecido. Uma coisa em que simplesmente confiaram no passado, passou
agora a ser responsabilidade vossa. A princípio, irão sentir-se inseguros, mas vai ser muito compensador
quando começarem a habituar-se. Lembrem-se, o vosso parceiro Deus vê o caminho claramente. A
comunicação com o vosso mapa faz-se através do discernimento e da intuição.
Em segundo lugar, qualquer que seja a energia em que vocês estão, criem o caminho que vos fará sair do
medo que a rodeia. Transformem-na em celebração através da presença do EU SOU! Lembrem-se de que é
possível celebrar até a incerteza. Celebrem a incerteza! Depois, comecem a pedir uma orientação directa que
seja óbvia, de modo a não sentirem que estão a caminhar às apalpadelas. Agora, é a vossa mão que está no
leme do barco, e a vossa parceira é a orientação divina.
Àqueles que gostam da visão e da metáfora da lancha, vou dizer o que pode ser a vossa visão. Quero que
segurem o leme. No momento em que o fizerem, declarem a intenção de obter orientação. Digam em voz alta
ao Espírito: "Vou usar a parceria com a minha divindade para conduzir o meu barco para os portos seguros da
vida".
Vou dizer-vos o que acontecerá quando disserem isso: as mãos gigantes do Espírito vão envolver as vossas
mãos e juntos, como uma Família, vão conduzir o barco para um lugar seguro. Como condutores no caminho
da vossa vida, podem confiar na presença de outras duas mãos junto das vossas. Trata-se de um novo tipo de
parceria, e vai levar algum tempo a habituarem-se. Vocês estão muito habituados a que as coisas vos sejam
dadas e, com este novo poder que vos é concedido, terão de ser vocês a tomar a iniciativa de agir. E com a
acção virá saber, e a vossa intenção criará soluções com a ajuda das orientações de uma energia cheia de amor
que se chama a energia da Família.
Espero que estejam a compreender. E saibam que vos honramos por estarem num lugar de incerteza.
Fazem ideia de quanto vos honramos ao lavarmos os vossos pés? Sabemos o que vocês estão a passar, e
sabemos como são difíceis as mudanças que vos esperam.
4) Energia
Falemos da energia durante uns momentos. Muitos de vocês trabalham com a energia. Têm utilizado
métodos e disciplinas espirituais que usam energia, e sentem-se confortáveis com a forma como ela funciona.
Estão habituados às sensações associadas à energia, sabem para onde ela vai, como flúi e os efeitos que
produz nos outros. E, de repente, muda tudo! Vamos dizer-vos uma coisa sobre a energia espiritual que já
dissemos a outras pessoas recentemente, mas que também é necessário vocês ouvirem: as soluções
energéticas de ontem não são necessariamente as de amanhã. E aquilo que vos parece estar certo neste
momento – a forma como a energia funciona agora – poderá não resultar amanhã. Isto poderá causar
frustração a muitos de vocês que trabalham com energia, e quero explicar-vos por que razão as regras relativas
à energia estão a mudar. Há partes e peças do puzzle da energia que estão a deslocar-se para áreas à vossa
volta a fim de complementarem os novos poderes transferidos para os seres humanos. As ferramentas a que
vocês estão habituados não vos abandonaram. Elas estão simplesmente à espera que vocês ajam no sentido de
descobrir como é que elas se renovaram para se "ajustarem" melhor à vossa biologia renovada e à vossa
consciência. Meus queridos, o mestre carpinteiro recebe ferramentas melhores do que um principiante. O
mestre cozinheiro recebe uma nova cozinha com todo o equipamento necessário ao seu ofício. O ser humano
espiritualmente renovado recebe uma energia com novas ferramentas para enriquecer o trabalho que está a
fazer no planeta!
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Àqueles de entre vós que trabalham com a energia digo que a energia poderá parecer diferente, mas as
ferramentas estão mais afiadas. Mais uma vez, dizemos que celebrem o facto de o vosso poder estar a
aumentar. Vocês vão obter resultados mais profundos do que jamais obtiveram no vosso trabalho! Estejam
atentos a algumas das novas energias que estão a chegar e à informação intuitiva que vos está a ser dada,
porque elas irão "unir-se" àquilo que vocês já têm e já sabem. Meus queridos, alguns de vocês meditam com
determinados tipos de energia e, ao meditarem, esperam ter certos sentimentos e certas percepções que vos
digam que vocês estão em sintonia com o Espírito. Essas energias de comunicação têm de ser mudadas para
permitirem uma melhor intuição e um melhor discernimento, e alguns de vocês vão, subitamente, sentir que
estão fora de sintonia. Perguntarão, talvez, "O que aconteceu ao fluxo da meditação? O que aconteceu aos
sentimentos que sempre experimentei?"
Quando a comunicação mudar, não se assustem. Parem e celebrem o facto de terem ultrapassado o medo
e de estarem a procurar uma nova forma de utilizarem melhor as ferramentas renovadas. Peçam ao Espírito
que vos oriente – que vos diga como devem agir no vosso trabalho com a energia e nas vossas meditações, e
como devem abordar a comunicação. Não fiquem chocados nem surpreendidos quando surgirem na vossa
mente ideias intuitivas, de uma forma muito semelhante ao processo de canalização do meu parceiro.
Não há situação nenhuma em que a perplexidade supere a energia da solução. Por outras palavras, nunca
vos será dado um puzzle demasiado difícil. As respostas existem e estão à espera que vocês as encontrem e, na
área da energia, as mudanças são espectaculares. A Nova Energia irá dar um grande contributo para a
renovação da maneira como vocês vivem.
E vamos examinar o tema da energia por mais uns momentos para que as coisas se tornem mais claras. Às
pessoas que utilizam a energia seja para que efeito for, digo o seguinte: saibam que a energia se vai deslocar e
que vai mudar. Digo isto, também, aos mediadores de energia que, aparentemente, têm nova informação.
Estejam atentos a deslocações. Estejam atentos a mudanças. Modifiquem o método de ensinamento de modo a
terem em conta a nova informação à medida que esta for transmitida ao vosso eu intuitivo. Actualizem os
vossos alunos à medida que forem tendo revelações sobre estas disciplinas energéticas. Depois, aprendam
novas maneiras de "sentir" quando for necessário comunicar. Até os sistemas espirituais mais antigos do
planeta se vão enriquecer. A energia da parte espiritual da Humanidade irá mudar e continuar a mudar, e,
depois, mudará novamente.
Por último, queremos dar-vos um outro tipo de "pista" sobre a energia da comunicação com o Espírito.
Reservem uns momentos, todos os dias, para se sentarem em silêncio. Durante esses momentos, não
meditem. Sentem-se em silêncio. Isto é novo. Queremos que se sentem em silêncio e se deixem amar.
Descubram o que é serem abraçados pelo Espírito simplesmente por serem quem são. Não peçam nada, não
façam barulho, e não interrompam o fluxo. Não façam nada a não ser sentir os braços da Família à vossa
volta. Depois, façam o que habitualmente fazem. Convidamo-vos a tomarem mais consciência do todo. Parem e
deixem-nos amar-vos! E assim chegamos ao fim do quarto tema.
5) Finalidade
A seguir, queremos falar sobre a finalidade. Qual a finalidade da existência dos seres humanos no planeta?
No velho paradigma – nos velhos tempos – a finalidade era sempre aprender lições, e é isso, talvez, que vocês
ouviram toda a vida. Aqueles de entre vós que se têm dedicado à filosofia espiritual, que compreenderam quem
são e a grandiosidade das mudanças, compreenderam que a vida tem a ver com aprender, aprender, aprender.
Agora, de súbito, estamos a dizer-vos que até isso está a mudar. Enquanto, até agora, vocês sempre
consideraram que o vosso lugar, na Humanidade, era o de estudantes, agora estamos a dizer-vos que vocês
começam a sentir-se diplomados. Ah, mas vocês são mais do que diplomados; agora, vocês são os professores.
Por conseguinte, a metáfora da vossa existência é que se estão a transformar de estudantes em
professores. E os atributos de renovação de que estamos a falar estão, efectivamente, a mudar a finalidade da
vossa presença no planeta. Ah, há provas que vocês continuarão a ter de vencer, meus queridos, mas algumas
das razões pelas quais vocês irão vencer essas provas é para poderem ensinar outros. Por isso, professores,
convidamo-vos a prestarem atenção a isto – a esta nova maneira de estar, à medida que a finalidade da própria
Humanidade muda. Perguntem às novas crianças qual é a finalidade da sua vida. Algumas das suas respostas
serão alarmantes. Porque é que vocês estão aqui? Vá, perguntem-lhes. E elas dar-vos-ão algumas respostas
tão sábias e tão profundas que a própria definição de finalidade terá de ser reformulada. Não se surpreendam,
também, quando elas vos falarem do amor com que aqui estão!
O Espírito não existe num vazio, sabem? Compreendemos que a deslocação e a mudança podem ser muito
desconcertantes. O que vos pedimos é que não deixem que a mudança vos atire para fora do vosso caminho.
Continuem a concentrar-se no trabalho mesmo durante uma mudança a nível celular, a nível da consciência e a
nível da energia. Se compreenderem o que é renovação, então saberão o que é uma mudança. Mesmo numa
situação de confusão ou aparentemente desconexa, convidamo-vos a rirem-se e a saberem que, a seu tempo,
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tudo se aquietará, e que basta um simples esforço e a declaração de intenção para descobrirem onde
está o novo "centro". Celebrem a mudança, pois ela nunca estaria a dar-se se vocês não merecessem
realmente ser mudados!
6) Interacção
Deixem-me falar-vos, agora, do sexto tema. Este tema relaciona-se com o primeiro, que também está
relacionado com o quarto, porque tem a ver com o que se passa ao nível celular e, também, com a energia. Diz
respeito à interacção entre os seres humanos no futuro. Esta é uma área em que vocês já começaram a ver
mudanças radicais. Se quiserem ver a consciência mudar, observem os seres humanos, porque será entre eles
que a mudança se manifestará primeiro. É nesta área em que a mudança é mais radical. Entre vós, quantos
estarão a sentir o vosso sentimento de solidariedade mudar? Isso fará parte da mudança de consciência e de
finalidade. Compreendem a interligação que existe entre uma coisa e outra? Está a dar-se uma renovação ao
nível das relações entre os seres humanos – e da forma como se "vêem" uns aos outros. Agora, já não estamos
a falar apenas dos Trabalhadores da Luz, porque é ao nível planetário que a mudança se está a dar. É o tipo de
mudança que o ajustamento da Rede Magnética trouxe a toda a Humanidade. Vou dizer-vos quais são alguns
dos atributos dessa mudança, meus queridos, a vou dizê-lo aos Trabalhadores da Luz que estão a ler e a ouvir
estas palavras erguendo alto a sua luz.
Nos últimos anos, foi concedida a alguns de vocês uma mudança ao nível da solidariedade. Muitos
começam a ver os outros seres humanos do planeta de uma maneira diferente – e já são muitos mais do que
eram antes. Sim, vocês importavam-se, mas nunca da maneira como se importam agora. Talvez vá acontecer
qualquer coisa em termos energéticos no planeta num futuro distante, mas vocês já estão a sentir a reacção
humana a isso. É algo de novo para vocês. Vocês estão a "sintonizar-se" com a Família. Haverá dádivas que
serão feitas de uma forma espiritual por um ser humano a outro no contexto de acontecimentos que,
normalmente, vocês veriam como uma tragédia, mas que passarão a ser encarados com sabedoria. E embora
vocês possam chorar pelas pessoas em causa, compreenderão que as vossas emoções já não são as mesmas.
Porque a mudança da Rede Magnética traz uma nova forma de interacção ao nível da Humanidade, que é
muito mais humanitária – como vocês lhe chamam – do que alguma vez foi. Isso tem a ver com uma mudança
ao nível da Família. A Família começa a ver-se como Família. Por muito longe que se dê um acontecimento no
planeta, qualquer que seja a língua que as pessoas em causa falem e independentemente daquilo em que
acreditam, muitas vezes vocês sentir-se-ão inteiramente solidários com elas. E dirão uma oração por elas,
enviando-lhes energia e dizendo, "Isto está a ser diferente para mim, porque antes eu não fazia isto". Vocês
começam a interessar-se pela Família.
Vou dizer-vos o que está a acontecer aos seres humanos, e poderão vê-lo nas crianças. Quero dizer-vos o
que fazem as crianças numa Família. Estejam atentos a isto. Numa Família, as crianças tentam fazer a paz. Se
houver divergências entre a mãe e o pai, ou entre irmãos, irão ver as crianças intervir, desempenhando o papel
de pacificadoras. Meus queridos, os seres humanos estão a transformar-se de observadores em pacificadores. A
esperança e o potencial são enormes, mesmo num momento em que vocês olham para a Terra e dizem, "Há
aqui demasiados seres humanos, e o potencial para conflitos, divergências e guerra é enorme". Este é o
paradigma do antigo ser humano que tinha as coisas sob controlo.
Falámos dos filhos dos filhos: os seres humanos que serão os filhos das crianças Índigo terão o atributo de
pacificadores! É o pacificador que, potencialmente, irá chegar por volta do ano 2012. Todos eles
compreenderão que há sabedoria em viver em paz, e isto é uma coisa que vocês nunca viram antes. Além
disso, os seus sistemas imunitários ter-se-ão aperfeiçoado muito. Essas crianças sentirão uma tolerância em
relação às coisas que vocês não sentem, e isso irá espantar-vos. Estejam atentos a isso. O potencial para que
isto aconteça é enorme. Pacificadores, todos eles. É esse o potencial dos seres humanos. É este o futuro do
sétimo poder, de que vos vamos falar agora para concluir este ensinamento.
7) Saber (Awareness)
Apresentámo-vos os atributos da Humanidade assim que iniciámos os ensinamentos nesta série intitulada
"Cartas da Família". Um dos principais atributos do novo ser humano é o saber. E desenvolvemos este tema do
saber humano, apresentando-vos uma lista dos poderes que traz esse saber, de um a sete.
Ora, aqui está, o sétimo da lista, que também se chama saber. Incluímo-lo novamente porque é muito
importante. Se houvesse uma hierarquia, este é o atributo que permeia todas as mensagens. Saber é agir, e o
saber manifesta-se na intenção. Um outro termo para designar saber é esclarecimento. O saber traz poder. O
saber activa a Malha Cósmica (a energia do Universo). Sabiam isso? Vejam a energia do saber. Analisem a
forma como ela reage à intenção, e será através dela que vocês conseguirão ligar-se à Malha Cósmica. O
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número quatro era a energia, e aqui estamos a falar nela novamente. A energia da comunicação com o Espírito
tem a ver com estabelecer contacto com a Malha Cósmica.
"Porque nos falas tanto sobre a energia agora, Kryon? A Malha Cósmica não existiu sempre?"
Sim, existiu. Mas só nos últimos anos é que os seres humanos, através do saber, passaram a ter o poder
de se ligarem a ela espiritualmente. É a presença do EU SOU que permite que isso aconteça (o saber mais
consciente daquilo que há de sagrado dentro de vocês). É isto a parceria de que vos temos falado. É a centelha
de divindade dentro de vocês a falar. É a presença do EU SOU a radicar-se mais firmemente. Saber!
Têm no vosso colo uma caixa que vos demos há pouco. Ah, eu sei que é uma caixa metafórica, mas alguns
de vocês sentem-na. Alguns sentem a sua vibração. Já aí está há algum tempo e, para alguns de vós, ela está a
aquecer devido ao seu potencial. E quero dizer-vos o que está lá dentro: dentro dessa caixa está o catalizador
do saber. É aquilo que vocês terão de enfrentar para saberem quem são realmente. É a coisa de que terão de
se apropriar para que o vosso nível de saber comece a aumentar – para que tudo aquilo de que falámos hoje
funcione. E a caixa está fechada.
Dentro da caixa está uma coisa que tem a vossa energia. Trouxemo-la aqui como uma dádiva, como uma
forma de acelerar a manifestação. Porque algumas pessoas irão sair deste lugar sem compreenderem a caixa,
sem a desejarem, sem a verem. Outras recebê-la-ão com grande alegria. Aqueles que quiserem abrir a caixa
podem fazê-lo neste momento, e vou dizer-vos o que vai jorrar dela – jorrar dela para vocês. É algo de que
vocês precisam há algum tempo. É o catalizador definitivo do saber, e chama-se "auto-estima ". Finalmente,
está ao vosso alcance se o desejarem, e podem erguer-se do sítio onde estão sentados e sentirem-se mais
altos do que jamais se sentiram, porque esta dádiva pertence-vos – e tem nela a vossa verdadeira energia. E
esta dádiva de auto-estima irá finalmente permitir que vocês recebam as coisas que manifestaram a intenção
de desejar! Possivelmente, vocês ter-se-ão interrogado sobre qual seria a peça que faltava para que a acção
espiritual pudesse iniciar-se na vossa vida. Alguns terão dito ao Espírito, "Quero deixar de me preocupar. Quero
compreender o processo de cura. Quero uma orientação." A resposta é a auto-estima! É ela que irá dar um
impulso a todas essas coisas, pois irá permitir o processo de saber.
Já não era sem tempo, pois não? Já era tempo de sentirem isto. E vou explicar-vos o que é a auto-estima.
A auto-estima é saberem que fazem parte desta Família. A auto-estima irá permitir-vos sentir, de uma
maneira qualquer, o amor do acto de lavar os pés que prossegue ainda neste momento. A auto-estima irá
permitir-vos compreender e, finalmente, sentir que "vocês não estão sós". Vocês têm protecção. Ao "lançarem"
a vossa luz sobre aqueles que vos rodeiam, vocês têm à vossa volta uma energia extremamente especializada.
Não há nada de impróprio que alguma vez possa penetrar essa luz que vocês "lançam". O que isto significa
é que a energia da vossa postura espiritual – da vossa luz, que é alimentada pela vossa ligação com a Malha
Cósmica – é tão forte que deixaram de ser necessários quaisquer escudos. Vocês são a luz a caminharem
no vosso espaço, na vossa Família, no vosso emprego e na vossa vida. Este sentimento novo e
poderoso de auto-estima irá intensificar a vossa luz a tal ponto que, a partir de agora, serão vocês que irão
lançar activamente à vossa volta a energia sagrada. Onde quer que vocês vão, essa luz será suficiente para se
lançar à vossa volta, lançar à vossa volta, lançar à vossa volta... E não há nenhuma energia imprópria que a
possa penetrar. Poderão caminhar entre as energias mais tenebrosas imagináveis com um sorriso
no vosso rosto e celebração no vosso coração, sabendo que nada vos pode tocar. Vocês têm a autoestima que é o catalizador do saber, que cria o poder de ligação à Malha Cósmica.
Ah, parte das coisas que vos estou a dizer poderão parecer-vos interdimensionais e estranhas, poderão
pensar, talvez, que vos estamos a falar por enigmas. O número daqueles que pensam assim é igual ao
daqueles que, neste preciso momento, começam verdadeiramente a compreender por que decidiram receber
esta mensagem.
[Pausa]
São as curas que estão a ser recebidas neste momento que celebramos como vossa Família! Porque há
pessoas a ouvir e a ler estas palavras que, finalmente, compreendem plenamente. São as mudanças
extraordinárias que se vão dar em algumas vidas de seres humanos que ouviram esta mensagem que
celebramos e, como Família, felicitamo-vos. E já não era sem tempo, não vos parece? É por esta razão que
vocês estão a ler e a ouvir estas palavras!
Quero dar-vos uma outra visão, meus queridos, uma visão que tem a ver com a vossa dualidade. Tem a
ver com aqueles medos que vos perseguem rua abaixo – dizendo-vos que nada disto é real. Tem a ver com a
consciência que vos faz acordar a meio da noite, normalmente por volta das três da manhã, e vos diz: "E agora
com o que é que me vou preocupar?" Vou dar-vos uma visão. Imaginem que estão sentados no lugar do
condutor com a vossa auto-estima. Vocês têm luz. A parte da vossa dualidade que gera medo é muito real e faz
parte do processo. Faz parte do equilíbrio que vocês aceitaram. Mas agora vai passar para o banco de trás! É
tempo de o medo ser o passageiro e não o condutor. É que, agora, são vocês os condutores. Por isso, a
próxima vez que o medo erguer a cabeça na vossa vida com toda a sua fealdade e energia, queremos que lhe
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façam frente dizendo: "Olá, meu velho amigo, sei quem tu és! É tempo de passares para o banco de trás,
porque quem está a conduzir sou eu. Passa para trás já, porque nunca mais me vou deixar conduzir por ti,
nunca mais!" É isso que o medo faz, sabem? Conduzir-vos. Leva-vos para aqui, para acolá, desilude-vos, atiravos ao chão, torna-vos contritos, e altera a vossa postura a ponto de vos fazer ficar doentes.
"Medo, passa já para o banco de trás. Não quero ter mais nada a ver contigo."
É esta a vossa visão. Sabem como o podem fazer? É aquilo que tiraram de dentro da caixa que vos permite
fazê-lo. E convido-vos a celebrarem o facto de terem reivindicado esta dádiva. Sintam a presença do EU SOU à
medida que ela vos vai enchendo. Celebrem os guias que foram activados por haver aqui tanto amor por vós.
Sintam a Família abraçar-vos antes de partir – enquanto recolhemos as bacias com as lágrimas da nossa alegria
e acabamos de vos lavar os pés. Sintam a Família tocar-vos e dizer-vos: "Era tempo de virem a um encontro
como este". Estão aqui presentes muitos membros da Família – seres que vocês conheceram e com quem
passaram tempos sem fim. No entanto, poderão sair desta sala sem terem reconhecido sequer a sua presença!
É assim a dualidade. É por isso que vos amamos como vos amamos. Que tarefa vocês assumiram! Que desafio
escolheram enfrentar!
Vou dizer-vos o que nós escolhemos fazer: escolhemos amar-vos ao longo de todo o processo. Em cada
mês que passa na Terra, esta "pequena abertura do véu" abre-se cada vez mais facilmente – abre-se mais
vezes e, cada vez, com maior oportunidade. Este tipo de transmissão que estão a ouvir e a ler vai intensificarse. Cada vez que acontecer, pedimo-vos que procurem a prova de que a transmissão é real. E qual é a
verdadeira prova? É o amor com que o fazemos. É um amor espesso, e vocês podem senti-lo.
E, agora, chegou o momento de nos retirarmos. Meus queridos, não voltará a haver um momento
exactamente como este. A Família que aqui está presente nesta sala, e aqueles que vieram juntar-se a ela no
momento em que o leitor está a ler estas palavras, nunca irão reunir-se de novo, exactamente da mesma
maneira. Ah, haverá outros encontros, outros momentos de leitura, mas este momento é profundo. É um
momento precioso para esta Família. E, ao levantarem-se das vossas cadeiras e saírem da sala e voltarem ao
vosso trabalho, queremos que sintam e compreendam a preciosidade deste momento. É, na verdade, um
momento precioso – em que o Espírito aqui veio e a Família vos pôde tocar – porque vocês declararam a
intenção de o fazer. E qual é o sentimento? É o sentimento de estar em casa! É uma energia que vocês
conhecem bem, mas que apenas conseguem captar ocasionalmente durante momentos como este em que
estão rodeados pela Família.
E assim, meus queridos, retiramo-nos desta energia. Tal como já dissemos a outros, para alguns de vocês
haverá algo mais: sabemos quais são aqueles que, durante estes momentos de ensinamento, declararam com
pureza a intenção de receber informação, aqueles que adquiriram saber e compreensão, e aqueles que fizeram
mudanças mesmo durante estes breves momentos em que estivemos juntos. E é por isso, meus queridos, que
haverá um menor número de entidades a atravessar esta pequena abertura do véu ao regressarem ao sítio
donde vieram do que quando aqui chegaram. O que isto significa é que algumas delas irão permanecer
convosco – aquelas que vocês autorizaram a ficar. Deram-se mudanças de guias, aqui mesmo, neste preciso
momento – a prova das cores foi vista. E isso aconteceu porque era necessário para vocês, meus queridos, e
vocês sabem com quem estou a falar.
Não será tempo de vocês se reconhecerem? Esperaram muito tempo por este momento. Será isto real?
Uma reunião de Família aqui mesmo? Sim, é real, tal como é real o amor que vos visitou aqui – tal como é real
o nosso sentimento de que iremos ter saudades vossas ao retirarmo-nos deste lugar. Sabemos perfeitamente
que chegará um momento em que nos veremos outra vez, meus queridos. Ah, sim! E nessa altura reconhecerme-ão pelas minhas cores, e eu reconhecer-vos-ei pelas vossas cores. E vocês dir-me-ão: "Saudações! Foram
extraordinários – não foram? – aqueles momentos em que nos vimos quando eu era um ser humano, naquele
ano em que estava m a acontecer tantas coisas, em que me recordaste quem eu era."
E eu direi, "Quem és tu?"
E tu dir-me-ás: "EU SOU o que SOU".
E, então, eu dar-vos-ei as boas-vindas a Casa.
E assim é.
KRYON
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O sentido da vida
A Família - Parte V
Canalizado ao vivo em Laguna Hills, Califórnia, USA.
Antes de lerem a secção seguinte... leiam isto!
Muitos dos leitores da série de livros de Kryon, sabem que o mistério dos Raios Gama que se encontra na
actualidade nos nossos noticiários locais, foi predito por Kryon no seu Livro 2 “Não pense como um humano”.
Esta informação foi canalizada em Agosto de 1993. Nesse momento ele indicou-nos que tínhamos que esperar
por esta descoberta e estar atentos à mesma. O Livro 3 de Kryon “A Alquimia do Espírito Humano” também o
mencionou, bem como o Livro 6 “Em Sociedade com Deus”.
Muitos hão-de lembrar-se que numa reunião em Sedona, Arizona, em Março de 1995, Kryon mencionou
que o Big-Bang nunca tinha acontecido. Numa canalização científica surpreendente (publicada no Livro 3) ele
dava-nos outra explicação acerca do modo como o Universo se cria a si mesmo, e convidou os cientistas a
descobrirem-no por sua conta. No Livro 3 ele menciona “A verdade é que houve muitos eventos expansivos
(muitos Bangs) durante uma grande quantidade de tempo. A verdade é que o vosso planeta se encontra entre
um dos muitos eventos criativos que se sobrepõem, alguns dos quais ocorreram antes da criação do vosso.” Em
1995 esta informação foi inaceitável para a ciência ortodoxa, a qual estava cada vez mais convencida de que
todo o Universo começara com a génese dum Bang.
Finalmente, a ideia de pôr em causa o Big Bang está a começar a ser real e a postular-se por parte de
alguns poucos cientistas e astrónomos. Numa nova revista publicada pela Scientific American, chamada “O
Cosmos Magnífico” há um artigo escrito por Andrei Linde, um professor de Física actualmente em Stanford, e
treinado na Rússia. Ele patrocina a teoria dum Cosmos “que se reproduz a si mesmo”, a qual está actualmente
em estudo para constatar os seus méritos. Ele afirma que o Universo começou com um pequeno evento
criativo, o qual depois de um certo tempo levou a outro, e em seguida a outro – explicando o que vemos
sempre que olhamos pelos nossos microscópios, e também o paradoxo da idade - que foi notificada o ano
passado, quando o telescópio Hubble descobriu estrelas nos bordos do nosso Universo conhecido, que eram
mais jovens que nós. Se a teoria do Big Bang fosse correcta, as mesmas teriam que ser mais antigas que nós.
De acordo com o Dr. Linde, “se os meus colegas e eu estivermos correctos, podemos dizer adeus à ideia
de que o nosso Universo foi somente uma bola de fogo. A evolução da teoria da inflação (múltiplos bangs), deu
origem a um novo paradigma cósmico, o qual difere consideravelmente da primeira versão.”
Dou-vos conhecimento disto porque a secção seguinte de informação canalizada, faz-nos saber que a
actividade gama que os astrónomos estão a ver, e que dista 12 biliões de anos-luz, é certamente outro evento
criativo universal – outro Bang.
O que é que eles estão a ver? Eis aqui uma informação da Science News, vol.153: “Os astrónomos estão a
chamar a esta erupção de Raios Gama ‘a explosão mais poderosa do Universo, desde o Big Bang’ Esta erupção
foi tão luminosa como o resto de todo o Universo” – diz George Djorgovski do Instituto de Tecnologia de
Passadena, Califórnia.
Eu queria apenas que vocês ouvissem isto da parte da Ciência, antes de lerem o que Kryon tem a dizer em
“O Sentido da Vida”.
Lee Carroll

O sentido da vida
A canalização que se segue, ocorrida ao vivo, é a quinta de cinco sessões acerca “da Família”, tal como o
Espírito nos vê. Contem palavras e pensamentos adicionais, que permitem esclarecer e compreender melhor a
palavra escrita .
Saudações meus queridos, Eu Sou Kryon do serviço Magnético. Ah, vocês julgavam que me tinham vindo
ver a mim?! Estamos aqui para lhes dizer que nesta mesma noite, um cortejo espiritual está a entrar neste
lugar, e eles entram devido ao propósito que há nesta sala, e ao daqueles que escolheram ler esta transcrição.
Nós conhecemos cada um de vocês. Cada um dos que está sentado na cadeira, a ler ou a escutar estas
palavras, já é nosso conhecido, pois agora falamos para aqueles a quem chamamos a “nossa Família” – uma
Família que conhecemos muito bem.
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Esta informação em particular, nesta noite em particular, vai tratar de facto sobre a Família. Diz respeito a
vocês, e permitam-me dizer-vos o que está a acontecer agora mesmo, antes de passarmos aos ensinamentos,
porque este é o momento, meus queridos, no qual a energia da comitiva que veio até aqui esta noite, está a
entrar e a deambular por entre as cadeiras. Caminha pelos corredores, e apresenta-se também ao leitor
solitário, pois sabe quem é cada um de vocês, porque são Família. Conhecem a mensagem que se vai
transmitir, e a sua profundidade. Sabem que talvez o “ouçam” pela primeira vez, mas que sem dúvida o hão-de
recordar!
Alguns de vocês que escutam ou lêem isto, sentirão de facto o toque do Espírito antes de terminarmos.
Sabê-lo-ão porque colocaram nisso a vossa intenção. Mesmo aqueles que vêm sem preparação para a energia,
se declararem a sua intenção, poderão sentir e conhecê-la. Permitam que a experiência daqueles de vós que
desejam senti-la, seja a prova de que isto é real. Sabemos cada um dos vossos nomes. Há aqui uma energia de
cada criatura da Terra. Este é um lugar sagrado. Já anteriormente lhes falámos disto: vocês vêm sentar-se
nestas cadeiras e fingem que são humanos, todos vocês. Não sabem como é que isto funciona, porque é algo
que não é óbvio. A dualidade oculta o facto de que vocês vêm como grandes membros da Família – cada um de
vocês – e contudo, cada um de vocês é exactamente como eu.
Alguns de vocês dizem: “Bem, eu vim aqui sentir a energia e ouvir Kryon”, outros dizem: “Eu gosto muito
simplesmente de ler as mensagens”. Quero dizer-lhes que está aqui uma comitiva enorme, que permaneceu
aqui por muito tempo, sabendo que tinha um encontro convosco, com vocês que estão sentados nas cadeiras
ou a ler estas palavras, conhecendo a potencialidade de que vocês estivessem aqui a ouvir ou a ler estas
palavras, e dispostos a fluir e a avançar para se encontrarem convosco. Sabemos da mensagem desta noite,
sabemos a nova informação que representa. Pensam que é por acaso que estão a ler estas palavras? Falamos
agora do amor, falamos dos componentes do cortejo que desejam conectar-se de novo convosco, e tudo o que
querem fazer neste momento é abraçar-vos e preparar-vos para uma mensagem realmente diferente, e cheia
de revelações.
Sintam as suaves pressões de amor: eles estão a apoiar as suas mãos suavemente sobre os vossos
ombros, sobre as vossas pernas e os vossos braços. Há alguns que desejam ficar abraçados a vós durante todo
o tempo que dure esta mensagem. Isso é tudo. Não têm intenções de fazer nada de mais profundo do que
sentarem-se um pouco com a sua Família. É a única oportunidade que terão durante um bom espaço de tempo,
e foi a vossa intenção que permitiu que isso pudesse acontecer. No decurso da noite também chegarão outros
por outro motivo, isto é, para lavar os vossos pés. Esta noite, vamos contar-vos a história de quem vocês são.
Finalmente podemos dizer-lhes, de maneira sucinta, quem são e porque vos amamos tanto!
Esta mensagem demorou muito a chegar. Dissemos que íamos dá-la, e alguns de vós têm estado à espera,
pois que lhes dissemos quando a daríamos. Agora já podemos falar com toda a liberdade – e com tanta energia
– à Família reunida aqui. Vocês e Eu temos algo em comum, e é mais do que vocês sabem. É verdade que esta
é uma canalização e a entidade Kryon vem para trabalhar com o sistema da Rede Magnética – e para amar a
Humanidade – para lhe dar esta informação. Esta é a tarefa de Kryon. Mas neste processo quero dizer-lhes que
não há distância alguma entre vocês e eu, porque a voz que vocês escutam, e que literalmente provem
do outro lado do véu, é a de um de vocês. Existe uma centelha de divindade dentro de cada um de vocês,
a que nós chamamos “o anjo que trazem convosco” e que tem o atributo de ser Família.
Que comece agora a lavagem dos pés! Permitam que a comitiva entre agora e celebre a Humanidade!
Sabemos quem está aqui, a ouvir e a ler estas palavras. Conhecemos os desejos dos vossos corações. Sabemos
das lutas que têm enfrentado, e estamos aqui de novo para lhes dizer que alguns de vós partirão com uma
essência espiritual maior do que aquela que trouxeram ao mundo. Connosco irá menor quantidade de energia
que aquela que chegou, porque aqui há um propósito, um propósito sagrado e maravilhoso.
Guardem silêncio por um momento. Não falem. A informação que se segue é sagrada.
Este é um lugar precioso. Se vocês ainda não começaram a sentir a Família, em breve o farão. Se puserem
a vossa intenção nisso, saberão que estamos aqui. Esta Família sumamente preciosa está sentada nestas
cadeiras... a ouvir... a ler... e cada um tem um anjo dentro. E quem veio com o desejo de obter um sinal para
saber o que fazer, que lhe seja dado agora. E a quem veio com a esperança de se curar, pela sua pura
intenção, que lhe seja concedido curar-se agora, porque esse é o vosso milagre humano, criado por e para vós,
com o vosso próprio poder. O ser humano é um instrumento incrivelmente poderoso: uma entidade que está a
despertar o poder espiritual na Terra, uma entidade única no Universo. É disso que vamos tratar esta noite.

109

Saibam que esta é a quinta de uma série de cartas da Família, as Cartas de Casa. É a nº 5. Aqueles de vós
que estudam numerologia sabem que não há acasos em relação com os números. O 5 trata da mudança, e é
apropriado que a carta número cinco seja a explicação acerca da mudança da Humanidade. E finalmente,
temos algumas respostas sobre o porquê de vocês estarem aqui. Quando lhes dissermos o título da carta
número cinco, alguns de vocês vão ficar desconcertados. O título da carta número cinco desta série, que vocês
estão a escutar e a ler é: O Sentido da Vida.
“Queres dizer, Kryon, que nos próximos instantes nos vais dizer qual é o sentido da vida?”
Sim, isso mesmo! Por isso lhes digo: “Guardem silêncio, não falem.” Nunca antes houve uma revelação
como esta. Esta informação é sagrada e destila verdade, conclusão, propósito e lembrança.
Quando terminarmos, vocês vão saber porque estão aqui. Compreenderão qual é o calendário de eventos,
e saberão melhor aquilo que está a acontecer – aquilo que ficou oculto – e para onde se dirigem. Temos para
vós, agora mesmo, tanta informação, que não podemos passar isto sem celebrar! Guardamos silêncio e
mostramos reverência. Não há nada mais sagrado, meus amados, do que a ocasião na qual alguém deste lado
do véu consegue vir e falar convosco. Sabem quem está nesta sala e quem está a ler estas palavras? A Família!
E vocês não costumam vir muitas vezes a casa, sabem?!
Recapitulo:
Temos estado a falar de Família, literalmente, há vários meses. Todas as canalizações sobre a Família
estavam planeadas para se fazerem em 1998, e esta é a última (Dezembro de 1998). Falámos dos atributos do
ser humano que na realidade é um anjo. Falámos do poder que vocês têm. Falámos do que está a suceder a
nível celular no vosso corpo. Falámos do facto de que cada um de vocês conhece, a nível celular, toda a
história. Disse-lhes que toda a Família sente a vossa falta. Demo-vos uma informação que sobressaltou alguns
de vós, quando afirmámos que não há mais nenhum planeta como este, e falaremos mais a respeito disso.
Dissemos que cada um de vocês, que está sentado agora mesmo na cadeira e lê ou escuta isto, é alguém que
vai à frente e se sente atraído até esta energia, devido a algo que recorda. Não é por acaso que vocês estão
aqui sentados, mesmo os que vieram pela primeira vez. Não é por acaso. Vocês sentiram-se chamados aqui, de
outro modo não estariam aqui sentados a ler e a ouvir isto. O propósito com que vocês manifestaram o vosso
acordo para estarem sentados nessas cadeiras, é visível neste mesmo momento para o Espírito. (Uma criança
faz um ruído). Muito em breve falaremos também de vocês, pequeninos...
Ao longo destes meses discutimos alguns dos atributos da Família, algumas das responsabilidades, alguns
dos propósitos, alguns dos poderes, mas nunca antes lhes foi dado algo como isto. É tempo de lhes dizer
porque estão aqui, toda a história completa, do princípio ao fim. Vamos revelar-lhes o que está a acontecer
agora mesmo, e alguns partirão daqui incrédulos, porque a dualidade aqui é forte, tal como deve ser. Antes de
começar isto, o meu sócio empolga-se ainda mais com o que vai ser dito em seguida. Ele vê o amor e o apreço
que manifestamos ao honrar o motivo pelo qual vocês estão aqui. Falo de VOCÊS, que estão sentados aqui
agora mesmo, a ler estas palavras, enquanto a comitiva vai e vem por aí. Vocês não estão a ler nada acerca de
outros seres. VOCÊS são o tema.
Que comece a lavagem de pés. Que a verdade seja revelada e ressoe a nível celular!
Antes de começar é necessário que viajemos, metaforicamente, a um lugar muito afastado, para que vocês
entendam qual é o vosso lugar nisto tudo. Meus Anjos, todos e cada um de vocês, escutem! Muito disto
encontrará ressonância dentro de vocês, a nível do coração, à medida que for narrando a história daquilo que
vocês consentiram fazer, e qual é a linhagem da Humanidade. A razão e o propósito. Isto encontrará em vocês
uma ressonância a nível do coração. Assim tem de ser, pois é algo que já sabem. Eu estou aqui simplesmente
para o despertar, dentro do conhecimento que já têm. Quero levar-vos a um lugar físico no Universo, que se
encontra a 12 mil milhões de anos- luz daqui. Quero falar-lhes de algo que está a ocorrer lá, neste exacto
momento, naquele lugar, onde há muito pouca matéria. É uma distância insondável para vós. Vocês não
imaginam sequer quão longe está, e contudo esse lugar está a emanar em tempo real, uma energia que está a
afectar toda a Terra, agora mesmo, e que faz com que vocês prestem atenção.
É importante que vocês percebam que este acontecimento é actual. Não ocorreu há 12 mil milhões de
anos, como vocês poderiam supor. Está a ocorrer em tempo real. Já há algum tempo falámos de como a
velocidade da luz é lenta, mas não a velocidade da energia. Tudo isto está relacionado com aquilo que estou a
dizer, mas neste momento é importante que vocês se dêem conta de que, o que lhes está a ser mostrado, está
de facto no vosso enquadramento temporal... é algo esperado... é algo planeado.
Os vossos cientistas vêm isto? Sim. Permitam-me referir-lhes o que dizem os vossos melhores cientistas
acerca do que está a acontecer agora mesmo a uma distância de 12 mil milhões de anos-luz. Vimos dizendo há
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anos – e publicando nos Livros de Kryon – que uma importante actividade de Raios Gama esta a afectar o
planeta. Dissemo-vos inclusivamente que isso tem um sentido espiritual. De facto, os cientistas estão a
começar, finalmente, a ver a energia e a actividade dos Raios Gama que percorrem a energia. Estão
assombrados com o que estão a ver, e estão a tentar compreender quais são os motivos desse facto. Eles
dizem que está a ocorrer uma explosão gigantesca nessa longínqua região do espaço: uma explosão realmente
muito, muito grande. Os vossos astrónomos dizem que essa explosão, que está a acontecer a 12 mil milhões de
anos-luz daqui, contem a quantidade máxima de energia que jamais se viu em todo o Universo conhecido! Nos
seus boletins, informaram-vos que esta energia equivale a toda a luz que há no Universo visível e conhecido:
toda junta, num único acontecimento! É isto que eles dizem. É algo real. Está a acontecer. Isto não é algo
apenas metafísico, algo que só pode ser visto pelos que têm fé, algo que só os xamãs ou os profetas saibam.
NÃO! Isto é algo que qualquer ser humano pode ver por si mesmo.
Porque haveria eu de levar-vos até lá, a este acontecimento que se está a dar tão longe? Porque haveria
eu de querer, meus queridos anjos, que vocês o vejam? Humanos, tal como estais sentados nessas cadeiras,
porque é que este membro da Família, chamado Kryon vos leva lá? Porque naquela vastidão está a acontecer
algo que tem estampada, por todos os lados, a energia da Humanidade! Deixo-vos ali um momento, porque
quero transmitir-vos a importância que isso tem.
Porque imaginam vocês que as coisas estão a acontecer assim, nesta mudança de milénio? O que estão a
sentir vocês que já tinham sentido antes? Os vossos meteorologistas dizem que este é um momento único, que
jamais teria havido antes outro como este, pelo menos nenhum registado na história da Humanidade. E estão
certos!
Alguns de vocês acaso já se perguntaram porque é que estão a receber agora mesmo os dons do Espírito?
Porque é que está a aumentar nesta época a informação canalizada? Porque há tanto medo acerca do final,
nestes momentos? Alguns postularam que assim é porque talvez tenha chegado mesmo o fim. Outros sentem
simplesmente que a raça humana os trouxe a este ponto da história, e que estas coisas iam acontecer de
qualquer maneira. Estou aqui para lhes dizer que há nisto um propósito, um plano, um limite de tempo. Há
uma consciência por detrás dos acontecimentos que se vão desenrolando. Não é por acaso que agora
mesmo os facilitadores de saúde estão a observar que as suas capacidades aumentam. Não é acidental que
agora mesmo aqueles que se ocupam da ciência, estão a ter acesso a maiores conhecimentos, em certas áreas
específicas: a Física e a Biologia.
Não é acidental que se esteja a começar a compreender biologicamente os seres humanos de modo a que
eles possam viver mais tempo. Não é acidental que a consciência do planeta esteja a mudar de forma
dramática. Algo está a acontecer e muitos são capazes de o sentir. Algo está a acontecer e muitos começam a
celebrá-lo. Alguns começam a temer, mas dentro de tudo isto, dizemo-vos que o tempo está verdadeiramente a
chegar ao fim. Vamos falar-lhes de tudo isto.
O Limite do Tempo Cósmico.
Permitam-me falar-lhes do limite do tempo cósmico, que é algo gravado em cada célula do vosso corpo. Eu
sei que está gravado em cada uma das células do vosso corpo, porque sei com quem estou a falar. Eu sei quem
é a Família. Estamos por assim dizer, sentados numa sala de estar, formando um círculo de amor, no qual os
membros da Família podem falar entre si. Isto é o que está a acontecer agora mesmo, à medida que lêem
estas palavras. Queremos que vocês sintam esta conversa familiar, que estamos a ter agora mesmo, pois assim
reconhecerão porque estão aqui. Vocês não podem evitá-lo, porque quando souberem, tudo em vocês
ressoará.
O limite do tempo cósmico revela que há um motivo pelo qual vocês estão aqui. Um propósito inclusive,
por detrás da história espiritual. Alguns chamaram-lhe “a grande experiência de 5 milhões de anos”. Sabem
vocês em frente de quem estou eu agora sentado? Uma vez mais vos direi: estou sentado frente aos antigos
habitantes da Lemúria: quase todos vocês o são. É por isso que estão hoje aqui, para ouvir e ler estas palavras.
Este momento da história faz-vos um apelo, e traz-vos aqui porque vocês estão a começar a sentir a energia da
Lemúria. Vocês têm estado aqui desde então. Essa é a Família que está sentada nesta sala e que lê estas
páginas. Todos vocês são almas antigas. Vocês vão e vêm tão depressa! Não passam muito tempo em Casa, na
minha Casa que é a vossa Casa. Vemo-vos por um breve instante, durante o qual vocês recolhem uma faixa de
cor e recebem honras e amor, e, logo em seguida, a partir da vossa profunda sabedoria, regressam para fazer
isto mesmo, uma e outra vez.
Alguns de vocês atravessaram mil ou mais destas experiências chamadas encarnações, como sabem. Aqui
estão vocês, curadores, estão a ouvir? Aqui estão vocês à beira do mesmíssimo ponto daquilo que é o fim
111

pote ncial, ou a emancipação potencial. A maioria de vocês que escutam e lêem isto, tem uma idade na qual,
quando nasceram nesta vida, se predizia que a energia da Terra vos traria a um final violento. E contudo, cada
um de vocês veio intencionalmente. Vocês vieram por vossa própria vontade e com amor, pois sabiam porque
estavam aqui. Já lhes dissemos que vocês, por assim dizer, até “fizeram fila” para estar aqui! Que espécie de
entidade faria uma coisa assim, quando as profecias lhes davam um potencial tão desolador? Porque haveriam
vocês de querer regressar, ter filhos e desejar estar aqui? É porque vocês sabiam que este é o final da viagem,
e por motivo nenhum iam perder este resultado final. É por ele que vocês estão a trabalhar! É disto que trata a
Família!
O fim da Atlântida, o grande dilúvio: isto foi o que colocou em posição a energia da vossa dualidade, para
que se realizasse uma grande prova. Muitos de vocês, que escutam ou lêem isto, estiveram presentes durante
quase todos esses eventos. Também são os que programaram os indicadores cristalinos. Escutai, Família!
Vamos agora falar do Grande Plano: Vamos falar-vos da prova, e vamos dizer-lhes qual é o limite de tempo.
Todos os acontecimentos na Terra tiveram um propósito. A Humanidade não é um produto do acaso. As
grandes entidades espirituais disfarçadas como seres humanos não apareceram “porque sim” no planeta. Vocês
sabiam do limite de tempo e da prova, antes de virem. Tudo isso é amorosamente apropriado no Espírito. E
aqui estais agora no único planeta de livre arbítrio: essa é a chave. Não é de agora que vocês ouviram pela
primeira vez a frase: “O único planeta de livre arbítrio”. Vocês já ouviram isto há eons! Ao terminar, isto vai
fazer mais sentido para vós, vai ser mais claro. Mas, por agora, vamos recapitular para vocês a trilogia da
energia que se organizou em torno das vossas vidas. Já falámos antes destas coisas, mas esta recapitulação vai
ser ampliada, com mais informação sobre as três coisas que aconteceram não há muito tempo, e que alteraram
o desenlace deste limite de tempo conhecido.
Meus queridos, vocês viveram durante eons... (um bébé do público chora), inclusive os pequeninos, que
regressam com pleno conhecimento da energia que trazem ao mundo. E que desta vez regressam com pleno
conhecimento de que realmente é o final do limite de tempo.
A Convergência Harmónica – A Penúltima Medição
Em Agosto de 1987 alguns de vocês compreenderam pela primeira vez, durante a Convergência
Harmónica, que se estava a levar a cabo uma medição. Aqueles de vocês que são intuitivos e metafísicos,
compreenderam que o Espírito estava a medir o planeta. E já antes falámos disto, porque o resultado dessa
medição foi superior ao potencial baseado na medição anterior. A vibração da Terra não estava a baixar, estava
a subir! O resultado foi consideravelmente mais elevado que o obtido na medição anterior.
Alguns perguntarão:”Mas que medida, de qual ocasião anterior?”
Há aqui uma informação que alguns já conhecem, mas que nunca antes foi transcrita a partir desta
entidade. Foi feita uma medição da energia e do índice de vibração deste planeta a cada 25 anos, desde que a
Humanidade espiritual veio para a Terra. Assim é: a cada 25 anos desde o começo da Humanidade, foi
feita uma medição. Para o Espírito, 25 anos são uma geração humana – o tempo médio no qual o ser humano
amadurece e tem filhos. Vinte e cinco anos. Se se aplicar a numerologia ao 25, obtém-se a energia sagrada do
7. Isso explica o porquê dum período de 25 anos.
Isto quer dizer que a medição imediatamente anterior à de 1987 se efectuou em 1962. 1962 foi um ano 9,
e o 9 tem a energia da “consumação”. As três últimas medições até ao final do limite de tempo da Humanidade,
determinarão o resultado da prova na qual vocês tomaram parte. A energia do 3 é energia de “acção”. A
medição de 1962, a primeira das últimas três, indicava qual podia ser potencialmente a consumação da
Humanidade.
Em 1987, a maioria de vocês estava viva para experimentar a Convergência Harmónica. Esta devia ser a
penúltima medição. Era um ano 7 (1987), ou seja, o sagrado. A medição havia de indicar a vossa energia
espiritual. A última medição terá lugar 25 anos depois de 1987, isto é, no ano 2012, que é o final da prova. De
facto, ali terminam alguns calendários humanos. 2012 é um ano 5, e transporta a energia da ”mudança”.
Estes 3 acontecimentos, em 1962, 1987 e 2012, são uma trilogia da energia e do potencial sumamente
importa ntes, tanto para a Humanidade como para o Universo. Juntos representam a energia do 3, e temos aqui
de novo o número da “acção”. Esta trilogia, a trilogia da acção, meus queridos, é o final da prova, o final de
tudo aquilo pelo qual vocês vieram ao mundo. Todos sabemos isto deste lado do véu, e vocês também sabiam.
Por isso não aguentaram a vontade de regressar. Alguns de vocês morreram jovens inclusive, para
poderem estar aqui com a idade que têm agora: todos em suspenso, esperando o final! A maioria de
vocês viveu durante eons, uma vida atrás de outra, e passou por imensas coisas! E apesar disso, ficaram com
ganas de regressar, porque esta vida é justamente a culminação de todo o vosso trabalho! O limite de tempo
está determinado. Todos sabiam qual seria a duração da prova, e quais as suas potencialidades, e no entanto
todos vieram: aqui estais, todos sentados!
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Quando se fez a penúltima medição durante a Convergência Harmónica de 1987, foi uma revelação para
todos. Verificou-se que a Terra estava a elevar a sua frequência. A consciência humana tinha avançado
muitíssimo mais que aquilo que se esperava para um período de 25 anos. Devido à elevada medida tomada em
1987, criou-se outra série de acontecimentos, os quais vos foram dados para vos preparar para um potencial
nunca antes realizado!
A “indagação da autorização” e a “passagem da chama” eram acontecimentos que não estavam
programados para 1962, mas que, agora, eram muito apropriados em 1987 e daí em adiante. Concretizou-se a
“indagação da autorização” na “janela” de permissão 11:11, de 11 de Janeiro de 1992. Isto jamais se teria
levado a cabo, se a Convergência Harmónica não tivesse mostrado que a Terra se encontrava num nível
acelerado. Alguns de vocês estudaram o 11:11, e acreditam saber o que foi. Pergunto a mim mesmo se
realmente sabem do que se tratou!... A numerologia de 11.1.1992 (11+1+21=33 - Nas datas, soma-se
separadamente o número completo da energia do mês, do dia e do ano). Ora, 33 é um número MAIOR de
suma importância.
Recapitulação do 11:11
Para alguns de vocês isto vai ser um “esticão mental”, porque esta é informação interdimensional. Cada ser
humano que está neste planeta – quer dizer, todos vocês – foi objecto de indagação, como grupo de anjos que
sois (porque é isso que sois), e a cada um foi perguntado se era apropriado avançar para o nível seguinte. Era
requerida a vossa autorização, porque a vossa biologia ia evoluir mais, para além do potencial passado. Foi
necessário um encontro, durante o qual vocês deram a vossa permissão para isso. Seria a primeira vez que se
permitia uma evolução biológica e espiritual da Humanidade, e vocês deram o “sim”. Nessa pesquisa participou
um grande grupo de seres humanos (todos os que estavam no planeta). Fez-se essa demanda a nível celular, e
também num elevado nível espiritual. Provavelmente, vocês não se lembram de alguém lhes ter perguntado
coisa alguma, mas sim, foi perguntado a TODOS. Devo acrescentar que isso foi emocionante para vós, e que
essa emoção foi universal: quer dizer, TODOS vocês a compartilharam e a sentiram. O aspecto superior de cada
um de vocês, que sabe tudo, realmente sim, sabia disto. O planeta estava a ponto de se transformar duma
maneira profunda.
Alguns perguntaram: ”Se é verdade que todos somos partes de Deus, e que somos seres angelicais
revestidos da dualidade da natureza humana, porque é que foi preciso fazer-nos essa pergunta? Não se
subentende que havíamos de dizer sim, e não é essa a energia do Espírito?” A resposta deve mostrar-vos o
muito que honramos o ser humano, posto que este é realmente um planeta de livre arbítrio. O livre arbítrio
trouxe-os para onde estão agora, e posto que continuam sendo seres humanos, era necessária – para uma
parte deste processo de evolução espiritual – a permissão dos seres humanos que estavam vivos e a realizar o
trabalho no seio da dualidade.
Há aqui outra coisa importante: quantos de vocês estão conscientes de que durante o 11:11 houve muitos
grupos que consentiram em desencarnar na geração seguinte? Na verdade, grupos de seres humanos,
Familiares que vocês e eu conhecemos, consentiram em desencarnar como “atalho” para conseguir uma
“massa crítica” na Terra, de alto nível de vibração, e poderem regressar rapidamente como “crianças índigo”.
Alguns deram-se conta de que, se o planeta ia avançar para uma vibração acelerada, a sua tribo tinha de ser
exterminada.
O que lhes parece isto como amostra do amor de Deus? Já vos disse que tudo vos custa muito trabalho.
Isto não é nada novo, dado que o podem encontrar em muitas Escrituras. Também o podem encontrar nas
canalizações de Kryon de há cerca de 10 anos, e podem-no encontrar também nas antigas profecias. Havia ali
pote nciais para que alguns seres oferecessem a sua força vital, no sentido de que outros pudessem elevar mais
rapidamente a vibração do planeta. E isso é exactamente o que está a acontecer! Por isso o 11:11 tem tanta
energia - e tão potente - à sua volta.
Parem por um momento e silenciem.
Entendem o significado de tudo isto?
Quando vocês ouviram ou leram acerca do significado do genocídio e da horrível atrocidade que se dava
noutras partes deste planeta, chamadas por vós de “terceiro mundo”, qual foi a vossa reacção? A maioria de
vocês ficou horrorizada. A maioria sentiu uma profunda tristeza e um luto. Permitam-me perguntar-lhes:
quantos de vocês celebraram e agradeceram àqueles membros da Família que decidiram fazer isto? Não digo
celebrar as suas mortes, nem da maneira horrível como muitos deles morreram, mas sim de celebrar o facto de
que deram a sua permissão para ajudar o planeta? Isto é a Família. É assim que a Família vê o planeta. Esta
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parte da Família, tão longe de vós, está profundamente conectada com o vosso trabalho! Celebrem-nos, e não
às suas mortes. Celebrem o facto de que vocês beneficiaram espiritualmente daquilo que eles decidiram que
era apropriado, na sabedoria Divina. E em seguida celebrem as crianças que estão agora aqui, muitos dos quais
representam a extensão e a reencarnação dessas almas preciosas que se foram precocemente.
Espero que isto lhes dê uma perspectiva mais sábia de alguns acontecimentos que tenham sido
considerados inapropriados ou “não de Deus”. As coisas nem sempre são o que parecem.
Recapitulação do 12:12
O acontecimento do 12:12 (12 de Dezembro de 1994) foi também muito mais importante do que aquilo
que tiveram conhecimento. Uma vez mais, a numerologia desta data é: 12+12+23, cujo resultado é 11. O 11,
como talvez saibam, é outro “número Maior”, e também é a energia conhecida de Kryon. Não há acasos com os
números.
Chamámos ao 12:12 “A Passagem da Chama”. Primeiro, foi a medição na Convergência Harmónica de
1987, a seguir, a Permissão em 11:11 de 1992, e depois, a Acção (12:12 em 1994). Dada a vossa vibração e
potenciais actuais, têm estado neste planeta determinadas entidades que sustentam o equilíbrio da energia por
vocês, até agora. Na verdade elas estão aqui desde o começo da Humanidade, e todos os potenciais medidos
ao longo do tempo, indicavam que era provável que continuassem aqui. O equilíbrio da energia espiritual do
planeta – como se disse numa canalização anterior – deve permanecer constante. À medida que a Humanidade
aumenta em número, as entidades que sustentam uma parte dessa energia vão-se embora. Mas mesmo com a
potencialidade de uns 8 ou 9 mil milhões de seres humanos na Terra, no futuro, muitas destas “entidades
equilibradoras” teriam que ficar para fins espirituais.
Ora, em 12:12 elas partiram. Foram-se todos embora. Alguns de vocês sentiram isso. Alguns deles
foram-se das áreas secretas dos bosques, outros eram os guardiães dos canyons onde estão as rochas
vermelhas. Já lá não estão. Se vocês forem agora ali, verão que a energia mudou. Talvez algumas pessoas
sintam isto como algo negativo. Realmente mudaram algumas áreas da natureza, e agora essas áreas já não se
“sentem” tão sagradas como dantes. Compreendam contudo, o que se passou, pois esse foi o momento em
que as entidades «passaram a chama» à Humanidade, segundo o tempo programado, e isso foi apropriado, em
face tanto da medição da Convergência Harmónica como da Permissão do 11:11.
É importante que percebam porque foi dada autorização de partir às entidades que estavam a equilibrar
especificamente o planeta. Em 11:11 vocês deram permissão para assumir o poder espiritual que eles estavam
a guardar por vós. Como se disse em canalizações anteriores, este “passar da chama” não foi apenas
metafórico, posto que 144.000 humanos de facto receberam um aumento da sua consciência espiritual. Além
disso, como se disse noutras canalizações, muitos deles não estão no continente americano.
O acontecimento do 12:12 foi conhecido por toda a comunidade espiritual Universal, dum modo fantástico.
Não o Universo físico, visível, mas o Universo Espiritual. Foi uma celebração, porque sabíamos qual era o passo
seguinte. Sabíamos quais eram os potenciais. Meus queridos, as coisas que poderiam ter ocorrido neste planeta
não ocorreram. As antigas profecias, que representavam o limite do tempo conhecido e apontavam para certos
potenciais no final do limite de tempo, são agora incorrectas graças ao que vocês conseguiram fazer. Ah, mas
ainda há mais, e já lá vamos...
Coisas que fazem BANG
Ao longo das canalizações de Kryon, foram-vos dados indícios do que está a acontecer actualmente. Em
Março de 1995, o meu sócio levou o trabalho de Kryon a Sedona, Arizona, onde se deu uma canalização
científica. Não foi a primeira vez que vos demos pistas científicas, antes mesmo de que os vossos próprios
cientistas as percebessem, mas essa ocasião teve um significado especial, relativo ao Universo físico. A nível
celular houve muitas “piscadelas de olho” por parte de todos os que assistiram, porque, tal como já dissemos
muitas vezes, a estrutura celular sabe tudo. Naquela ocasião dissemo-vos que aquilo que vocês chamam o BigBang, na verdade não foi assim. Na realidade, não há tal coisa como o Big-Bang. Continuamos a convidar os
vossos cientistas a dar uma vista de olhos tridimensional à energia do Universo – medições a partir de outras
plataformas, juntamente com as da Terra.
Nessa canalização convidámo-los a deixar de lado os preconceitos. Quando vocês olham para os céus,
podem ver que está a acontecer muito mais do que um simples paradigma unificado, a partir de um só evento
criador. Os cientistas também acreditam que só existe uma espécie de Física – a sua, a local – aquilo que vêem
à sua volta. Assim, posto que só aceitam uma espécie de Física, dão por certo que só existe essa mesma
espécie em toda a parte. Esta é a crença comum baseada no preconceito. Mesmo quando um dos vossos
pensadores mais tridimensionais tenha explicado já a Física do tempo, os cientistas acreditam que o “tempo
local” se aplica a todos os lugares... Também olham para a vida e sentem que, dado que só vêem um
paradigma - a vida da Terra - não pode, por isso, haver mais nenhuma.
114

Por último, vem apenas um evento criador. Todos os vossos instrumentos, na área da medida do espaço,
lhes dizem que só houve um evento criador. Vêem um “resíduo” indicador da energia do Bang, e mesmo que
apenas possam medir a partir dum único ponto de vista, decidiram que esse resíduo está em todas as partes...
por igual. Por isso afirmam que tudo o que podem ver em todas as partes, foi feito a partir de um único evento
criador – o local – aquele cuja energia podem medir, e aparentemente encontrar em todas as partes.
Meus queridos, o que aconteceria se vocês pudessem interrogar biologicamente as células do vosso corpo,
pedindo-lhes para olhar à sua volta e ver os biliões de outras células? Perguntem-lhes qual foi o começo: dirlhes-ão que foi o nascimento do ser humano. Dir-lhes-ão que houve um só nascimento – um só – e que este é
responsável por tudo o que elas vêem. Isto deve-se a que elas fazem parte de um sistema fechado – um
sistema profundamente complexo, que trabalha de maneira conjunta com biliões de partes, todas elas
procedendo de um só nascimento. Uma célula não se relaciona biologicamente com nenhuma outra que esteja
fora do seu próprio sistema. Portanto, para essa célula, seria um choque ficar a saber que existem outros
sistemas humanos! A verdade seria revelada se vocês pudessem encontrar outras células de outros sistemas
humanos e interrogá-las juntamente com as vossas próprias células. Então, tanto vocês como as células
saberiam que a evidência indicava pelo menos dois nascimentos. Estão a captar a ideia?
É hora da ciência se libertar dos seus preconceitos, e afastar-se assim da noção de singularidade de criação
da matéria, e compreender que há eventos criadores duais, tríplices e quádruplos, inclusive dentro do Universo
que vocês podem ver e medir agora mesmo. Há variáveis em todas as coisas que vocês captam, quando olham
à vossa volta: física variável, marcos temporais variáveis, e até mesmo idades variáveis da matéria. Isso
terminará por provar-lhes que nem toda a matéria provem do vosso evento criador local.
Está na hora da ciência abandonar a premissa preconceituosa de que, se os vossos cientistas não podem
ver certas coisas, seguramente estas não existem... Desenvolvam, pelo contrário, aquilo que poderia ser.
Postulem mais para além do que vêem, e vão até ao que poderia ser. E a Física do que pode ser visto, quem
lhes diz que poderia ser? Já se realizaram observações com os novos instrumentos astronómicos, que permitem
supor que na verdade pode haver indícios de que ocorreu uma série de “múltiplos bangs”, eventos criadores
múltiplos no vosso próprio Universo observável!...
Alguns de vocês dizem: “Bem, Kryon, isso da ciência está muito bem, mas o que é que tem a ver com o
Grande Plano Humano?” Já vão ver, pois agora vou dizer-vos qual é o Plano.

O Grande Plano
Permitam-me falar-lhes do “Grande Plano”. É um plano de cinco milhões de anos, e vocês participaram
somente na sua última porção. Quero falar-lhes do Universo físico, e um pouco acerca do equilíbrio. Já vos
dissemos que vocês são Anjos do Grande Sol Central: são-no todos os que aqui estão reunidos, e todos aqueles
que lêem este texto. A palavra “anjo ” não é a mais correcta, mas indica a natureza sagrada de quem
vocês são. Dissémo-vos que a Terra é pura, e que cada um de vocês provém do Grande Sol Central. Dissémovos que vos ocultámos como seres humanos, num sistema de um só Sol. Aqueles de vós que se lembrarem
desta informação, podem dar-se conta agora, de que estas mensagens eram pistas. A que nos referimos
quando dizemos que vos “ocultámos”? Que falámos sobre pistas? Demo-vos um Sol apenas. A maioria das
formas de vida no Universo tem dois Sóis. Quando descobrirem, saberão porquê. Ocultámo-vos nisso porque
vocês tinham uma tarefa a fazer.
Meus queridos, não é no Universo físico que se encontra o Grande Sol Central. O Grande Sol Central
representa o “Lar”. É vosso e meu. É o lugar onde um dia voltarei a ver-vos, o lugar onde um dia faremos uma
grande festa, e olharemos para trás e veremos este momento, esta noite, e recordaremos o espírito precioso
que se encontra nesta sala. Diremos: “Essa foi a noite em que Kryon nos disse quem éramos e porque
estávamos lá. Essa foi a noite em que isso ressoou nos nossos corações”.
O Universo físico, mais ou menos do mesmo modo que o vosso próprio planeta, deve ter um equilíbrio, e
esse equilíbrio está representado por muitos matizes de energia. Os matizes de energia de que falamos são
diferentes matizes de amor: tal como a Terra. Alguns de vocês chamarão a certos matizes “energia negativa”,
mas não é assim. Todo o equilíbrio provém simplesmente de matizes de amor. Alguns de vocês leram histórias
sobre os esforços daqueles que não são Humanos, e que talvez estejam noutros mundos ou noutros planetas.
Os videntes e os intuitivos contaram histórias e escreveram coisas maravilhosas e dramáticas sobre factos que
ocorreram fora do vosso mundo. A linhagem dessas entidades tem sido canalizada em várias épocas. É uma
pista, como vocês sabem. É um indício de que há um equilíbrio no Universo físico. Há ramificações em diversas
direcções, respeitantes aos diferentes matizes de amor, do Universo. Tal como na Terra. Estas canalizações são
a prova disso.
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Está a acontecer outro evento criativo, meus queridos, outro Bang a uma distância de doze mil milhões de
anos luz, e está programada para “agora”. Sempre esteve programada para “agora”. Tal como indicámos no
começo desta canalização, o que os astrónomos estão vendo, de facto, é a evidência de outro Ba ng. É outro
evento criador, em vias de manifestar outra parte do Universo! E esta será adicionada ao vosso Universo, tal
como ocorreu em todos os outros eventos criadores. Há dezenas de milhares de anos, vocês consentiram em
vir para este planeta e disfarçar-se com a dualidade: um posicionamento da energia do ser humano, que havia
de impedir que vocês vissem quem são na realidade. Funcionou bem, posto que ela vos apresentou um campo
de jogos estável e livre de “torções”, cujo potencial energético é neutro.
E o desafio, a prova, é esta: se fosse deixada sozinha nesta prova, sem nenhuma interferência
espiritual, para onde iria a energia da Terra?
Talvez vocês estejam a perguntar:”Porquê? Porquê passar por tudo isto durante todos estes milhares anos?
Porquê ir e vir? Porquê a dualidade? Porquê a luta? Para que serve tudo isto?”
Alguns disseram a Kryon: “Sinto-me como um rato no laboratório de Deus. Recebo empurrões e restrições
na minha vida e, bem, sou uma pessoa boa e espiritual, e continuarei a lutar. Farei frente ao meu medo. Sei
que eu o planeei e vou assumir a minha responsabilidade, mas não gosto nada disto. Não sei porque tenho de
fazer isto.”
Há aqui uma coisa que já antes vos dissemos, mas que agora está mais que nunca, relacionada com este
tema. Permitam-me dizer-vos algo, minha querida Família, meus queridos anjos, provenientes da Grande Fonte
Central, que estão agora sentados nessas cadeiras, que lêem estas palavras e que sabem quem são a nível
celular: vocês não são a experiência, vocês não são a prova. A ENERGIA É A PROVA. Vocês são os que usam
as batas brancas. Vocês são, afinal, aqueles que realizam a experiência, facilitando assim o trabalho da prova. A
energia do evento criador que está a ocorrer a doze mil milhões de anos luz está incompleta. O nascimento da
matéria e dos biliões de formas de vida, que se irão desenvolver naquela porção do espaço, está incompleto.
Falta alguma coisa. Que energia espiritual haverá de ter o novo Universo? Que espécie de “matiz de amor” virá
a ter o novo Universo? Quem irá decidir isso?
Alguns dirão: “Bom, deixemos que a Família decida. A Família representa o amor e está harmonizada
espiritualmente. A nossa Família, por definição é Deus! Peguem simplesmente na energia mais elevada possível,
nesse nascimento universal. Que seja bem alta!”
Não haverá certa parcialidade nisso? Vejam, a Família inclina-se para o amor. Deus não pode tomar essa
decisão. O Universo deve ter equilíbrio, e o pegar simplesmente numa elevada energia de amor no novo evento
criativo é uma decisão sujeita a uma “torção”. Outros dirão: “Queres dizer que há algumas coisas que Deus não
pode fazer?” Sim. Deus não pode mentir. Deus não pode odiar. Deus não pode tomar esta decisão parcial.
Houve assim um consenso para que se criasse um planeta com uma vida planificada na neutralidade e
apropriadamente oculta, de modo a que os Anjos do Grande Sol Central pudessem experimentá-lo ao longo de
milhares de anos, para realizar uma prova de imparcialidade espiritual. Haviam de vir à Terra para que se lhes
ocultasse quem são. Parte da sua biologia central seria dada por outros, ao longo do caminho no Universo
físico, para ajudar a equilibrar a sua evolução espiritual. Haviam de caminhar em forma humana, morrer em
forma humana e voltar a nascer - morrer e voltar a nascer. Haveria uma rápida reorganização da vida. Corpos
desenhados biologicamente para durarem 950 anos, receberiam apenas 30, no início. Depois, com a passagem
do tempo, 70 ou 80. Uma informação espiritual pré-programada dentro do ADN humano haveria de
criar a morte, a doença e o envelhecimento. Os resíduos de uma vida passariam para a seguinte, criando
provas que seriam ou não resolvidas com a energia que estava posta em prova. A resolução das provas havia
de criar energia adicional, que mudaria o índice planetário de vibração.
O final da prova estava programado aproximadamente para o vosso ano 2012, que é o último do
calendário de alguns antigos habitantes da Terra que, intuitivamente, apresentaram esta informação. A última
medição e também o final da prova viriam em seguida. TODOS estiveram de acordo.
Outras entidades que encontrassem a Terra, apesar de bem escondida, não teriam permissão para
interferir. Reconheceriam o grande poder dos atributos espirituais dos seres humanos, mesmo que estranhamente – os próprios humanos não pudessem reconhecê-los, devido à dualidade. Muitos destes
visitantes poderiam apenas “aproximar-se” para investigar a Humanidade, humano por humano, mas nunca
sem o consentimento desse humano. Empregariam o medo para incapacitar o consentimento do
ser humano, truque com o qual obteriam a sua permissão a nível inconsciente. Um humano livre de temor
poderia facilmente dizer que não, e as entidades teriam de se ir embora. Estas estariam interessadas no poder
espiritual, o arbítrio, a capacidade de mudar: aquilo que elas não têm. Inclusive tratariam de procriar com a
Humanidade para descobrir estas coisas e tentar captá-las. Tudo isso seria para penetrar, esquadrinhar e
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encontrar a essência do “anjo interior” do ser humano. O poder oculto da Humanidade impedi- los- ia de
aterrar em massa.
Tudo o que acabo de descrever já aconteceu na realidade.
O que se acaba de escrever é uma descrição vossa. Foram vocês que fizeram tudo. Na verdade, vocês são
a Família de que falámos, prove niente do Grande Sol Central. A Terra é o campo de prova. É único na sua
espécie. Não há nenhum outro planeta como este no Universo físico.

Aquilo que acontecer aqui, meus queridos, será a energia aplicada ao novo evento
criador, a doze mil milhões de anos-luz! Aquilo que ocorrer com a energia do ano 2012,
quando se fizer a última medição do calendário espiritual, será a energia do novo
Universo, ainda sem nome. A vossa energia irá prover esse Universo: então terá uma
assinatura. Vai levar o selo da Humanidade, vai levar os vossos nomes. Talvez alguns de
vocês cheguem até a viver nele.
A Terra foi chamada “o único planeta de livre arbítrio”, e é claro que isto é uma metáfora. Está na hora de
vocês saberem o que isso significa. Significa que não há nenhum outro planeta – nenhuma outra força ou
forma de vida neste Universo físico, que tenha a capacidade, através da sua própria consciência e da sua
própria intenção, de elevar os seus atributos espirituais. Nenhum outro a tem! Mas vocês sim! As outras
formas de vida requerem um processo evolutivo para alcançar a transformação espiritual, e nelas
a intenção não tem nenhum poder. Este é o “livre arbítrio” de que falámos. Vocês são os únicos que o têm.
Como se sentem com isto? Ao longo da história, os espiritualistas e os sábios souberam intuitivamente que
a Terra era muito, muito especial. E é! Não foi por acaso que Galileu, que estava de acordo com Copérnico,
teve de lutar contra um determinado fervor religioso, que insistia em que o Universo inteiro girava em volta da
Terra. Adivinhem!!... Na verdade assim é! Isto é o que vocês são: vocês são Família.
O Plano está a ponto de se concluir, como vocês sabem. O tempo limite está terminado, e o que está a
acontecer é um milagre que vocês criaram. Por isso regressaram uma e outra vez, e por isso estão aqui uma
vez mais. A consciência humana e os acontecimentos do mundo não estão a manifestar-se como vocês
acreditavam. As profecias que partiam de eons de potencialidades, agora não se estão a cumprir, e isso devese ao que vocês fizeram desde 1962 até esta data. Que espécie de entidades fariam “fila”, metaforicamente
falando, para regressar ao mundo, tendo esse mundo uma alta potencialidade de ser horrivelmente destruído
nos últimos dias profetizados, juntamente com as vossas preciosas famílias terrestres? Quem faria tal coisa?
VOCÊS. Vocês não iam perder o último capítulo da vossa obra. Em representação da incrível sabedoria da
mente de Deus, estão aqui de novo, minha querida Família, para presenciar algo que nenhum membro da
Família poderia ter previsto. A energia que se desenvolveu, e que tem a potencialidade de ser colocada nesse
novo Universo que se está a criar, é um matiz muito alto de amor. Muito alto. Os membros da vossa Família
que estão do meu lado do véu têm uma tendência para o amor. Por isso a vossa Família está a celebrar o que
vocês conseguiram fazer. A vossa Família também está a fazer “fila”... para vos recuperar a vocês!
O futuro: E agora? A prova terminou.
Alguns perguntarão: “Uma vez que agora a Terra não vai terminar, e a prova está a ponto de concluir,
vamo-nos evaporar no ano 2012? O que vai acontecer a seguir?
Quero dizer-vos qual é a espécie de Humanos que está neste planeta, e que está ainda a chegar a ele. Isso
ajudá-los-á a compreender o que vos espera… se vocês assim o desejarem.
Na parábola “A Viagem para Casa” (Livro 5 de Kryon) há informação acerca da “Casa dos Dons e das
Ferramentas”, que canalizámos aqui mesmo em Laguna Hills, Califórnia. Neste conto, Michael Thomas – o
protagonista da parábola, via muitos caixotes numa grande sala. Compreendeu que eram os dons e as
ferramentas do estado de ascensão. De facto, havia um caixote para cada homem, mulher, menino ou menina
do planeta. Mas não acontecia nada até que os Humanos correspondentes se dessem conta de que podiam
abri-los.
Quase todos os que estão aqui e os que lêem este texto, são Humanos a que chamamos de “tipo A”, à
falta de melhor denominação. Vocês representam o nascimento biológico dentro da velha energia. Vocês vieram
através de eons de tempo, e aqui estão agora, com o vosso ADN e os vossos atributos espirituais, tal como
sempre foram. Mas agora há uma alteração na vossa potencialidade. Devido ao que vocês fizeram, agora estão
a ser-lhes dados novos dons, em virtude da permissão do 11:11. Como humanos do “tipo A”, da velha energia,
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vocês ganharam a capacidade de ultrapassar os vossos implantes e avançar para uma nova vibração celular.
Têm as ferramentas aí, e a chave é a intenção pura. Além disso, alguns já descobriram a conexão com a
energia daquilo que chamamos a Rede Cósmica, e com ela excederam muitíssimo a energia com que vieram ao
mundo. É uma energia poderosa e é tempo de que isto aconteça. (Houve duas canalizações, entre as quais
mediou exactamente um ano, acerca dos atributos científicos da Rede Cósmica. Ambas se apresentam no
capítulo 7 deste livro).
As células estão a ser despertas de novo pela Ciência que se está a apresentar na Nova Energia. A vossa
biologia está a ser despertada duma maneira apropriada, com a vossa permissão. Por outras palavras, aqueles
que estão nesta sala, e aqueles que lêem este texto, têm a capacidade, mediante o estudo e a intenção,
de encontrar maneira de viver vidas mais longas, de avançar ao estado de ascensão, de deixar ir
os seus medos e de encontrar paixões vitais que nunca imaginaram que existiam. Vocês têm
autorização para que lhes sejam retiradas as velhas lições dos vossos contractos, para estar em
paz com coisas com as quais parecia impossível ficarem em paz, e viver uma vida muito diferente
daquilo que tinham pensado. Isto é o que vos está a ser oferecido.
Acham que seria assim, se vocês se fossem simplesmente “evaporar”?
A Terra assumirá uma nova tarefa. De modo semelhante a milhões de formas de vida no vosso Universo
físico, este planeta terminará por se reunir com muitos outros. O potencial é grande, e falo agora dum novo
plano que não é imediato, mas para o qual vocês têm a capacidade de avançar. Este novo plano há-de trazervos para a energia a que chamamos “Nova Jerusalém”. É aquilo pelo qual muitos de vocês têm estado à espera
há muito tempo, e está agora ao vosso alcance. É também o momento no qual, finalmente, terão um
encontro “oficial” com outras formas de vida.
A vocês, meus queridos, tocou-lhes a parte difícil. Vocês são a “velha guarda”. Vocês são os que terão que
alterar a vossa biologia para a afinar segundo a energia vindoura. Vocês terão de fazer por vocês mesmos,
coisas que já não serão necessárias às novas crianças. Por isso mesmo vos demos as outras quatro partes
desta mensagem, e esperámos até agora para lhes darmos a quinta. As novas crianças, nascidas depois de
1987, representam a espécie de humanos de estado puro “Índigo”. Vêm com um “equipamento” que vocês
nunca tiveram, e se bem que pareçam por enquanto desadaptados, à medida que o tempo passe, já verão
vocês quem são realmente os desadaptados... porque quando houver um número maior deles do que de vós,
será óbvio (a menos que eles tenham mudado), que serão vocês os desajustados.
Os Índigo vêm com uma pureza que vocês nunca tiveram. Têm um revestimento espiritual que vocês
nunca tiveram, e isso deve-se a que eles se elevaram graças à permissão. Lembram-se daqueles que no
11:11 deram a sua permissão para que as suas tribos e os seus países fossem assolados por uma grande
morte? Sabem quem são? São os Índigo! Deram uma “volta” rápida e regressaram de imediato para participar
na evolução espiritual. Eles são a Família! Olhem-nos nos olhos. Vocês imaginam aquilo que eles passaram?
São almas antigas. Sintam-nos. Antes de cumprirem os seis anos, alguns deles dir-lhes-ão tudo acerca de quem
foram, tal é a clareza com que chegam. Nós chamamos aos Índigo, o “tipo B”.
Ah, mas vem a caminho outra espécie de seres humanos, o “tipo C”. Acreditam realmente que a evolução
espiritual vai ficar por aqui? Este continua a ser o único planeta de livre arbítrio. Este planeta tem a capacidade
de se elevar espiritualmente, e isso é só o começo. A primeira prova terminou. Agora a Terra está a avançar
para uma função que, de facto, terá a capacidade de mudar as partes do Universo dentro do qual se encontra!
No ano 2012, vocês vão ver o início da geração seguinte, quer dizer, a dos filhos dos Índigo. É aí que a coisa
começa na realidade. Será então que se verá realmente, com clareza, a verdadeira evolução espiritual humana.
Os filhos daquelas crianças serão mais diferentes ainda que os seus pais. Representarão uma geração de
evolução espiritual, que tem a capacidade e o potencial para mudar completamente a Terra. E vamos dar-lhes
um nome: chamá-los-emos os “Pacificadores”. Eles virão com uma alteração no ADN que vocês poderão de
facto ver.
Nem todos eles serão gigantes espirituais, não. Este é e continuará a ser um planeta de livre arbítrio, com
humanos vivendo uma forma de dualidade reduzida. Estas crianças no entanto, terão uma predisposição para
criar um planeta pacífico, e terão também a sabedoria e a auto-estima necessárias para fazer com que assim
seja.
Isto é o que vos espera, meus queridos, se vocês assim o escolherem... Estão sentados aqui frente à
Família, a escutar ou a ler estas palavras. Esta foi uma conversa preciosa entre membros da Família, enquanto
lavámos os vossos pés. Alguns poderão perguntar: ”Valeu a pena a prova dos cinco milhões de anos? Agora
estamos a chegar ao final. Valeu a pena?”
SIM.
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Como dissemos no começo desta série, cada ser humano que viveu anteriormente, vive agora de novo. Os
outros que se estão a reunir convosco, são membros da Família que vêm de todos os lados, provêm do Grande
Sol Central e também de outras partes do Universo. Alguns de vocês estão aqui com um assombroso
karma estelar, de outros lugares, mas agora são Humanos e ficarão aqui até ao fim. Por isso vos
amamos tanto.
Alguns da velha guarda que iniciaram tudo isto, não regressarão. Muitos de vocês terão terminado aqui quando concluírem as vossas vidas actuais, e nós dar-lhes-emos as boas-vindas com os braços abertos, porque
temos saudades vossas! Isto significa que é a vossa última vida sobre o planeta Terra – e alguns de vocês
sabem-no bem. Muitos dos outros, que não são da Lemúria, regressarão de facto, porque o seu desafio, tal
como foi o vosso, é criar uma nova Terra.
Que podeis vós fazer agora a nível pessoal? Talvez seja tempo de compreenderem plenamente, a nível
consciente, quem sois vós. A primeira coisa que podereis fazer esta noite, quando estiverdes a sós, é olhar-vos
ao espelho. Desafio-vos a que digam uma coisa ao espelho, por três vezes. Quero que se olhem nos olhos.
Fiquem ali firmes e digam estas palavras: “EU SOU O QUE EU SOU”. Talvez então, quando a vossa biologia
ouvir isto através da vossa própria voz reverberando no ar, e veja isso nos vossos olhos, vos seja mais fácil
admitir o conceito de que vocês são mais do que aquilo que pensavam. Cada membro da Família recebe uma
“banda de energia” quando deixar este lugar chamado Terra. É uma banda de uma cor que se aplica a vocês
mesmos na vossa dimensão. Aonde quer que vão por esse Universo fora, as outras entidades dar-se-ão conta
de que vocês fizeram parte da grande experiência da ENERGIA DO PLANETA TERRA. A prova está a chegar ao
fim, agora. É por isso que há na Humanidade tanto medo acerca dos tempos actuais: porque a nível celular, os
Humanos sabem que o final da prova se aproxima. (Vejam mais acerca deste medo no Capítulo “A Sombra do
Fim”).
Benditos aqueles que não escutam aquela mensagem, mesmo que vão temendo o final, e quando esta não
ocorrer como estava previsto, se mostrem prontos para receber maiores conhecimentos da parte daqueles que
permaneceram alegres através de todo o processo. Muitos deles virão a vós e perguntarão porquê. Agora já
sabem.
Celebrem o final da prova! Celebrem o novo Universo, cuja energia é a da Humanidade!
Esta é a parte difícil, na qual recolhemos as taças com as nossas lágrimas de alegria e começamos a ir
embora daqui. Vocês permitiram finalmente que esta informação vos fosse passada. É de estranhar que
estejamos tão emocionados? Este é o final dum projecto maciço que vocês planearam muito bem. Alguns vão
levantar-se incrédulos das suas cadeiras, mas isso não importa. A verdade continua a ser a verdade, não
importando se é aceite ou não. Alguns hão-de recordar-se apenas quando chegarem “a Casa”. Outros já a
sabem a partir de agora. Outros ainda estão a ponto de se transformar de forma dramática. Celebramos os
tipos de cura que estão a começar a acontecer, graças à aceitação desta época amorosa pela vossa parte.
Estou a falar para membros da Família que eu conheço pessoalmente, desde sempre. Não temos começo nem
fim. Cada um de vocês é eterno em ambas as direcções temporais: como um círculo, como o “agora”. Somos
todos eternos. Somos todos A Família.
O cortejo retira-se lentamente desta área.
Aqueles que estiveram a abraçar-vos, começam a retirar-se através da abertura do véu, uma fresta que se
abriu graças à vossa intenção de se sentarem aqui a escutar ou a ler estas palavras. Mas o Amor permanece.
Permanece no vosso coração, se vocês tiverem a intenção de que assim seja. Recordem: Os Guias activamse com a Intenção amorosa e pura. Na verdade, vocês nunca estão sós, e não é necessário assistir a uma
reunião de Kryon, ou receber uma mensagem de Kryon, para que vocês sintam a energia duma Família
amorosa. Ela está sempre dentro de vocês, consta ntemente. Sabemos as coisas pelas quais estão a passar, e
sabemos pelo nome quem é cada um de vocês – porque, uma vez mais, vocês são a nossa Família.
De modo que “Qual é o sentido da Vida”? Saiam e olhem para as estrelas. São vossas. O sentido da vida
na Terra, é que havia um projecto que vocês conceberam e implementaram, e segundo o qual têm vivido.
Fizeram-no de maneira apropriada, vitoriosa, responsável.
“Agora”, chegará o momento em que alguns membros da Família voltarão para Casa...
E eu quero dizer-lhes isto: eu estarei ali quando vocês chegarem.
Estarei ali.
E assim é.
Kryon.
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CAPÍTULO 7
CIÊNCIA
Palavras de LEE CARROL
Nos livros anteriores, este era o capítulo onde eu apresentava as novidades científicas que Kryon nos dizia
para “procurar”. No Livro 6 “Em Sociedade Com Deus”, descobrimos o tema dos Raios Gama, a mudança da
Rede Magnética, a física que viaja mais rápida que a luz, os crop circles ou círculos nos trigais 8, os princípios de
cura e outros items a que Kryon deu prioridade nos anos passados. Tentei mostrar que Kryon nos dá muitas
vezes as chaves de temas que se mostram relevantes só 3 anos depois e que se tornam então o centro das
atenções, tal como Kryon disse que aconteceria. Não sou um cientista (nem perto disso) e portanto estes
capítulos de orientação científica são habitualmente os últimos nos livros de Kryon, como post-scriptum pessoal.
Nós nunca desejamos que ninguém se torne dependente dos “coelhos saídos da cartola espiritual” de Kryon,
tanto a nível físico como científico, apresentado com a profunda energia do amor no âmbito do trabalho de
Kryon. Eu apresento apenas uma “dica” científica, porque me entusiasmo quando Kryon diz que há “potenciais
de descoberta”...e a seguir isso acontece! É o meu cérebro masculino em acção novamente, e eu sinto que
seria omisso se não partilhasse convosco.
Neste livro, o capítulo da Ciência será ligeiramente diferente. Uma vez que Kryon canalizou informação
científica específica nestes dois últimos anos, a informação principal deste presente livro, estará contida nas
transcrições de energia chamadas “O Padrão Cósmico”, em vez da espécie de discussão que é apresentada no
Livro 6. Contudo, antes de apresentarmos a canalização de Kryon, quero compartilhar convosco outra
espantosa confirmação recebida, respeitante aos resíduos nucleares. Logo após as transcrições, quero que
vocês vejam como a informação da energia do “Padrão Cósmico” está a ser implementada por um novo
processo que é realmente profundo (a técnica do Equilíbrio EMF). Esta técnica é tão poderosa, que até a NASA
e a Indústria Privada querem descobrir mais a esse respeito. Nós queremos que vocês saibam alguma coisa
sobre ela também.
Resíduos Nucleares
Um dos mais invulgares potenciais que Kryon nos deu respeitantes à nossa ciência, foi a resposta a uma
pergunta referente aos resíduos nucleares no Livro 2 “Não Pense Como Um Humano”, publicado em 1994.
Kryon respondeu assim à seguinte pergunta sobre os resíduos nucleares:
EXCERTO DO LIVRO DE KRYON – “NÃO PENSE COMO UM HUMANO”
“Nos escritos anteriores, disse que os nossos resíduos nucleares constituíam um dos principais perigos que
enfrentávamos presentemente. Esses resíduos parecem ser permanentemente indestrutíveis e voláteis. O que
podemos fazer em relação a este assunto?
Resposta:
Os resíduos nucleares activos são, de facto, o maior perigo que enfrentam. Já tiveram oportunidade de
verificar como uma vasta zona pode permanecer contaminada durante imenso tempo, devido a um acidente
atómico. Pensem na tragédia que seria perder uma boa parte do vosso país por causa de uma situação deste
tipo, simplesmente por ignorarem substâncias enterradas a grande profundidade, que se aproximam de um
ponto crítico quanto à sua actividade. Neste momento, enquanto lêem isto, existe uma pequena cidade no
continente americano, cujo nome começa por «H», que está prestes a entrar nesta situação. Ocorrerá um
verdadeiro desastre se ignorarem o que se passa, pois tudo isto é tão simples como a Física básica. No entanto,
para agir, não precisam de esperar que ocorra uma catástrofe. Não guardem a ideia de que esses resíduos são
para descartar; não é necessário e, na maioria dos casos, não funcionaria. Uma substância activa como essa é
como um ácido: façam o que fizerem, será apenas temporário, até que ela devore tudo o que contacta. Jamais
a guardem nos oceanos e nos lagos!
A verdadeira resposta deveria ser evidente: esses resíduos têm de ser neutralizados. Já falei disto em
canalizações anteriores, mas, desta vez ampliarei a informação. Há muitas formas de neutralizar esses resíduos,
mas a única que, actualmente, está ao alcance da vossa tecnologia é bastante simples e pode ser utilizada.
Deveriam virar-se, imediatamente, para a biologia da Terra! Pesquisem os microorganismos que já conhecem e
que são capazes de consumir essas substâncias activas, tornando-as inofensivas. Utilizem o conhecimento

8 - Veja o botão com este nome no botão “Sirva-se” de www.velatropa.com.
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científico para os cultivarem, para aumentarem o seu número e a sua eficiência, a fim de devorarem esses
resíduos.
Talvez se perguntem porque é que isto ainda não está implementado, se estes organismos já foram
descobertos? Para obterem uma resposta, considerem os vossos governos. Exijam que se complete a
investigação e que se dê andamento ao processo. Considerem a política terrena para entenderem por que não
foram plenamente informados acerca disto ou porque é que este projecto não foi devidamente financiado. Um
organismo deste tipo é muito pequeno, fácil de transportar e de crescer, e tanto lhe dá ser alimentado por uma
arma como por resíduos.
Já está na altura de os líderes da Terra abandonarem o medo das tecnologias capazes de alterar o equilíbrio do
armamento. É uma ironia da Ciência que a utilização das novas descobertas, visando a paz ou a guerra,
dependam com frequência do vosso próprio grau de iluminação. Neste preciso momento, estão a lidar com uma
das mais extraordinárias ferramentas para as questões ambientais, jamais desenvolvidas... onde se inclui
aquela que acabei de referir para acabar com os resíduos nucleares. Da mesma forma, também já estão
preparados para receber uma grande quantidade de tecnologia que servirá para prolongar o vosso período de
vida, aumentar o controlo sobre as doenças e a saúde em geral. Não permitam que o medo de uns poucos
impeça o bem de muitos.”
Há aqui então dois pontos principais, mencionados por Kryon, que teríamos a considerar:
1) - Havia um microorganismo que já existia na altura em que isto foi canalizado (1993), que a ciência
conhecia, mas que não estava a ser reconhecido (ou estava sequestrado). Ele podia de facto comer detritos
nucleares.
2) - Havia uma cidade que devíamos começar a procurar, começada por H, passível de problemas com
desperdícios nucleares. (Ela foi mais tarde identificada como Hanford, Washington).
No Livro 6 de Kryon, informei sobre a coisa mais aproximada que conhecíamos, àquilo que Kryon tinha dito
para procurarmos. Apresentámos um artigo científico que mostrava que certas plantas especialmente criadas,
estavam a ser usadas no acidente nuclear de Chernobyl na Rússia, para limpar a água de Césio 137 e Estrôncio
90 (elementos radioactivos potentes). Trata-se de um tema da área da Biologia e eu pensei que era disso que
Kryon falava. Embora encaixasse na nossa expectativa, eu devia ter esperado por aquilo que Kryon queria dizer
exactamente, ou seja, um microorganismo que podia comer detritos nucleares e que já era conhecido.
Abaixo, surge um artigo da Science News, vol. 154, pag. 374 (metafisicamente a data desta publicação é
muito curiosa – 12 de Dezembro de 1998 : 12:12!). Dêem uma vista de olhos ao que foi descoberto: um
microorganismo que come detritos nucleares, um que já era conhecido desde 1950 (!) e que foi redescoberto
em 1988 (!) e só agora estava a ser reconhecido pelo que podia fazer. A fotografia que eles mostram, tem um
cartaz que diz Hanford Nuclear Reservation.(!...)
“Procurem microorganismos que vocês já conhecem, que possam devorar estas substâncias activas
(resíduos nucleares) e torná-los inócuos. Desenvolvam o assunto usando a vossa Ciência, no sentido de
aumentar a sua quantidade e eficiência e permitam-lhes comer os vossos desperdícios”. (KRYON, 1994 – Livro
II)
Science Science News – Vol 154 – 12 de Dezembro de 1998
Conheçam o SUPER-BICHO
Por John Travis
Uma Bactéria resistente à radiação que pode limpar os piores desperdícios da nação.
O organismo é conhecido como Deinococcus radiodurans. Este nome significa “estranho morango que
suporta a radiação”. Isto é novo? NÃO. Mas eis uma citação do artigo: ”Eu tinha dificuldades em acreditar que
pudesse existir algo assim – diz John R. Battista da Louisiana, da Universidade Estatal de Baton Rouge. Os
cientistas estão impressionados – recentemente impressionados”.
Eis mais informações contidas no artigo: «Este organismo não se afasta da radioactividade, ele tem a
capacidade de reparar o dano genético!» Que pensam disto, humanos? Interessa-vos? Esta bactéria pode
armazenar o seu código genético até dez camadas de profundidade. Tal como as filas de dentes dos tubarões,
quando a camada superior é destruída ou danificada pela radiação, ela simplesmente faz avançar a camada
seguinte para que ocupe o seu lugar. Foi manipulada e investigada por Michael Daly, em Kenneth Minton, e os
seus associados de Universidades em Maryland e Minnesota. Eles estão a modificar o «bicho», tentando tornálo ainda mais poderoso.
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Outra parte interessante deste artigo trata do facto de que, se houve alguma vez um microorganismo que
pudesse suportar uma viagem espacial natural, e ser levado de lugar em lugar através de cometas ou
asteróides –deve ter sido este. Ele é muito forte, um verdadeiro sobrevivente.
A linha inferior deste artigo da Ciência conservadora diz: “Usar micróbios como tripulação de limpeza é uma
estratégia conhecida como bio-remédio. Um estudo recente, no qual o Deinococcus radiodurans recebeu
engenharia genética para degradar uma toxina orgânica comum nos locais de detritos, oferece resultados
encorajadores.”
Há ainda uma outra revista, a Nature Biotechnology, de Outubro de 1998 (traduzida do francês) que tem o
seguinte artigo: “O Deinococcus, versão 98 (após alteração) pode oxidar o Tolueno e comê-lo. Michael Daly e a
sua equipa têm esperanças de que em breve esta bactéria possa tragar e oxidar o Tolueno radioactivo e o Tricloro-etileno. O Deinococcus radiodurans poderia então fagocitar produtos perigosos radiotóxicos (tais como o
urânio) e consumi-los, antes que eles penetrem e poluam para sempre a terra onde estão depositados como
desperdício.”
Pessoalmente, eu estava entusiasmadíssimo ao ver nas principais revistas científicas, exactamente aquilo
que Kryon nos tinha pedido para procurar, mas há aqui muito mais para além disso! O pensamento de que há
formas produtivas, seguras, de limpar o planeta de detritos nucleares, é subjugante. Porém, como é que o
Deinococcus consegue fazê-lo? Trata-se de rejuvenescimento a um nível muito alto! Há aqui algo mais para
aprender? Se um simples organismo unicelular pode fazer algo assim... quanto mais não poderá fazer este
organismo pluricelular a que chamamos ser humano!!?...
Sinto-me muito feliz por poder partilhar isto com os leitores.
Lee Carroll

A mutante consciência da Ciência...
Em 1977, o cientista Steven Winberg (prémio Nobel) da Universidade do Texas, deixou soar uma
famosa nota de desespero: “Quanto mais o Universo se tornava compreensível, através da
cosmologia – escrevia ele – mais vão parecia. Mas agora a mesma Ciência que «matou» Deus, é,
aos olhos dos crentes, a que está a restaurar a fé. Os cientistas depararam com sinais de que o
cosmos é um lugar criado para a vida e para a consciência.” (Newsweek Magazine, Sharon Begley,
Science Finds God, Julho, 20, 1998, pag.46; ISSN 0028-9604 – publicado semanalmente por
Newsweek, Inc., Nova Iorque. NY (http://www.newsweek-special.com).
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O PADRÃO CÓSMICO (Parte I)

Partes I e II, canalizadas em New Hampshire com um ano de intervalo.
Estas canalizações ao vivo, com o intervalo de um ano, foram editadas com palavras e pensamentos
adicionais que permitem um melhor esclarecimento e interpretação do texto escrito. Foram editadas juntas para
facilitar a leitura.
Palavras de Lee Carroll
Estou aproximadamente no décimo ano de canalizações públicas e ainda fico constantemente surpreendido
quando o Espírito decide que “é tempo” de dar informação nova. A que se segue parece ser informação
científica, mas é espiritual no seu sentido mais elevado. É o início da revelação de como a energia cósmica se
relaciona tanto com o físico como com Deus. Os que estão a facilitar trabalhos energéticos metafísicos ou
estudam energias alternativas, encontrarão aqui explicações que coincidirão absolutamente com o que têm
vindo a observar e a aprender durante anos.

Saudações meus queridos. Eu sou Kryon do Serviço Magnético.
Oh! é bom estar de volta perante vós, nesta energia. Esta noite será diferente da anterior porque neste
lugar estão para ser mudados corações, com permissão prévia. Alguns de vocês conhecerão pela primeira vez o
que é verdadeiramente o amor de Deus e como Ele “está de mãos dadas” com a parte espiritual dentro de vós,
que é uma parte da Totalidade. Hoje irão revelar-se alguns princípios profundos para os quais vocês estão
preparados, e o conjunto de Humanos que aqui está é perfeito para os ouvir.
Oh, Família, oh queridos! Estamos reunidos, esta noite , só alguns de nós, para sentir o amor do Lar. E
dizemos que alguns terão alguma dificuldade, durante uns momentos, para compreender que a voz que estão a
ouvir (e a ler) já não é a consciência do meu sócio que vos falou por muitas horas (durante o seminário). Oh
não! Agora escutam a voz e a consciência de alguém que vos ama muitíssimo, esse ser da mesma essência de
Deus, que conhece tudo sobre as vossas vidas, que vos ama mais do que tudo no Universo, que conhece os
vossos mais íntimos segredos e que não vos julga. Escutem isto: Benditos sejam os Seres Humanos que se
sacrificam a si mesmos como entidades do Universo e, por desejo próprio, vêm a este planeta aceitando a
fragilidade da sua biologia, escondendo a sua magnificência, as suas Merkabah e as suas cores para poderem
conviver com outros Humanos e recordarem quem são realmente. Não há amor maior do que este, aquele
amor que faz com que vocês se auto-sacrifiquem até ao ponto de virem aqui e fazerem a mudança na própria
tela do Universo! Escutaram bem, porque aquilo que fizerem aqui, neste planeta, durante a vossa viagem,
mudará a forma como as coisas funcionam num outro lugar, do qual não têm a menor ideia.
Usamos este tempo (pausa) para vos lavar os pés. É o tema e a forma de Kryon dizer que, por entre as
mensagens, está o amor. Assim, novamente vos falamos de coisas que muitos de vocês já ouviram antes.
Figuradamente, estamos aqui esta noite para voltar a juntar esta energia com a vossa e para estendermos as
nossas mãos para lavar um pé humano de cada vez, com as nossas lágrimas de prazer. Caminhando pelos
corredores desta assembleia agora, e junto dos que estão a ler estas palavras, há entidades que vocês
conhecem. Antes que termine o tempo de aprendizagem, ireis senti-los enquanto vos acompanham e colocam
os seus braços à vossa volta, enquanto vos dizem que vos amam. O número daqueles que integram a Comitiva
espiritual é muitas vezes maior do que a quantidade de Humanos que estão nesta sala. E, enquanto
continuamos com o ensinamento esta noite, vamos dizer-vos que este grupo se aproximará ainda mais de
vocês. Haverá alguns de vós que, desta vez, lhes darão permissão, mediante a intenção pura, para entenderem
o que se apresenta e para que eles passem a participar nas vossas vidas. A mensagem desta noite, ao
princípio, pode parecer impessoal, mas conforme formos avançando compreenderão por que está a ser dada
neste momento e o que significa.
Vamos dizer-vos algumas coisas que nunca foram ditas antes. Vamos trazer um tema, meu sócio, que é
parcialmente científico e, mais adiante, pessoal. Devido ao que vai ser dito, eu quero que tu, meu sócio, sejas
especialmente cuidadoso na tradução. Vai tão lentamente quanto necessites já que a informação é nova. O
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processo de transcrição se completará e podemos inclusive ver, agora mesmo, quem está a ler estas palavras.
Será no seu “agora” mas é no futuro dos que agora se sentam aqui, enquanto escutam estas palavras. Esta
mensagem será profunda na Ciência, mas como ta ntos outros items científicos que vos demos, queridos, ainda
que possa começar por parecer universal, também se tornará individual rapidamente.
Estamos aqui para revelar, pela primeira vez, algumas das formas sob as quais as coisas funcionam, coisas
que nunca contámos a nenhum grupo antes. É adequado que seja revelado neste lugar, pois a consciência aqui
é de amor e de desejo de conhecimento. Estou a falar para Trabalhadores da Luz que sustêm a luz muito alto!
Estou a falar convosco, queridos (os que lêem e escutam isto). Conheço os vossos corações e a pureza deles.
Conheço a razão por que estão aqui. Esta mensagem é para vocês, pessoalmente, assim como para os
cientistas e metafísicos de todo o mundo. Esta mensagem irá muito longe. Comecemos.
O Padrão Cósmico
Desejamos falar-vos esta noite sobre um tipo específico de energia. Desejamos dizer-lhes que alguns de
vocês pensam nela como um objecto, mas não é, é um fenómeno. É algo tão comum que está à vossa volta,
mas é tão misteriosa que poucos a conhecem. É a peça de energia que falta e que vocês vêm procurado há
muito tempo. É a energia do amor. É a energia do Espírito. É a energia do Universo. Estamos a falar esta noite
sobre algo que em Inglês chamaremos The Cosmic Lattice (O Padrão Cósmico). Irei passando esta informação
cuidadosa e lentamente ao meu sócio para que vocês entendam o que é e como funciona. Antes que termine
este nosso encontro entenderão como se aplica a vocês.
É muito comum nos ensinamentos de Kryon que comecemos com o grande e desçamos até ao pequeno
para que entendam o panorama e como afecta o coração humano. O Padrão Cósmico, queridos, é o
denominador comum da fonte unificada de energia do Universo. O denominador comum significa que todas as
coisas emanam do Padrão Cósmico. É difícil definir isto de uma vez, por isso, transmitiremos os seus múltiplos
atributos lentamente esta noite. O Padrão Cósmico está por todo o lado. Encontra-se em todo o Universo. Tudo
aquilo que consigam ver e tudo o que não consigam ver, contém o Padrão. Desde as mais pequenas
partículas do vosso físico e desde a nuvem de electrões para a frente, o Padrão Cósmico está presente. Aqueles
que estudam Física começarão a compreender e a reconhecer este princípio, e começará também a fazer
sentido para vós.
A medida do Padrão Cósmico
Primeiro deixem-nos falar da sua medida, antes de dizermos como funciona e o que é. O Padrão Cósmico é
a maior energia que possam conceber. Acompanha o Universo inteiro e mais ainda. Está presente em todo o
lado. Não há lugar em que possam pensar, não importa em que dimensão, que não contenha esse Padrão. O
Padrão Cósmico é aquilo a que talvez pudessem chamar de Consciência de Deus e no entanto é físico, é
energia e contem amor consciente. Por isso, o que vos estamos a dizer é que penetra em todos os lados e
acompanha todo o Universo, incluindo todas as dimensões. Podem conceber algo tão grande? Até onde possam
ver no céu, tão longe quanto qualquer astrónomo possa pôr luz sobre um plano fotográfico, ainda aí há Padrão
Cósmico. E, apesar disso, tem uma só consciência ao mesmo tempo, sempre ao mesmo tempo. A distância não
é nada para o Padrão Cósmico e aqui, meu sócio, é onde as coisas se tornam difíceis de explicar.
Imaginemos por um momento que as vossas mãos são maiores que o Universo, e que, ao estendê-las,
toda a matéria conhecida cabe dentro da concha das vossas mãos numa pequena bola. Vocês seriam portanto
enormes! Teriam as dimensões de Deus! Dentro dessa bola, na palma das vossas mãos, há biliões de estrelas,
assim como distâncias que parecem insuperáveis e imensas para essas entidades que vivem aí. Dentro dessa
bola que é o Universo, uma entidade viajante teria a impressão de levar um tempo eterno para a atravessar de
um lado ao outro. No entanto, a bola facilmente jaz nas vossas mãos! O Padrão Cósmico é assim, pois não há
distância verdadeiramente insuperável entre o vosso dedo polegar e o dedo mínimo. A consciência da vossa
mão é singular. A estrutura celular está entrelaçada com uma consciência que reage como um só. E, ainda que
dentro dessa bola, na concha da vossa mão, (a qual poderia ser comparada ao Universo), possa parecer que há
biliões de anos-luz de viagem, espaço e tempo para conquistar, isso não é verdade. Tudo que está lá, biliões de
estrelas, estão no vosso “agora”.
Assim, já têm uma ideia da medida dessa energia, mas também têm ideia da unificação do Padrão
Cósmico. A parte mais distante desse Padrão conhece exactamente o que está a fazer a parte que está aqui
nesta sala. A parte que está entre as células do vosso corpo biológico, que temos chamado de amor, sabe
exactamente o que está a acontecer a 11 biliões de anos-luz! O Padrão Cósmico não tem tempo. Falaremos
disso brevemente.
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A forma, a ordem e a luminescência do Padrão Cósmico
O primeiro atributo é a medida, e a medida é imensa! É a maior energia conhecida. É a maior energia que
existe. Permitam-nos agora falar sobre a sua forma, e esta, meu sócio, é ainda mais difícil. Não é uma rede. O
Padrão Cósmico tem simetria, mas não é uma grelha. Se a sua forma pudesse ser revelada, vocês ficariam
atónitos pois deixaria algo de fora, algo que teria a ver com aquilo a que vocês chamam tempo humano. Já
existem evidências sobre o Padrão Cósmico e vamos dizer-vos como procurá-la. Os vossos astrónomos
observam a partir da Terra como se estivessem de olhos fechados. Ainda não tiveram realmente uma vista
estereoscópica daquilo que está ao redor do vosso planeta, e que é claro. Em vez disso, observam a partir da
Terra de uma forma monocular, sem nenhuma percepção profunda do que os rodeia. Portanto, não foram
capazes de ver os cordões no escuro. Este é um dos atributos do Padrão Cósmico que está lá para que o vejam
quando desejarem. A palavra “escuro” é interpretada aqui pelo meu sócio como “falta de luz”, e não tem
qualquer significado espiritual. É como se vocês olhassem para o céu estrelado de noite e vissem que muitos
dos grupos de estrelas têm largas “estradasde nada” entre elas com um padrão claro.
Há alguns anos, dissemos que o vosso Big Bang não existiu. Dissemos que não faz sentido ter um Universo
que explode a partir dum ponto criativo central. Dissemos que procurassem os efeitos de agrupamento como
evidência de que não tinha havido nenhum ponto original de explosão. Agora há mais e vamos dizer-vos o que
é, pois virá um tempo em que vocês poderão pôr os vossos “olhos” e os vossos telescópios em lugares muito
diferentes e distantes. Poderá até ser noutro planeta. Quando olharem para o Universo de forma
estereoscópica, vereis finalmente as imagens tridimensionais à vossa frente. Aquilo que verão, são estradas de
aparente obscuridade entre os agrupamentos de matéria estelar. As linhas rectas de escuridão serão evidentes
dando a direcção do Universo – dando-lhe simetria – permitindo que um mistério se desvende, o mistério de
como pode ser possível semelhante coisa, haver aparentes estradas com aparente nada entre os
agrupamentos. Procurem-no. Ocorrerá.
O Padrão Cósmico não tem luz visível ainda que seja a essência da luz. A energia do Padrão
Cósmico é um equilíbrio nulo. Falemos agora sobre isso. A energia está num equilíbrio “nulo” quando a
polaridade dos seus mais poderosos atributos está equilibrada em zero. A energia nula tem um poder fantástico
mas, no seu estado comum de descanso, parece estar anulada devido ao equilíbrio zero. Quando vocês
desequilibram a polaridade é quando o poder é libertado, vêem? Os vossos astrónomos olham para o Universo
e para o cosmos com as suas maneiras próprias de medir a sua energia, e olham os céus e medem a energia
total. O que eles notaram, com alguma frustração, é que há muito menos matéria e luz que a energia medida!
Esta é uma situação conhecida pelos vossos cientistas. Perguntem-lhes por que é que isto acontece e eles
darão todo o tipo de postulados, incluindo a existência de “matéria escura”. Queridos, o que eles estão a ver é
a energia anulada. É o Padrão Cósmico o que eles estão a medir. A energia do Padrão Cósmico está por todos
os lados e, quando eu terminar esta mensagem, saberão o que ele liberta e conhecerão como isso é usado.
Saberão como isso reage perante outra energia e saberão por que existe.
Como já mencionámos, na sua forma nula, esta incrível energia activa aparecerá perante vós como
estando numa medição zero, no entanto, este Padrão é potente em todos os pontos e todas as áreas. Fazemos
referência a ele nas mais pequenas partículas do átomo. Quando falamos sobre a distância do núcleo até à
nuvem de electrões à volta do núcleo do átomo, falamos do Padrão Cósmico. Quando vos demos a fórmula
para trabalhar sobre a distância que vai do núcleo do átomo até aos elementos da nuvem de electrões,
estávamos a falar sobre a interacção da energia a partir do Padrão Cósmico. Quando falamos sobre a actividade
dos raios gama, que estão a 11 biliões de anos-luz, estamos a falar do Padrão Cósmico. Desde o maior ao
menor, esta fonte de energia é imensa e é tranquila. Somente quando é chamado e desestabilizado de forma
precisa, é que ele liberta poder ou energia. O Padrão Cósmico é o denominador comum e o estabilizador de
toda a energia e matéria de todos os lados. E quando a Física for conhecida pelos Humanos, tudo se abrirá para
vocês – não só na comunicação mas também num poder sem limites por todos os lados, um poder ilimitado!
A Velocidade/Tempo do Padrão Cósmico
Deixem-me falar-vos sobre a energia do Padrão Cósmico. Ela responde ao tempo. Aqui há algo para os
vossos cientistas verem: Quando vocês descobrem um evento no Universo que reconhecem ter um potencial de
alterar o tempo, observem como se inclinam as energias físicas que são mostradas. Tudo no Universo parece ir
em espiral, não? De acordo com as leis da Física, algumas partículas que giram para fora deviam estar em
ângulos rectos em relação à espiral; outras deviam estar perpendiculares. Isso é Física normal. Observem, no
entanto, aquelas que não fazem nenhuma destas coisas! Essas são as que estão alinhadas com a simetria do
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Padrão Cósmico, são as que “apontam” para o padrão de energia do Padrão Cósmico. Estamos a falar de
eventos tais como emitir buracos negros e outros fenómenos no Universo, que parecem derramar energias
imensas numa torrente. Observem aquelas torrentes que apontam numa direcção similar mas não
necessariamente num alinhamento físico dos mesmos em relação à espiral do objecto que as cria (como seria
de esperar). Os vossos cientistas perguntam “porque existe tal coisa?”. Eles eventualmente deverão postular
que há outra força que se alinha assim, “apontando” (como um magneto cósmico gigante). Eles estarão a ver a
energia que aponta e que se dobra perante a simetria do Padrão Cósmico.
Vocês já sabem que o tempo é relativo. Os vossos cientistas disseram-vos isso e nós dizemos que esse
facto em particular terá um papel importante no conhecimento dos atributos do Padrão Cósmico. Queridos, as
coisas espirituais neste planeta estão relacionadas com o Padrão. O enquadramento do tempo em que vocês
estão mudará eventualmente (como se disse em canalizações anteriores), mas está relacionado com o Padrão
Cósmico. Já dissemos que a energia deste denominador comum está relacionada com o tempo, e agora
estamos a dizer que o tempo também está a mudar por causa de vocês. Que pensam que isto significa?
Significa que o Padrão Cósmico responde à consciência humana! Quando o meu sócio vos disse que a
consciência muda o físico (durante o seminário prévio à canalização), estava a subestimar. Todas as coisas
são possíveis através da intenção dos Humanos neste planeta, neste momento. Vocês têm o controle
literal do Padrão, que é universal. Novamente dizemos que o Padrão, no outro lado do Universo, conhece o
vosso nome! Já dissemos que a vossa consciência elevou este planeta a uma vibração que é nova. Esta
consciência “rachou” o Padrão para permitir que a Terra comece uma mudança de tempo – que será relativa
para vós, mas óbvia para outros (fora do planeta). O que isto significa é que não sentem ou vêem nada de
anormal, mas eventualmente observam certos atributos do cosmos que parecem estar a ficar mais lentos. Isso
indicará que se estão a mover (ou vibrar) num enquadramento de tempo diferente. Também vos demos a
Física para isto, no passado. Agora estamos a dar-vos a actual razão mecânica que está por detrás disto, onde
o Padrão Cósmico está a fazer o trabalho. A vossa consciência, portanto, mudou a Física da vossa
realidade.
Oh, queridos, escutem isto cuidadosamente: Muitos de vocês já estão conscientes da comunicação entre os
Humanos que parece ultrapassar qualquer velocidade conhecida pelo Homem. Gémeos idênticos, almas
gémeas, uma de cada lado da Terra, muitas vezes têm instantes de comunicação que têm sido informadas e
testemunhadas: um dos gémeos estar ansioso, por exemplo, e o outro sentir isso instantaneamente! Eles
podem contactar-se e dizer: “Que aconteceu há um minuto ou dois?” Ambos compreendem que sentiram a
mesma coisa ao mesmo tempo, exactamente. O que é que isto tem a ver com a vossa ideia de tempo fixo? O
que vos diz sobre o poder da consciência humana para transmutar tempo e distância? Eu vos direi o que faz
com que isto aconteça: É a mecânica do Padrão Cósmico. Estão interligados instantaneamente e estão a usar o
Padrão Cósmico. É a vossa fonte de poder Espiritual (e também estão a usar a Física). Se pudéssemos agarrar
num Humano agora mesmo e transportá-lo para o outro lado do Universo conhecido – incrivelmente longe – a
uma distância inimaginável para vós, o Padrão permitiria uma comunicação recíproca instantânea com ele, sem
importar a distância! Muito tempo depois de terminar esta canalização, alguns de vocês poderão juntar as
partes desta informação e compreender porque algumas coisas são da forma que são, fisicamente. O
denominador desta energia do Padrão está sem luz somente porque está numa energia nula e num tempo nulo.
Temos falado do tempo do Agora, um ponto multidimensional onde está o Espírito e onde estão, num só
lugar, que é o tempo do Agora, todas as coisas do passado e os potenciais do futuro. O Padrão Cósmico não
está no tempo do Agora, está num tempo nulo. O tempo nulo, meus queridos, é um tempo que iguala
zero, enquanto que o tempo do Agora tem um movimento em círculo. O Padrão Cósmico está num
estado completamente equilibrado e, nessa energia equilibrada, está potencialmente pronto para receber
informação e libertar energia. E essa informação, queridos, está disponível para a consciência humana. Ele “vê”
todo o tempo a partir do zero (onde nunca se move), ainda que através de muitos enquadramentos de tempo
que existem na vossa energia. Por isso, sem importar em que enquadramento de tempo está a vossa
realidade, a comunicação é instantânea entre todas as entidades que conhecem o Padrão. Este é
um conceito difícil para vocês, já que nem sequer acreditam que existem muitos enquadramentos de tempo
presentes, quando usamos os vossos instrumentos para o “físico impossível” que se está a mostrar no cosmos
(como já dissemos em canalizações prévias). O tempo é como o ar que vocês respiram: observam tempestades
incríveis, com ventos a soprar em muitas direcções e a muitas velocidades, e, no entanto, respiram gentil e
normalmente, mesmo no meio de uma grande tempestade. Por isso, o ar respirado pelos vossos pulmões está
em descanso mesmo quando o ar à vossa volta está revolto. O Padrão Cósmico é como isso.
O Padrão Cósmico, queridos, é o que permite as mecânicas de co-criação e a sincronicidade para aquilo
que temos chamado de amor. O Padrão Cósmico contém a mecânica que permite os milagres no planeta. Ele
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responde ao físico e responde à consciência. Assim, começamos a ver a fusão entre as coisas que foram
colocadas no Universo para vocês.
O Padrão Cósmico não é Deus! Mas, como dissemos antes, Deus (o Espírito) usa naturalmente o físico para
realizar a mecânica dos milagres. Alguns de vocês desejam separar o físico, de Deus. Dizem: “Não façam
Ciência com Deus. Não tirem a Magia!” Nós dizemos: “O vosso tempo é limitado quando pensam desta forma.
Mas quando, eventualmente, descobrirem algo sobre a mecânica física do Espírito, isso não irá diminuir a
magnificência do Todo. Já dissemos há oito anos atrás que a elegância de Deus está nas próprias células dos
vossos corpos!” Deus usa, como poder, a Física comum da energia ao redor do cosmos, assim como vocês
estão convidados a fazer. Entender a Física do Espírito não anula o amor. Em vez disso, dá uma bonita simetria
e lógica a todas as coisas, e estas coisas irão tornar-se mais claras conforme vocês subam a vossa vibração até
poderem usar a energia do Padrão Cósmico. O Padrão, portanto, não é Deus. É uma das ferramentas mais
poderosas do Espírito que existem actualmente e contém muito daquilo a que têm chamado de magia
inexplicável, o modo de Deus. Não vos choca que o Espírito use a Física que criou para permitir que se
manifeste a forma sob a qual funcionam as coisas? Para quê criar ferramentas e depois ignorá-las? Não. Esta é
uma revelação para vocês sobre como o Espírito funciona no cosmos.
Assim, estamos a dizer-vos como funciona. Mas isso não é tudo, pois o Padrão Cósmico está a responder
agora a algo que nunca tinha feito antes, no vosso planeta. A energia está a ser criada e o tempo a ser alterado
– tudo mediante a intencionalidade humana. Não há maior poder no Universo que a intencionalidade e o amor
humanos. Estamos a dizer-vos isto repetidamente desde que Kryon chegou. Esta é a noite em que finalmente
temos uma correlação e equação disso com a Física do amor.
Oh, queridos, entendem agora que, quando manifestam a vossa intenção, há uma misteriosa energia que
parece voar no éter e que de algum modo manifesta algo que desejam ou necessitam? Podem agora ver que
isto tem simetria, medida, propósito e consciência, e que há um atributo mecânico de Física e de amor à vossa
volta chamada intenção humana? Começam agora a entender porque os facilitadores da Nova Era
conseguem fazer tanto? Eles estão a “tactear” o Padrão Cósmico. Não há mistério maior relativamente a este
assunto. Em vez disso, algum dia será substituído por uma boa e sólida ciência.
Não serei o único canal a trazer este princípio. Será conhecido por muitos nomes e será a fonte de um
tremendo poder (poder físico actual) que usarão para viajar, uma energia/poder que poderão usar para
sustentar a vida. Os recursos do vosso planeta, que têm estado a usar para criar poder, têm um limite. Não há
energia mais limpa em lado algum, do que a do Padrão Cósmico. Isto é Física e é conhecido pelos iluminados
que viajam daqui para aí, dentro do cosmos. De facto, eles andam muitas vezes pelas cordas do Padrão. Cada
um de vós transporta uma luz, queridos, que é vista claramente por cada entidade no Universo. Há entidades
tão distantes que vocês não podem nem conceber, mas eles podem conhecer a vossa luz. No entanto, eles
sabem o que está a acontecer aqui e estão a preparar mudanças devido àquilo que vocês estão a fazer. Eles
estão a mandar-vos o seu amor, que é instantâneo, pelo que vocês fizeram. A vossa tarefa neste planeta é
universal e tem muito pouco que fazer com a Terra, sabiam isto? Porque o que ocorre aqui afecta-nos a todos
nós, inclusive a Kryon.
Será surpreendente que tenhamos vindo e nos sentemos aos vossos pés e vos amemos assim? Será
assombroso que nós agora nos maravilhemos pelo facto do véu se ter levantado e que possamos dar-lhes esta
informação? Já vos dissemos que os Físicos conhecem parte do Padrão. Os que estão a descobrir que a
consciência muda as vossas experiências são os que sabem que há algo mais. Isso está a chegar!... Procuremno! Há tanto mais que vos poderíamos dizer e haverá tempo para mais informação... mas agora só queremos
sentar-nos aos vossos pés e amar-vos.
(pausa)
E assim é
KRYON

O Padrão Cósmico - Parte II (Um ano depois)
Saudações, meus queridos! No ano passado por esta altura, apresentámos informação nova sobre energia.
Vamos fazê-lo novamente. Durante os próximos momentos falaremos sobre Física, energia, formas, tempo e
mecânica. Dentro deste processo, não se surpreendam quando a informação se envolver a si mesma,
novamente, com a vossa biologia e o vosso coração humano. Há só uma razão pela qual vos queremos dar
isto: Ao Espírito não lhe importa a Física. Ao Espírito importa-lhe que entendam como permanecer
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aqui por tanto tempo quanto possam, nesses corpos que se sentam à nossa frente, que estão a ler
estas palavras, aqueles que levam dentro de si anjos disfarçados de seres humanos. Por isso,
mediante a explicação e a transcrição desta informação, irá desenvolver-se conhecimento que se conjugará
com outro conhecimento que não vem deste cenário e que se mostrará por si mesmo.
Esta informação encontrará o seu caminho em áreas que potencialmente vos manterão vivos. É a única
forma através da qual os vossos corpos, perfeitos em potencial, encontrarão a perfeição na vossa realidade. Já
passou o dia em que os vossos tempos de vida eram tumultuosos e rápidos. Não há razão para que continuem
esse ciclo. Estão a prestar atenção? Não há nenhuma razão. Vocês chegaram ao final da linha do tempo. Agora,
sentam-se aqui, não é um acaso o que vos traz a esta cadeira para escutarem e lerem isto. Vocês sabem. Só
ontem souberam deste encontro? Realmente? Dizem que estão aqui porque alguém vos trouxe? Bem-vindos à
Família, queridos. Bem-vindos à sincronicidade! De agora em diante podem fazer o que quiserem com esta
energia e esta informação. E ainda que possam não acreditar agora, isso não nos importa. Ainda assim vos
damos as boas-vindas porque sabemos quem são e o nosso amor por vós é grande, assim como o é para os
que estão ao vosso lado.
Terão que entender mais sobre a energia para facilitarem a vida no planeta. Vão ter que saber mais
sobre energia para facilitar a energia no planeta. Assim, nos próximos momentos, vamos dar-vos um tratado a
que chamaremos “O Padrão Cósmico – Parte II”. Não é por acaso que a primeira informação sobre o Padrão
Cósmico também tenha sido dada nesta energia (New Hampshire, Novembro de 1997). É preciosa, é uma
energia criada para esta informação. Por isso vos é dada agora. Esta é uma canalização destinada a ser
transcrita. Por isso, agora, neste momento, estou a dirigir-me aos que estão a ler estas palavras. Posso dizervos: “Nós estamos no Agora. Vocês não estão a ler algo que aconteceu há algum tempo atrás. Estão a ler sobre
uma energia que pode estar a derramar-se na vossa vida agora mesmo, com tanta certeza quanto se está a
derramar sobre os que estão a ouvir isto com os seus ouvidos. Ainda que não vejamos o futuro, nós medimos o
potencial da vossa linha de tempo e sabemos quem pegou neste livro. Sabemos quem está a olhar para ele
agora mesmo, com tanta certeza como sabemos quem está a ouvir esta mensagem.
Já vos falámos muito acerca do Padrão Cósmico da última vez que estivémos juntos. Já vos dissemos que o
Padrão é uma energia que atravessa o Universo e é consistente. Dissemos que atravessa toda a matéria e que
está total e permanentemente disponível. Dissemos que é uma matéria-prima física da forma como trabalha
através de todo o Universo visível. Dissemos que a luz é lenta comparada com a comunicação do Padrão e que,
apesar de existir um atributo mecânico do Padrão (que é o que vamos discutir), a comunicação é quase
instantânea através do mesmo. A velocidade da energia a partir de um ponto do Universo para outro é quase
instantânea. (actualmente, não há final). O fluxo de energia cósmica que vêem como tendo ocorrido há 12
biliões de anos-luz, não aconteceu há 12 biliões de anos. Há um atributo de comunicação que indica que está a
acontecer agora, para corresponder à vossa passagem de milénio. Não é algo ocorrido há 12 biliões de anos.
(ver texto anterior)
Demos informação elementar sobre a forma do Padrão. Agora vamos passar a preencher os espaços que
ficaram vagos na informação que demos na vez passada. Vamos comentar, da melhor forma que o meu sócio
consiga, a sua construção em termos não científicos. Também vamos fornecer diversos atributos do Padrão
Cósmico e vamos indicar como utilizá-los. Depois, informaremos sobre o milagre real. Mas a parte física tem de
ser partilhada em primeiro lugar. Esta informação unirá a parte científica dos facilitadores que se encontram
nesta sala, os que parecem ter uma dicotomia (falando da física de Dr. Todd Ovokaitys e do trabalho de
energia de Peggy Dubro com a energia Equilibradora EMF, estando os dois presentes). Finalmente
compreenderão como o Padrão Cósmico é certamente a própria essência da energia de cura.
Novamente, talvez vos assombre que façamos o percurso em direcção ao maior do Maior, antes de ir em
direcção ao mais pequeno do Pequeno, a fim de falar sobre os Humanos. Nestes momentos em que estamos a
falar de Física, também estamos a falar de amor. Durante este tempo, é possível que alguém sinta a pressão do
amor, e mesmo que não entendam nada de Ciência, podem sentir a pressão, fisicamente – a pressão das
carícias, algumas na cabeça e outras nos ombros. Alguns sentirão uma alteração da temperatura e sentirão
também a energia nesta sala, à medida que se lhes fornece esta nova informação com amor. Até onde o
desejem e porque o ganharam, se lhes dará este tempo de descoberta. Este é o motivo pelo qual vos sentais
nessas cadeiras.
Mais sobre a forma do Padrão Cósmico
O Padrão Cósmico não é uma rede. Não é singular. Não é uma dimensão. Se o mesmo atravessa o
Universo, tal como já dissemos, então tem de estar em todos os lados… e certamente o Padrão está por toda a
parte. Desejamos revelar-lhes o seguinte: No formato actual, as vossas células são compartimentos fechados.
Isto não deveria chocar-vos ou assombrar-vos. É a química do vosso corpo. Por agora, denominaremos as
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células como “células de energia”. Elas têm a forma de colmeias de abelhas e cada uma tem doze lados. Cada
célula de energia do Padrão Cósmico à vossa volta permanece invisível, mas eventualmente serão capazes de
medir a sua energia. Este Padrão é uma estrutura cujas partes não se tocam. Cada uma das células de energia
de 12 lados, em forma de colmeia, que se encontra por todos os lados, não toca em nenhuma outra. Mesmo
que pareça que se tocam, não o fazem, por que há algo que as mantem separadas.
Há um atributo físico mecânico que actua dentro do núcleo do átomo. Esta “lei” mecânica, que mantém
separadas as células do Padrão, é o atributo responsável pelas partes polarizadas desiguais que mantém unida
a estrutura atómica nuclear. É importante que compreendam que estas células do Padrão jamais tocam umas
nas outras, e há uma razão pela qual não o fazem. Tudo isso faz parte da comunicação dentro do Padrão. A
transferência de energia dentro do Padrão também imita a Física no seu nível mais baixo – sendo também
estruturas atómicas que não se tocam. Também imita a parte mais elegante do corpo – a parte que é
responsável pelo pensamento – a vossa memória, as vossas recordações – o cérebro Humano. As partes de
união dentro deste órgão também não se tocam. Estas são as formas através das quais os atributos físicos
transmitem (ou libertam) a energia. Não é novo. Procurem-no. Também é a estrutura comum do Padrão.
Agora vamos dar-vos alguns atributos destas células e vamos pedir-vos que nos sigam. Alguns de vocês,
especialmente os de mente científica, vão-se divertir. Para os outros, que não estão interessados em ciência,
simplesmente fiquem sentados porque vamos lavar-vos os pés.
Atributos das células
O Padrão Cósmico está equilibrado mas não está quieto. O Padrão tem um poder assombroso. Tem um
fluxo de energia que não posso explicar-vos, já que até agora, não há um modelo semelhante na vossa forma
de pensar. Por isso, não lhes será fácil entender. O Padrão tem aberturas que podemos descrever como
necessárias para o fluxo de energia. Isso equilibra a leve diferença de polaridade. As aberturas também têm a
ver com o tempo, acerca do qual vos daremos mais informações daqui a pouco. Encontrarão sempre duas
aberturas juntas. Uma será a principal e a outra a secundária. Poderiam gráfica e claramente ver uma, mas
teriam que observar mais cuidadosamente para ver a sua companheira. Há sempre duas. Este é um axioma ou
regra da energia do Padrão e do Universo.
As aberturas geralmente encontram-se no centro das galáxias. A distância entre as aberturas determina a
direcção de rotação de uma galáxia, e a velocidade da matéria à volta do seu centro. É um cenário clássico de
puxar e empurrar, e a matéria responde ao mesmo. Agora temos aqui algo que vocês não serão capazes de
entender: As aberturas são muito necessárias para o equilíbrio da energia universal. As aberturas são também
portais energéticos (drenagens para vocês) e estão onde a frente do Padrão toca a parte traseira. A parte
traseira do Padrão sustém um Universo cujas aberturas estão opostas. Nota: Este não é um Universo
alternativo. Também vos pertence. Ainda que possa constituir um paradoxo neste momento, aqueles que, no
futuro, lerem esta transcrição e que tenham uma boa intuição científica, descobrirão a Física que validará o
significado desta informação. Portanto, no centro da vossa própria galáxia há um par de aberturas, uma das
quais vocês poderiam ver se assim o desejassem. A outra mantém-se oculta. Mas as aberturas aparecem
sempre aos pares. Isto é dramático! É poderoso! É o Padrão a equilibrar-se a si mesmo.
Vamos oferecer-vos agora um atributo do Padrão Cósmico e da energia do seu interior. que não é fácil de
explicar. Vamos discutir a mecânica da velocidade de transmissão de energia dentro do Padrão e vamos
mostrar como a velocidade do Padrão é estelar, comparado com a lenta transmissão da luz.
A velocidade de transmissão da energia dentro do Padrão Cósmico
Esta discussão sobre a velocidade contém uma metáfora, uma analogia com algo que existe no vosso
planeta. Alguns já se deram conta de que se tentarem forçar algo físico através da água do oceano, isso avança
com bastante lentidão. A água é espessa e reque-se uma grande quantidade de energia para forçar algo
através dela. Pensem na coisa mais rápida que conhecem nos vossos oceanos. Seria talvez algum dos peixes
mais rápidos ou ainda algunm dos aparelhos mecânicos (submarinos). Eles e a sua velocidade empalidecem
comparando com a velocidade das gigantescas ondas marítimas produzidas pela energia de um terramoto.
Muitos de vós sabem que a velocidade das ondas, geradas por terramotos nos vossos oceanos, se aproxima da
velocidade do som. É realmente muito rápido. Considerem quanta energia seria necessária para movimentar
algo do tamanho de uma montanha à velocidade do som, através do oceano. Muitos diriam que seria
impossível e, no entanto, as ondas fazem-no com facilidade. A razão disto é que uma onda não é o transporte
de matéria de um lado para o outro (tal como um peixe, um submarino ou a matéria contida numa montanha).
A onda é o transporte de energia de um lado para outro. Tal como sabem, as moléculas de água chocam umas
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com as outras. Uma choca com outra, que choca com outra, etc., sendo que a velocidade de transmissão do
choque é muito, muito rápida.
Mesmo sabendo que a metáfora tem os seus limites, isto é, em essência, o que sucede no Padrão a uma
escala muito, muito mais ampla. A luz é o transporte da matéria - fotões - no espaço. Poderia ter a
aparência de uma ondulação, mas a sua velocidade vê-se limitada devido à sua massa pelo que a sua
velocidade é relativamente lenta. De uma forma similar a um peixe ou a um submarino dentro de água, a luz é
o transporte da matéria através de uma substância. Quando as células do Padrão chocam entre si criam
desenhos (ondas) a uma velocidade que é quase instantânea, através de biliões e biliões de anos-luz. Não se
trata somente do facto de a luz ser lenta, mas também ter de penetrar através de outra matéria – não só o
vazio do espaço. Há pó, gazes e magnetos – e todos eles a bloqueiam e dobram. A transmissão de energia a
partir do Padrão, porém, é limpa, rápida e quase instantânea através da vastidão do Universo. Isto é a base
para compreender que o meio de energia é uniforme e transmite através de um sistema que facilmente
reconhece o que se está a passar dentro dele (de forma similar à da onda com as moléculas de água). Agora já
conhecem um atributo mecânico- o modo como se transmite a energia no Universo real.
As 3 regras da energia
Há três regras de Física para o Padrão Cósmico universal, mas nenhuma delas corresponde à Física que
vocês têm chamado de Newtoniana ou da Relatividade de Einstein, uma vez que ambas se referem
maioritariamente ao comportamento da matéria. As regras da Física que vos vou oferecer tratam de energia e
são diferentes, muito, muito diferentes.
Primeira: A velocidade da energia que se move através do Padrão é sempre a mesma. Nunca varia. É uma
lei constante da Física energética. É a velocidade com que as células do Padrão chocam umas com as outras e
isso cria ondas de energia cuja velocidade é sempre a mesma. Esta é a primeira. Agora vem a segunda e é
artificiosa.
Segunda: Requer-se sempre a mesma quantidade de tempo para que a energia atravesse a distância
interna de uma célula do Padrão. (Um período de tempo absoluto para ir de um lado a outro, dentro de uma
célula do Padrão) Este segmento de tempo é sempre o mesmo e nunca varia.
Terceira: O terceiro axioma é este: As células são de tamanho variado. Quer dizer que há áreas no
Universo onde as células de energia do Padrão Cósmico são grandes e há outras onde são pequenas.
“Espera Kryon!..”, poderiam vocês dizer. “Mesmo agora acabaste de dizer que se requer sempre a mesma
quantidade de tempo para atravessar a distância de uma célula. Se algumas são grandes e outras pequenas,
isso não representaria uma diferença no tempo requerido? Afinal a distância não é a mesma!”
Não, o tempo é sempre o mesmo.
“Então, alguma coisa tem de variar. Não tem sentido dizer que se requer o mesmo tempo para percorrer
uma distância curta ou comprida, se a velocidade tem de ser a mesma.”
Vocês têm razão. É aqui que vos desafiamos a entender que os elementos tempo, tal como vocês medem,
têm de ser mudados. Por isso, quando penetram numa área do espaço onde as células são mais pequenas,
receberão uma medição temporal distinta da que usariam para células maiores. Isto explicará o que vos
temos dito no passado: porque é que os vossos astrónomos vêm “eventos físicos impossíveis” através dos seus
telescópios, eventos físicos que não podem acontecer tendo em conta as regras assumidas? Eles estão a
observar a Física num enquadramento de tempo que contem células maiores ou mais pequenas que as suas
próprias. Por isso, o terceiro axioma é o único variável, e é o tempo. As unidades de tempo têm de mudar em
relação ao tamanho das células do Padrão.
Física básica do Padrão Cósmico
Agora iremos prosseguir discutindo o emprego do Padrão Cósmico sob o ponto de vista da Física (não do
ponto de vista biológico). Meus queridos, já vos mencionámos previamente que a energia nula do Padrão está
equilibrada em zero. Dissemos que cada célula tem um imenso poder, mas que está equilibrada por outro poder
que está ao seu lado e que tem a polaridade oposta. Isto “anula” o potencial aparente e por isso mesmo
permanece invisível para vós. Portanto, a energia parece ser zero. É quando o Padrão se encontra
deliberadamente desequilibrado que vocês realmente podem ver o seu poder. Se vos fosse possível
compreender como manipular o zero, de forma a desequilibrá-lo só levemente, o resultado produzido seria uma
tremenda libertação de energia. Permitam-nos dizer-vos novamente que uma das razões pelas quais vocês
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estariam seguros conseguindo isto, é porque nenhuma das células toca nas outras. Não teriam uma reacção em
cadeia tal como têm na vossa ciência de matéria nuclear. Por isso, podem capturar a energia de uma, duas,
três ou tantas células quantas quiserem, uma vez que tenham aprendido como as manipular.
Alguns de vós têm perguntado acerca do zero, acerca da polaridade. Que tipos de energia existem que se
oporiam tão bem uma com a outra? Permitam-nos dar-vos uma resposta que pode ser de difícil compreensão
actualmente, mas que através de algumas descobertas, e com o tempo, poderão encontrar-lhe sentido. Os
atributos de energias opostas que criam o zero são energias polarizadas. São quase imagens idênticas que,
conjuntamente, criam uma nulidade zero, quieta. Isto faz parte do equilíbrio do Universo e está por todos os
lados. Também é assim quando falamos em relação à luz e à matéria. Também é verdade, no entanto, que a
“imagem espelho” da energia, luz e matéria, não estão perfeitamente equilibradas. Devido à disposição do
vosso “tipo” de Universo (podem chamar-lhe de “positivo” se o desejarem), a “anti-energia”, ou a “imagem
espelho” do positivo é somente um pouco menos poderosa. É este ligeiro desequilíbrio que cria as aberturas
das quais falámos antes. As aberturas são necessárias para permitir que se mantenha o equilíbrio. De outra
forma, o postulado maior “zero” não duraria muito e o Padrão estaria constantemente desequilibrado. As
aberturas, portanto, deixam “sair” o pequeno desequilíbrio.
Constante cosmológica
O último atributo físico será abordado apenas brevemente. O Padrão Cósmico é, certamente, a constante
cósmica que a Ciência tem procurado desde sempre. Esses cientistas perguntarão: “Qual é a actual conexão
mecânica entre o Padrão Cósmico e a matéria?” Diremos simplesmente que é a característica desta constante
que “afina as cordas” da música da matéria. Estabelece a frequência das partes mais pequenas e essas
frequências variam dependendo do lugar do cosmos em que se encontrem. Gostaríamos que vocês
entendessem como manipular o Padrão para poderem extrair a sua energia. Compreendam que isto pode ser
feito em qualquer lugar e em qualquer momento – na Terra ou no espaço. Faz-se completa e totalmente com
magnetos – magnetos activos. Consegue-se com a criação de sistemas de grandes campos magnéticos
cuidadosamente colocados, que têm de estar activos (criados com energia, e não que existam em forma
natural). Quando descobrirem a forma como isto funciona, também tomarão consciência de que este processo
em particular não é novo no planeta e que vocês já fizeram experiências destas anteriormente.
Nas épocas em que estas experiências foram realizadas, ninguém compreendeu o que estava a acontecer.
O processo acontecia longe da vossa capacidade de controlo e vocês nem sequer conheciam os princípios. No
entanto, tentaram-no mesmo assim. Agora, dispõem da habilidade de controlar a experiência e, portanto,
podem criar energia disciplinada e sustentada, aparentemente a partir do nada (o zero). Da mesma forma que
tantos outros processos físicos, no entanto, irá ser necessária uma tremenda quantidade de energia para
desequilibrar o atributo nulo de uma única célula. Por isso, terão que investir uma vasta quantidade de energia
na experiência para que possam ver resultados. Uma vez que entendam como manipular o zero para que se
desequilibre, serão beneficiados com um constante fluxo de energia, muito para lá daquilo que tiveram que
investir. Isto consegue-se porque vocês criam a vossa própria pequena “abertura”. Uma célula desequilibrada
criará uma situação em que as outras células circundantes tratarão de fornecer energia à que se encontra
desequilibrada. Isto originará uma drenagem que se fará sentir no Padrão de forma indefinida, durante tanto
tempo quanto o vosso trabalho se adeque às propriedades que o Padrão espera ver. Eu sei que isto parece
ficção científica, mas eventualmente pode converter-se na fonte de energia para o vosso planeta.
Criar poder físico a partir do Padrão
Eis a forma como trabalha. Dois campos magnéticos juntos, dispostos de forma correcta – uma forma que
é muito tridimensional no vosso processo de pensamento – criarão um “campo magnético” muito específico.
Trata-se de um que nunca viram e não existe de forma natural. Comecem testando com muitos campos
magnéticos, postos um defronte do outro, de forma e padrão desigual, colocados em ângulos rectos. Não
especulem; pensem livremente. Feito de forma correcta, estes dois campos criarão um terceiro padrão, que,
além de único, é fruto dos dois padrões originais. É com este terceiro padrão que irão trabalhar e que guarda o
potencial de manipular o Padrão Cósmico. Uma vez criado, irão aperceber-se das suas qualidades especiais pela
forma dramática como altera o plano físico à sua volta. Acreditem: a sua exposição não será subtil. Vocês
saberão quando tiverem o resultado.
Aqui vai uma advertência: mantenham a experiência afastada do vosso corpo. Mantenham-na controlada
pelos vossos métodos científicos. Avancem lentamente. Compreendam o que têm na vossa frente, antes de
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darem o próximo passo. Não se exponham a qualquer campo magnético. Conduzam todas as experiências com
controlo remoto. Lembrem-se que o magnetismo tem um papel importante dentro do vosso corpo.
Outra advertência: compreendam que, se desequilibram o Padrão Cósmico de forma demasiado grande e
potente, produzirão um deslocamento do tempo, já que o processo também compreende a propriedade do
tempo. Não estamos a dizer que têm de recear isso. Apenas pretendemos dizer que um dos actuais
intervenientes no processo criativo de desequilibrar o Padrão Cósmico é a manipulação do enquadramento de
tempo da matéria (um pequeno atributo conhecido no Universo de cada partícula de matéria). Não se trata de
viagens no tempo, mas sim de deslocamento do tempo. É aí que, actualmente, vocês trabalham pequenas
partes da matéria e alteram o enquadramento temporal em que elas se encontram. Quando os
enquadramentos temporais se encontram um com o outro (matéria mesclada com diferentes atributos
temporais), o resultado é um deslocamento da distância. Ainda que este deslocamento do tempo não
represente um grande perigo para a Terra, ele pode afectar a situação local da experiência. Por outras palavras,
pode-se produzir um efeito de distorção da matéria, travando completamente a experiência e deslocando as
partes que intervêm. De momento, não vamos dizer nada mais a este respeito, mas as mentes dos cientistas
mais astutos, que virão a ler isto, darão o próximo passo óbvio – e a resposta é “sim”, o Padrão Cósmico
também é a chave para a viagem veloz de objectos de grande tamanho, ainda que para distâncias muito
curtas.
Agora chegou o momento de falar do milagre, para revelar porque nos encontramos aqui. Alguns ouviram
esta explanação científica enquanto lhes lavávamos os pés, perguntando-se de que forma tudo isto se relaciona
com as suas vidas pessoais. Física?... Ciência?... Então, como é que o Trabalhador da Luz comum se encaixa
em tudo isto?... Esta é a parte em que os que estão nesta sala, e que trabalham com a energia do Padrão
Cósmico, compreenderão completamente como o corpo humano responde ao que eles fazem, porque o Padrão
encontra-se agora disponível para qualquer pessoa na Terra. O meu sócio tem que ter muito cuidado com a
tradução que se segue porque tem de ser muito exacta.
O padrão/ligação humana
O Padrão Cósmico comunica-se com a biologia humana através de uma série de frequências magnéticas
ressonantes, que chegam a uma estrutura cristalina de 12 segmentos. Não mencionámos antes as palavras
“estrutura cristalina” a fim de serem transcritas, assim como não divulgámos esta informação. Fá-lo-emos agora
porque o seu conhecimento é essencial e a energia desta sala permite-nos falar sobre ela.
Finalmente, vamos revelar a estrutura cristalina que se encontra à volta da estrutura codificada, que vocês
chamam ADN: Lembrem-se que nós definimos o ADN de forma diferente da de vocês. A vossa sigla ADN referese a dois filamentos, que são químicos, e que podem ver fisicamente. A nossa definição refere-se à codificação
de 12 filamentos do corpo humano, dos quais somente dois são químicos. O ADN – todos os seus filamentos são uma ferramenta de codificação. Os filamentos são séries de instruções, e já afirmámos anteriormente que
alguns deles são magnéticos. Alguns deles são aquilo que vocês denominariam como “espiritual”. (Para nós,
porém, também têm uma propriedade física). Estes filamentos contêm toda uma codificação para toda a vossa
vida, incluindo aquela que trazem da vossa existência anterior para esta.
Mas há mais. A parte da memória do vosso sistema de vida está separada da codificação. Ela é o “miolo”
da estrutura cristalina. Muitos de vocês poderiam perguntar: “Por que se chama cristalina? Encontraremos nela
algo que seja de cristal?”
A designação é metafórica, no entanto há Física real envolvida que tem forma cristalina. No vosso trabalho
com cristais, ainda num nível básico, vocês aperceberam-se que os cristais têm um efeito especial. Lembram-se
do que se trata?... Contêm energia. Portanto, retêm a memória dos padrões energéticos. Agora, vocês já
começam a ver como o corpo humano trabalha. Porque a estrutura cristalina, que nós denominaríamos como a
bainha que se encontra à volta da codificação do ADN, é a memória da vossa força vital. É a memória de
qualquer vida passada que podem ter experimentado. É o vosso registo akáshico, é o registo de contratos
passados e presentes, e representa tudo aquilo por que tiveram que passar. Portanto, a estrutura cristalina,
também é espiritual. No que toca à memória, é tudo o que vocês são. No entanto, ali não há qualquer conjunto
de instruções. As instruções estão dentro dos 12 filamentos do ADN ao passo que a informação cristalina
“envolve” o grupo de filamentos do ADN assim como o núcleo da memória – o miolo – pronto para passar as
informações requeridas à série de instruções. A estrutura cristalina contém, também na sua memória, um
gráfico perfeito do ser humano.
Mas, como certamente se apercebem, há uma constante comunicação entre os 12 filamentos do ADN e os
12 segmentos da memória cristalina. Actualmente, esta comunicação não é significativa. Neste planeta, a
comunicação entre estas duas partes vitais para o vosso corpo tem uma eficiência de menos de 15%. A
biologia, portanto, não é muito “eficaz” nesta área. Há maravilhosos atributos de cura e de prolongamento da
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vida dentro da vossa estrutura celular, mas que nunca se manifestarão sem que surja uma “lembrança”
eficiente da bainha cristalina. A comunicação entre a polaridade do mecanismo codificador e o núcleo de
memória é bastante pobre. Isto, meus queridos, é uma construção restritiva cuidadosamente
estabelecida para modelar a vossa dualidade. Tem sido assim desde o início, e é o principal responsável
por vocês não se recordarem de praticamente nada:
1)
2)
3)
4)
5)

De
Da
Do
Da
De

quem realmente são,
razão por que estão aqui,
facto de que são eternos,
prova espiritual em que estão imersos,
quem é realmente a vossa Família.

Mas isto não é tudo. Além de todos estes items espirituais, está a falta de capacidades biológicas. Esta
comunicação pobre (entre os 12 filamentos do ADN e a estrutura cristalina), que foi cuidadosamente
estabelecida para vocês (e por vocês!), também significa que:
1) Não se lembram de como se podem regenerar eficientemente,
2) Encontram-se amplamente vulneráveis ao ataque de doenças terrenas comuns, porque não se recordam
de como trabalhar de forma total,
3) Vivem uma vida curta porque partes do sistema, que se encontram realmente ali, deixam de funcionar
durante a vida ou são impedidos quimicamente.
O que é que imaginam que “fala” à estrutura cristalina? O que é que pensam que ajuda a posicionar o
equilíbrio da dualidade que mantém estas partes ineficientes? É a Rede Electromagnética da Terra! Nós não
estaríamos aqui para alterar a Rede Electromagnética da Terra se vocês não o tivessem pedido. Todavia, a
medição de 1987 mostrou uma enorme mudança potencial, meus queridos. Família!! Estou a falar para vocês!
Da comunicação entre esses dois elementos do corpo, depende quão próximo podeis chegar a estar do vosso
Eu Superior. Uma lembrança total de 100%, emitida pela codificação da vossa biologia, criará um estado
instantâneo de ascensão. Vocês caminhariam por aí com todo o vosso potencial disponível – e esse é um
pensamento impressionante.
Sabiam que há Humanos neste planeta com o seu potencial quase completo?... Eles têm de estar aqui por
causa do equilíbrio espiritual do planeta (tal como mencionámos antes). Alguns deles vocês conhecem-nos –
falamos da energia dos avatares, que se encontra representada por alguns Humanos muito especiais, que estão
a viver aqui actualmente. A plena comunicação dos elementos que estivemos a abordar permite a aparição de
milagres - a criação da matéria desde o nada – sabendo como funciona a Física, sabendo como funciona o
amor. Sabem, é uma combinação poderosa. Se juntarem esses elementos podem manifestar quase qualquer
coisa: pleno poder sobre a parte física, pleno poder com respeito ao prazo vital (tempo de vida), pleno poder
sobre a vossa própria biologia. Reparem bem naquilo que os avatares são capazes de fazer – isso é o que todos
vocês são.
Cada um dos seres humanos que está nesta sala e a ler estas palavras, tem o potencial de todo o
conhecimento. Isso reside na estrutura cristalina, um conjunto de 12 segmentos que se enrosca à volta da
codificação do ADN, o qual se limita a esperar por uma melhor comunicação. Já vos dissemos muitas vezes
durante as canalizações da série sobre a Família, que vocês foram criados iguais, perfeitos e eternos. A única
coisa que vos mantém afastados dessa realidade é a vossa dualidade e a pobre eficiência da vossa biologia
actual. Tudo isso pode ser alterado através de uma melhor comunicação entre a estrutura cristalina e o ADN. À
medida que a transmissão de memória para grupos de instrução se incrementar, o corpo reage – e com “corpo”
queremos dizer todo o ser humano.
Pretendemos dizer agora donde provém esse melhoramento do nível de comunicação. Isso deve-se à
melhor posição da Rede Electromagnética da Terra. Foi por isso que a deslocámos e que o nosso grupo chegou
em 1989. Agora, já podem compreender. Lembram-se de vos termos dito que nenhum ser humano pode existir
fora da Rede Electromagnética da Terra? É essa Rede que torna possível a comunicação entre os elementos do
ADN, e a própria iluminação. Sem Rede não há comunicação. Chegará o dia em que as vossas experiências no
espaço mostrarão isso mesmo. O ser humano precisa de um complemento magnético para viver. Sem ele,
morrerá em meses ou anos.
Vocês sabem que os elementos na Terra se uniram para a vida? Reparem bem no vosso planeta. Julgam
que podem andar sobre ele, viver nele e esperar que se comporte bem enquanto estão aqui? O planeta sabe
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quem vocês são, tal como eu sei e como a Rede sabe. Há inteligência nisso. Portanto, a Terra está cooperando
com a sua própria iluminação. Perguntem aos indígenas que estiveram aqui antes de vocês. No nível do núcleo
das suas crenças espirituais está o respeito pela “sujidade da Terra”. Eles sabem.
Há mais a dizer sobre a comunicação com as redes, pois abarca ainda outra estrutura cristalina. Mas esta
informação será dada numa comunicação posterior.
O vosso ADN (de 12 filamentos) contém um conjunto de instruções para um período de vida do corpo, de
950 anos. Todavia, actualmente, muita dessa informação não está activa. A codificação não está activa pois não
recebe informação do núcleo da memória (estrutura cristalina). Dentro do núcleo da memória há informação
que ajudará a química do ADN a “recordar” o funcionamento completo. Actualmente, a vossa ciência começa
finalmente a trabalhar com a vossa Biologia e a estimular o ADN de forma artificial, pois estão a utilizar o
magnetismo. Esta aproximação é saudável como um regresso muito real ao processo mecânico dentro do
“Templo de Rejuvenescimento” acerca do qual falámos há uns anos atrás. O magnetismo e a energia do Padrão
Cósmico ajudarão a postular a vossa dualidade e a iluminação. Também ajudará a manter o equilíbrio da
memória cristalina que actualmente se encontra em estado deficiente – tal como vocês o planificaram para a
vossa prova na Terra.
Agora, porém, as coisas alteraram-se. Há aqueles que (referindo-se a Todd Ovokaitys e Peggy Dubro,
presentes na sala) estão lentamente a descobrir a relação do Padrão Cósmico com a biologia celular. Um está a
descobri-lo através da Física, o outro através do poder do conhecimento e da intenção. De certa forma, ambos
estão a trabalhar com o magnetismo. Em ambos os casos, a diferença é que o ADN começa a recordar! A
eficiência da comunicação está a ser enfatizada, e peças e partes do ADN biológico e espiritual, ocultas até
agora, estão a despertar. Lembram-se do que significa “despertar”? Significa que o conhecimento está ali… só
que adormecido. Os mecanismos estão presentes, mas à espera de receber instruções mais eficientes.
Deixem-me dar um exemplo: Cada célula do vosso corpo foi concebida para o auto-diagnóstico, para saber
se está em equilíbrio correcto ou incorrecto em relação ao conjunto total. Espera-se que cada célula deva saber
isto, mas muita dessa informação está oculta para a célula. A doença que vocês chamam cancro facilmente
engana essa parte da estrutura celular, que funciona tão pobremente. Se essa parte estivesse a trabalhar
correctamente, o cancro não existiria. Uma parte do despertar é a junção, através do magnetismo, da memória
do núcleo e da codificação. Quando o resto das instruções for conhecido, o que permitirá o pleno conhecimento
inteligente da célula para utilizar o seu autodiagnóstico, ela será capaz de “reconhecer” que está fora de
equilíbrio e não se reproduzirá. Somente será permitida a reprodução das células equilibradas que a rodeiam.
Adicionalmente, pode acontecer que ela mesma produza um suicídio celular. Este é o plano total. Procurem-no,
pois trata-se de um esquema biológico bem conhecido. Chegou o momento de ser estimulado. Pensem no
assunto como um tremendo aumento do vosso sistema imunológico – e esse é somente um dos atributos da
matriz do “Humano completo”.
Alguns dos que estão a ler ou a ouvir estas palavras poderão pensar que nós falamos somente de Ciência.
Não! Actualmente, falamos sobre a autocura – vida prolongada – e de uma total e nova alteração activa do
modelo biológico humano. Porque, seja através da intenção da consciência humana, seja através de facilidades
químicas ou físicas, o vosso ADN tem autorização para mudar e, meus queridos, é disso que trata o 11:11. Esse
foi o momento (Convergência Harmónica - Agosto de 1987) em que vocês disseram “sim” ao tema que estamos
abordando neste momento. Celebrem-no!
Oiçam bem: Quando a comunicação entre a estrutura cristalina e a estrutura do ADN aumentar, vocês
podem formar ossos onde antes não os havia – e isso é criação de matéria. Podem fazer com que a doença
abandone o vosso corpo! As células serão mais inteligentes. Vocês reforçarão a biologia e o milagre virá de
dentro.
Curadores: estão a ouvir?... Tudo o que fazem no vosso trabalho tem a finalidade de fazer com que se
desenvolvam estes dois atributos biológicos dentro da estrutura celular da pessoa que se senta na vossa frente
pedindo para ser curada. Mas… porque é que alguns são curados e outros não?... A resposta é complexa, mas
um dos principais catalizadores para uma cura milagrosa é a vossa intenção pura. A próxima vez que
trabalharem com alguém, assegurem-se de que a intenção pura está presente, assegurem-se de que realmente
compreendem o que estão a fazer. Quando se dá a verdadeira autorização e a intenção se encontra
presente, a cura acontece. Algumas das mais espantosas curas que ocorrem no vosso planeta actualmente,
são feitas por Humanos a Humanos, sem a intervenção de mais ninguém. Trata-se da ligação com o Padrão
Cósmico. Esta é, por tanto, a resposta para a pergunta “Donde vem a energia?”, porque é o Padrão Cósmico
que está a fornecer energia a todos os magnetos. Quando vocês perceberem finalmente de onde provêm os
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campos magnéticos, saberão do que estou a falar. Esses campos são um atributo da matéria e do Padrão
Cósmico.
Alguns de vocês recordar-se-ão da história de Michael Thomas em A viagem para Casa (Livro 5 de Kryon).
Lembrem-se que foi dito a Michael que ele se encontraria com o anjo mais belo e maior de todos, na casa final
da sua viagem – e assim aconteceu. Nessa Sétima Casa, foi-lhe revelado o Grande Anjo, que era dourado e
tinha a sua cara. Quando Michael Thomas estava sentado com o Anjo, podia apenas respirar a raiz da
Divindade que o rodeava. Porque a biologia e a Divindade não se misturam, ele passou por um momento duro
– de joelhos. Nesse momento, recebeu uma protecção física à sua volta para que pudesse continuar a existir
enquanto enfrentava o grande Anjo Dourado, que era o seu próprio Eu Superior. Quando este Ser terminou de
dar a informação a Michael Thomas, foi-lhe dito que não haveria mais ensinamentos. Ambos tinham chegado a
um tempo parecido com aquele que, conjuntamente, atingimos precisamente agora. Não há mais ensinamentos
nesta mensagem. Pelo contrário, tudo o que há agora aqui, é amor.

Técnica de equilíbrio do campo electromagnético
(EMF Balancing Techique)
O Padrão de Calibração Universal – Porta para o Padrão Cósmico
Palavras de Lee Carroll
Peggy Phoenix Dubro canalizou a informação do Padrão de Calibração Universal, um sistema da nossa
energia atómica humana que nos liga individualmente ao Padrão Cósmico. Peggy também criou e desenvolveu
a “EMF Balancing Tecnique”, um sistema novo de energia que acelera a integração do Espírito eda biologia
corporal, para que a saúde possa ser incrementada e seja possível criar o milagre que cada Humano é. A
técnica de equilíbrio EMF também foi concebida para trabalhar com o Padrão de Calibração Universal, para
enfatizar e acelerar o processo evolutivo. A técnica emprega o efeito “Humano a Humano” sobre o campo
electromagnético, e é um processo simples e sistemático que qualquer pessoa pode aprender. Este é o primeiro
dos sistemas da Nova Energia a que Kryon se refere, quando nos convida a tomar o pleno controlo do nosso
ser. Trata-se de um tomada de poder positiva e prática. Peggy trabalhou com a informação do Padrão durante
uma década, e estabeleceu-se como a autoridade principal com respeito à natureza e aos benefícios desta
dádiva do Espírito. Kryon disse que o Padrão Cósmico é a ferramenta mais importante de que dispomos
presentemente (canalização de New Hampshire que acabam de ler). Entrem na energia do Padrão Cósmico,
através do vosso próprio padrão, e acedam a um estado de consciência celular que faz aflorar novas
possibilidades. As habilidades latentes activadas incluem claridade, paz profunda, melhor saúde e
rejuvenescimento. Pessoas em todo o mundo estão a despertar para a sua Natureza Divina e desejam ajudar
outros a fazer o mesmo. Esta Técnica abre a porta para o Padrão de Calibração Universal de uma forma gentil,
poderosa e consoladora. Como membros da equipa de Seminários Internacionais de Kryon, Peggy e Steve
apresentam, em todo o mundo, seminários que aumentam os poderes vitais mediante esta técnica. A técnica é
uma iniciação contemporânea para uma nova tomada de consciência da nossa natureza electromagnética. A
mesma técnica fornece informação acerca da anatomia genética, que permanentemente estabelece uma
conexão poderosa com o Padrão Cósmico e nos permite usar de imediato esta nova energia. Na verdade, a
Técnica EMF alinha-nos com a Nova Energia para que possamos aceitar uma dimensão maior do nosso ser.
Peggy desenvolveu uma compreensão única do campo energético sob a forma de fibras de luz e de energia.
Convido agora Peggy a falar-vos acerca do seu trabalho de pioneira com a UCL e o EMF Balancing
Tecnique.
Kryon denomina o Padrão de Calibração Universal como a “porta para o padrão Cósmico”. A Técnica EMF é
o trabalho energético que Kryon prognosticou.

O EMF Balancing Tecnique
Um sistema evolutivo de energia de amor.
Está um belo dia de Sol na Califórnia. A sala está brilhante e cheia de luz. Observo doze pessoas na sala
trabalhando uns com os outros energeticamente. Os filamentos dourados dentro do campo magnético de cada
um estão a ser calibrados, usando um procedimento chamado EMF Balancing Tecnique (Técnica do Equilíbrio
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do Campo Electromagnético). Hoje é o quarto dia de um seminário de treino, de seis dias, para praticantes
desta técnica, e os seus movimentos já reflectem graça e destreza. As suas caras brilham de prazer e
reconhecimento do Criador Interno, enquanto trabalham com a energia dourada. Repentinamente, o calor
familiar, que reconheço como Kryon, começa a manifestar-se no meu coração. Diz-me: “Repara em toda esta
gente, estes seres queridos. Somente há poucos dias diríamos que eram aquilo a que chamamos estranhos;
agora todos são Família.” Os meus olhos encheram-se de lágrimas de prazer, enquanto sentia uma onda de
amor fluindo por toda a sala. Disse aos presentes que, no último curso, alguém trauteava a melodia
“Começando a conhecer-te”, e todos nos rimos. Este é o trabalho de energia de Kryon em Acção.

Sustentando o nosso potencial total, integrando a velha e nova energia.
Kryon incita-nos a sermos Humanos autocapacitados e convida-nos a sustentar a carga energética total do
nosso Ser. Ele disse que já estamos a sustentar a nossa energia como nunca o fizemos antes. O desafio
maravilhoso que cada um de nós, Humanos, enfrenta presentemente é criar e manter um espírito forte, capaz
de sustentar e usar toda essa energia. Por vezes, isto pode parecer uma tarefa assustadora, mas, como seres
humanos autocapacitados, ganhámos muitas dádivas para nos ajudarmos. O Padrão de Calibração Universal
(PCU) é uma dessas dádivas, pois permite-nos usar a energia ilimitada do Padrão Cósmico. Até agora, o
caminho geral do pesquisador espiritual tinha sido vertical, isto é, subíamos até ao nosso Eu Superior, ou
descíamos para nos conectarmos com a Terra. Este movimento era apropriado para a velha energia tradicional.
Agora, adicionalmente ao movimento vertical, somos capazes de usar um movimento de uma Nova Energia
horizontal para trazer a energia ao “aqui e agora” da vida quotidiana. Isto fortalece o processo co-criativo tendo
o Espírito como sócio.
Quando vocês olham a ilustração do Eu, podem ver as fibras horizontais que ligam os chacras às longas
fibras do Padrão. À medida que aprendem a fortalecer essas fibras, vocês incrementam a vossa habilidade de
co-criação com Deus/Criador. Este é o novo caminho espiritual na Nova Energia, o resultado de todo o trabalho
realizado para mudar as Redes Energéticas da Terra. Podemos agora aceder ao PCU para dar poder total ao
processo co-criativo. Este Padrão, quando é activado através da consciência, de exercícios de energia e da
sabedoria das nossas emoções, é como uma armadura invisível que fortalece o nosso ser. Quando nos damos
conta que o Lar é precisamente o lugar onde estamos, está-nos a ser dada a oportunidade para construir algo
com prazer.
Uma pequena história pessoal e um encontro com Ahnya
Há 27 anos, no início dos meus 20 anos, senti um profundo desejo de recordar Deus/Criador. Fui educada
num meio religioso; ia à missa, cantava no coro e todos os anos representava o Anjo do Natal. Estava
apaixonada por Deus e pensava que se Deus era o meu Pai (nessa altura não conhecia a Deusa Mãe), devia ter
havido um tempo em que eu era uma parte de Deus. Com todo o meu coração, eu queria recordar Deus – não
Aquele que julga, o Deus bíblico do passado, mas o Deus de agora. Naquele tempo, não sabia que o meu
desejo de conhecer Deus nesta vida também era um desejo de recordar quem eu era. Não sabia nada de
meditação ou mantras. No entanto, comecei a viver e a respirar este mantra: “Eu lembro-me, Eu lembro-me”.
E, de facto, lembrei-me! Numa espantosa explosão de energia, tornei-me “sem princípio nem fim”. Havia luz
por todos os lados. Houve um fluxo de energia através de cada célula do meu ser, um sentimento de que tinha
saído do tempo, e um amor tão profundo e sem julgamento que fiquei a saber que Deus era uma realidade.
Tanto amor e tanta luz e… tanta confusão! Senti como se todas as células do meu corpo se tivessem acendido
totalmente, e que este poder tinha sobrecarregado amorosamente os meus circuitos. Mais tarde, entendi que
todos os meus chacras se tinham aberto totalmente. Não havia revistas da Nova Era ou recursos que me
ajudassem a entender o que se tinha passado.
Nos dezasseis anos seguintes estudei tudo o que pudesse ajudar-me a explicar a intensa energia de amor
que experimentara. Este segmento da minha vida é aquilo a que agora chamo “Confundida pela Luz”. Durante
esse tempo, mergulhei em diferentes disciplinas: Budismo Zen, Xamanismo (Africano, Brasileiro, Nativo norteamericano), “Cristandade volta a nascer”, Siddha Yoga, e até artes marciais (Tai Kwon Do, Tai Chi, e Chi Kung).
Tentei tudo para conseguir que essa energia maravilhosa estivesse activa na minha vida. Os meus estudos
deram acesso a muitas verdades espirituais: “A verdade está dentro de ti, assim como todas as respostas”…
“Somos seres magníficos e capazes da Mestria”. Isto deu-me esperança, mas passei tempos difíceis até poder
usar estas verdades na minha vida quotidiana, embora não me pr oduzissem a intensa energia de amor que eu
tanto queria voltar a desfrutar. Apesar dos anos de esforço, a minha vida, o meu trabalho e a minha casa eram
um desastre! Eu tinha tocado o Ilimitado e continuava a ter profundas visões; a minha vida quotidiana, porém,
reflectia impotência.
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A minha frustração aprofundou-se, mas o meu amor por Deus permaneceu. Eu sabia que tinha um “pacote
de poder” mas… como podia pô-lo a funcionar? Este foi um pensamento constante durante a minha busca. O
coração sempre transbordava quando adquiria a compreensão de verdades antigas e ao dar-me conta de que
todos somos um. Também apaixonadamente queria sustentar a carga eléctrica da minha verdade. Depois de
anos de busca, com sinceridade e desespero, declarei: Se as respostas estão dentro de mim, então quero saber
exactamente onde estão… e como posso chegar a elas!
Finalmente, na Primavera de 1988, voltei a ter a notável experiência do “nem princípio nem fim”. Desta
vez, uma forma magnífica, luminosa, de energia feminina apresentou-se. O seu nome era Ahnya. Kryon dissenos que não há géneros no reino do Espírito. Mas como eu experimentei Ahnya como uma energia feminina,
descrevo esta entidade como Ela, embora realmente seja um aspecto de uma entidade que é uma totalidade
sem género. Ela é uma das Mestras de Kryon, parte da Comitiva, complementando as mudanças planetárias de
Kryon com o trabalho que nós fazemos. Sempre que ensino, Ahnya está presente. Dou comigo a ser e a não
ser canal, porque essa combinação é muito cómoda para mim. Ahnya está sempre presente seja onde for que
um mestre ou mestra da EMF Balancing Tecnique (Técnica do Equilíbrio do Campo Electromagnético) apresenta
o trabalho, e sempre que um praticante faz uma sessão.
Ahnya e eu fundimo-nos como apenas um ser, e eu fui impregnada com o padrão de energia que
chamaremos PCU (Padrão de Calibração Universal). Esta foi a minha primeira experiência de canalização, e,
nesse evento único e transcendental, recebi uma tremenda quantidade de informação. Quando, no princípio,
recebi, através de Ahnya, o padrão de energia do PCU sabia que era um presente, mas não sabia para quê. A
energia permaneceu latente durante um ano. Depois, em 1989, com a chegada de Kryon, o Padrão activou-se.
O meu trabalho (o contrato, como o entendo agora) foi-me revelado: Eu tinha que interpretar o padrão,
aprender a usá-lo e ensinar outros a usá-lo. Peça por peça, as dádivas do padrão foram sendo desveladas.
Passei seis anos interpretando e mapeando o Padrão que vocês vêem na ilustração, e desenvolvendo as
primeiras quatro fases da EMF Balancing Technique. 9

Em 1989 comecei a trabalhar fora de casa, dando sessões de acordo com os padrões que Ahnya me tinha
mostrado. Mais tarde comparei este trabalho a traçar padrões como os dos “crop circles” (círculos nos campos
de trigo) através do campo de energia humano. Eu seguia os padrões como mos tinham dado, mas os
resultados variavam de acordo com a necessidade ou a intenção de cada pessoa. Por vezes, ocorriam curas
físicas, mas eu considerava-as como efeitos secundários, pois estava empenhada em equilibrar e activar este
9 - Veja esta figura e outras informações no botão “EMF” de www.velatropa.com
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novo sistema do campo energético. Simultaneamente, a minha vida começou a mudar dramaticamente.
Enquanto activava o Padrão de outros, o meu próprio sistema de energia tornou-se mais forte, mais capaz de
“sustentar a carga”. Agora, já tinha por onde circular toda essa energia universal. Apercebi-me de que, agora,
podia sustentar o meu próprio poder. Chamo a isto “Energia Central”. Então, a minha associação com o Espírito
tornou-se activa. Pela primeira vez, comecei a sentir-me em Casa, aqui no planeta Terra.
Através dos resultados positivos que os meus clientes obtinham para as suas vidas, a minha prática privada
começou. As pessoas diziam que se sentiam “diferentes” e “mais leves”, e notavam que as suas vidas eram
mais satisfatórias. Isto nem sempre acontecia tão facilmente porque havia muito trabalho para fazer, mas os
clientes reconheciam que tinham mais energia e um apoio maior para levarem por diante o passo seguinte das
suas Almas. Sendo consistente e trabalhando com uma pessoa de cada vez, a reputação do trabalho cresceu.
Nos anos seguintes, ensinei em muitos programas de educação para adultos em escolas públicas, dei
conferências em universidades, lojas da Nova Era, exposições de saúde holística e negócios convencionais.
Aparecia em alguns pequenos programas de rádio e televisão e, de forma positiva, nos jornais locais.
Houve um excitante evento no caminho: no Verão de 1995, uma respeitada firma de Connecticut
interessada na investigação e no desenvolvimento, contactou com Stephan e comigo. A empresa era
especializada em contactos governamentais e militares (produziu a série, em vídeo, sobre a saúde, de J. Everett
Koop). Eles queriam colaborar connosco para conseguir um subsídio da NASA para estudar os efeitos do
emprego da EMF Balancing Tecnique para melhorar o rendimento individual e em equipa, e fortalecer o
processo de manutenção de saúde dos astronautas. A nossa parte na experiência era prover o treino e os
exercícios para provar os efeitos do equilíbrio de energia do campo electromagnético. Por outras palavras,
tínhamos de estimular a consciência colectiva integrando o Espírito e a Biologia! Percebemos que não era o
momento adequado e ficámos decepcionados quando o subsídio não foi atribuído. No entanto, sentimo-nos
muito animados apesar de tudo, pois sabíamos que estávamos no caminho correcto. Um ano depois, no Verão
de 1996, Stephan e eu finalmente lemos as palavras de Kryon. Como muitos outros, o reconhecimento que
experimentámos foi profundo. No Outono de 1996, reunimo-nos com Kryon, Lee Carroll e Jan Tober. Em
Fevereiro de 1997, tornamo-nos formalmente colaboradores.
O Padrão de Calibração Universal é o padrão de energia da auto-habilitação.
Como se vê o padrão de auto-habilitação?... Fiz esta pergunta a Lee/Kryon quando estivemos em Atlanta,
numa canalização de Kryon. Enquanto sentia esse calor familiar no meu coração, que sei que é Kryon, Lee
disse: “Não sei o que significa esta resposta, mas é um entrelaçado (como se fosse uma agulha de crochet)”.
Sim, que maravilhosa maneira de descrever o Padrão com o qual vinha trabalhando nos últimos 10 anos! A
consciência de compreensão de um padrão de energia de auto-habilitação é um aspecto crucial para a nossa
evolução. Fibras de luz e energia irradiam horizontalmente desde os chacras. Estas fibras formam circuitos em
forma de oito, que alimentam as fibras verticais de energia que rodeiam e permeiam a nossa anatomia
energética. Esta é a estrutura que forma o PCU. Eu vejo-o deste modo. A anatomia física tem muitos sistemas
internos, por exemplo, o muscular, o ósseo, etc., mas a anatomia energética também contém sistemas. O
padrão básico deste sistema em particular – o Padrão - é universal, ou seja, é fundamentalmente o mesmo em
cada pessoa. Quando as fibras de luz se estiram numa parte do PCU, outras fibras podem responder em outra
parte diferente. Tal como o Padrão Cósmico, o PCU é maleável e interligado. O nosso padrão energético pessoal
é um microcosmos do macrocosmos! O PCU funciona como um transformador eléctrico, transferindo energia de
um circuito para outro. É por isso que nos referimos a este processo como a “renovação da instalação eléctrica
para a Nova Energia”. Permite-nos receber e usar a energia que estamos a aprender a libertar desde o Padrão
Cósmico através da nossa intenção (propósito).
O papel da intenção
Ainda que o padrão básico do PCU (Padrão de Calibração Universal) seja o mesmo para todos nós, a
calibração (ou seja, calibrar ou fortalecer), é muito pessoal. Está determinada pela relação matemática entre a
frequência vibratória de cada pessoa e o Padrão Cósmico. A calibração das fibras da anatomia energética é
bastante complexa, sendo aqui que o papel da intenção se torna fundamental. A intenção básica de uma sessão
de EMF é equilibrar o campo electromagnético humano, permitindo que a energia individual abra a maior
quantidade de circuitos possível ao Padrão Cósmico. Os movimentos são elegantes e simples de fazer. A pessoa
que recebe a sessão pode manifestar a sua intenção para qualquer coisa: curar-se, autoconhecer-se, simples
redução do stress ou a religação com o seu ADN. À medida que a sessão avança, ocorre uma renovação da
instalação do campo energético individual, e uma nova ordem é criada dentro do campo, produzindo uma
estrutura mais forte para receber energia da Fonte Ilimitada (Padrão Cósmico). Depois de feitas as ligações,
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frequentemente vemos um incremento dramático no processo de co-criação da vida. O factor determinante é o
crescimento da Alma. O processo de equilibrar o campo electromagnético pode levar à libertação espontânea,
embora sem se compreender, no simples palpitar do coração. Com esta forte base, elevamos o nosso nível
vibratório, que, por sua vez, eleva o nível vibratório da Terra. É desta maneira que nós podemos atingir
pessoalmente o que muitos entendem como ascensão.
Kryon recorda-nos que o amor que temos dado ao Criador, aos Mestres (como Jesus e Buda), aos nossos
líderes espirituais, famílias e outras relações, é um efeito do amor que temos por nós mesmos. Quando
reclamamos este amor, a auto-estima cresce. Este amor do nosso “Ser Superior” é vasto, e a nossa parte
biológica tem que ser suficientemente forte para o sustentar. Por isso, a preparação é necessária. Sustentando
esse amor em nós, antes do mais, tornamo-nos totais, vivemos com todo o coração. Depois, compartilhamos o
nosso amor com outros a partir duma perspectiva distinta, que provavelmente já conhecemos antes. A
activação e o exercício do PCU faz parte da preparação para receber a energia do “amor a si mesmo” e da
auto-estima, que se eleva como a ave Fénix dentro de nós. Este é um presente do Espírito, enquanto nos
movemos em direcção à Graça. Há muito tempo que, nos meus ensinamentos, falava de amor. Senti, porém,
através dos anos, que a palavra era mal usada. Depois, conheci Kryon e, oh! como se encheu o meu coração! A
energia da Terra está pronta finalmente para o fluxo constante do amor, e nós vamos ser capazes de o
manejar. Podemos fazer isso graciosamente, com amor e prazer, utilizando o PCU.
Tecendo os filamentos do Padrão de Calibração Universal (PCU) - Uma evolução eléctrica
Se queres ser realmente bom na comunicação com o Universo, podes desenvolver esta habilidade através
da prática. Muitos de vocês já estendem a mão e tecem os filamentos do Padrão Cósmico, criando vibração
através da meditação, do trabalho com energia e da intenção. Ao teceres os filamentos do PCU, primeiro
acrescentas a tua assinatura pessoal à ligação; segundo, dás ao Universo a tua direcção de remetente! Os
filamentos exteriores do PCU fazem parte da tua anatomia energética. Quando os observas na figura de
ilustração, podes sentir que estão vivos e vibrantes. Quando aprendes a usar estes filamentos energéticos,
clarificas e amplias a tua comunicação com o Padrão Cósmico. A vibração resultante do Padrão pode agora
responder-te directa e intimamente. Tocar o PCU através da tua ligação pessoal, produz muito mais autopoder.
Ficas convidado a participar no esquema cósmico das coisas de uma maneira que só os Mestres fizeram antes.
Tu és um Mestre, tu és a Alma. Convidamos-te a que desenterres a tua própria mestria.
Temos estado a fazer grandes mudanças no planeta, com todos os nossos esforços como Trabalhadores da
Luz, e, assim, operámos grandes mudanças em nós mesmos. A nossa anatomia energética reflecte esses
esforços, conforme nos movemos na direcção de sustentar a luz e a energia possível. O nosso trabalho duro
contribuiu para o nascimento deste sistema de energia contemporâneo, incluindo o PCU. A composição mineral
dos ossos faz com que o esqueleto seja o condutor ideal da energia electromagnética. Por dentro, todos somos
de cor azul-eléctrico, qualquer que seja a cor da pele. O “material” que compõe o CPU é uma parte do campo
de energia e já começou a tomar forma. Conforme repito o trabalho com os padrões de energia, apercebo-me
que tenho o assombroso privilégio de ocupar uma cadeira na primeira fila para observar a evolução do corpo de
luz. A informação apresentada aqui sobre o PCU é o resultado de trabalhar com milhares de pessoas,
individualmente e em grupos.
Os circuitos do infinito em forma de 8
Ahnya começou a revelar-me as fibras em forma de 8 que irradiam a partir dos chacras e nos conectam
com a Energia Central. Estes são os circuitos de auto-equilíbrio do PCU. Formam o símbolo do infinito ( 8 )
representando a ligação infinita entre ti e o Criador. Observei estas fibras de luz alimentando com informação a
biologia humana, vinda do Universo. Quando vi a biologia enviando informação através dos circuitos em forma
de 8 , apercebi-me de que tínhamos dado um enorme salto evolutivo com a activação desta parte da anatomia
energética. Isto é o que significa trazer a co-crição ao aqui e agora. A onda de energia que regressa do
Universo traz cons igo experiê ncias que dão forma à tua realidade futura.
Pouco tempo depois de ter observado os circuitos do infinito em forma de 8 , formaram-se as longas fibras
que criam a moldura exterior do PCU. Doze destes longos filamentos constituem a camada exterior do Padrão.
Recentemente, foram activados mais doze filamentos, que correm através do centro dos circuitos em forma de
8 . Trabalhando com a intenção e exercícios de energia, e traçando padrões ao longo do tempo, ajudámos o
Padrão a tomar a sua forma completa. Que evolução tão bela! À medida que exercitas o PCU, fortaleces a tua
capacidade de sustentar a Nova Energia na tua biologia. Como resposta, isto contribui para que o PCU se forme
completamente. Inclusive, ao estares a ler estas palavras e estudando a ilustração, estás a estimular a energia
do Padrão dentro do teu ser. Quando conseguimos uma compreensão básica de como funciona este
“sistema de mensagens”, damo-nos conta de que, verdadeiramente, somos os criadores da nossa
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própria realidade. Enviando mensagens mais fortes e claras, de uma forma amorosa e gentil, criamos uma
realidade mais forte e clara. No tempo do 11:11, aceitámos maiores responsabilidades para nós mesmos!
O trabalho de Solara envolvia aceitar mais da nossa própria energia e, como resultado, os nossos registos
pessoais foram libertados dentro dos nossos campos energéticos. A tua história, os padrões hereditários, os
registos das vidas passadas, e todos os eventos que alguma vez tenhas experimentado nesta vida, estão
registados nas longas fibras de informação localizadas atrás de ti. Esses registos são vistos como pequenos
discos de luz e guar dam essa informação electromagneticamente. Quando uma carga de excesso de energia
envolve um desses discos, frequentemente isso irá manifestar-se como uma realidade que se repete, naquilo a
que chamamos tempo presente. Se essa realidade é desejável, será positivo. Todavia, com frequência a nossa
“história energética” cria um padrão repetitivo que se torna uma âncora de negatividade, que nos impede de
crescer. À medida que equilibramos as cargas de energia nas longas fibras que estão nas nossas costas, a
nossa intenção (propósito) passa a ser transmutar a “energia da história” ou o “passado” numa coluna de
sabedoria dourada e de apoio. Gentilmente liber tamos o excesso de energia “negativa” que, agora já livre, pode
ser usada com maior benefício, enquanto co-criamos a nossa realidade no “agora”. Vivemos um tempo de
oportunidade para libertar o carma em Graça. Estas fibras são canais para dispormos de uma maior carga de
energia, de que necessitamos para reclamar este estado pessoal de Graça.
Na ilustração pode-se ver a coluna de luz pura que baixa na vertical, através do eixo central do corpo.
Aqui, no teu centro, encontra-se a unificação do sistema de chacras em evolução. Esta é a energia central, o
circuito aberto do PCU que nos liga à Fonte Ilimitada. Quanto maior for o fluxo de energia, maior é a
libertação do conhecimento espiritual interior. Tal como nos disse Kryon no Lago de Genebra, a
sabedoria das Eras está dentro de nós. A inteligência espiritual é inerente a cada um de nós, dependendo de
nós manifestar a intenção de a usar. O casamento entre o Espírito e a Biologia é uma realidade, e a tarefa,
agora, é facilitar essa realidade. Uma característica deste processo é um sentimento de paz profunda, sem
importar o que possa estar a acontecer no exterior.
Lembram-se da parábola “O Poço de Alcatrão”? (Livros 1 e 4 de Kryon). Conforme libertas o excesso de
cargas energéticas do passado e fortaleces a tua energia central, o espesso “alcatrão”, que tornava mais lento
o teu avançar, é removido. Agora, tu moves-te para uma associação com o teu Eu Superior e, eventualmente,
para um estatuto de Ascensão. Aqui, no teu eixo central, podes começar a experimentar o eterno agora.
Quanto mais presente estiveres no “agora” tanto maior será a carga eléctrica que transportas. A
carga eléctrica da tua história e a carga do teu futuro potencial alimentam o teu “agora”. O poder da “ligação”
de que se necessita para a Ascensão está unificado no “agora”.
Os filamentos de luz que estão na parte posterior do campo magnético humano compõem o campo de
possibilidades potenciais. No tempo linear, chamamos a isto “futuro”. É aqui que pomos as nossas esperanças,
sonhos e desejos. Nesta parte do PCU também pomos os eventos cheios de medo e preocupação. Os discos de
luz contidos nestas longas fibras de informação funcionam como transmissores, atraindo energia “parecida”. O
Universo não julga; aqui temos livre arbítrio. Somos seres com possibilidades infinitas. Dependendo de quão
forte seja a transmissão, uma realidade potencial pode ser manifestada… quando nos focamos nas nossas
esperanças e desejos, é claro, com pensamento positivo! Estamos a trabalhar na eliminação do nosso medo e
preocupações. Então, fortalecemos a nossa habilidade co-criativa, conforme tiramos o “alcatrão” e “plantamos”
intenções co-criativas no campo das possibilidades futuras. Agora já podem entender melhor a informação
técnica sobre o PCU que ocorre enquanto co-criamos, e porque razão nos foi dito que, onde pomos a nossa
atenção, nisso nos convertemos.
Tempo Circular
Se observares a ilustração do PCU novamente, verás como a energia da parte anterior (passado) se liga e
fornece informação à energia no centro (presente) e como esta energia central se liga e fornece informação à
energia da parte posterior (futuro). Os canais estão abertos em ambas as direcções, pelo que o futuro
pode alimentar o presente e, inclusivé, o passado. Aqui começamos a entender o que significa viver no tempo
circular. Esta ligação do passado, presente e futuro cria o eterno “agora”. Realmente não há passado, presente
e futuro; só existe o “agora”.
Esta informação não é nova. Li o livro de Ram Dass “Estás aqui e agora” há quase 25 anos. De pois de todo
estes anos de estudo, regressei ao “estar aqui agora”. No entanto, há uma diferença: podemos fazer isto de
uma maneira que nunca antes esteve acessível, devido aos ajustes que Kryon está a fazer no planeta. Kryon
incita-nos a experimentar estar no “agora”, quando disse, em canalização, que “esta informação é para aqueles
que estão a ouvir isto no “agora” e para aqueles que ouvirão isto numa cassete no “agora” ou lerão estas
palavras no “agora”.
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Em Por tland, Kryon recordou-nos que “o tempo é o mesmo; o enquadramento de tempo é idêntico”. À
medida que aprendemos a viver no chamado tempo circular, estamos, realmente, “sustentando uma carga
maior do nosso ser”. A EMF Balancing Tecnique (Técnica de equilíbrio do Campo Electromagnético) ensina-nos
uma maneira prática de trabalhar no “agora”, baseados neste conhecimento.

Um chamamento à calibração universal
Por Peggy Dubro
Kryon revela-nos que a Rede Cósmica é uma das ferramentas do Espírito mais poderosas que existem hoje
em dia. Ele incita os Físicos a estudarem a energia da Rede Cósmica e promete que serão feitas grandes
descobertas que irão beneficiar a Humanidade. Kryon também nos convida a movermo-nos para uma
frequência vibratória na qual possamos, por nós próprios, usar a energia da Rede Cósmica. Para poder utilizar
mais dessa energia na nossa vida quotidiana, teremos que fortalecer e equilibrar a nossa própria anatomia
energética. O PCU é a nossa conexão pessoal com a Rede Cósmica. Este processo de evolução levará à
expressão completa do Ser de energia dourada que somos, para dentro dos nossos corpos físicos. Este
alinhamento energético estabelece o marco para uma união única e interactiva com o Criador. A calibração
capacita-nos a sustentar e expressar a carga eléctrica aumentada, que foi colocada à nossa disposição pelo
trabalho de Kryon. Referimos isto como a renovação da nossa instalação eléctrica para a Nova Energia. A carga
eléctrica é a chispa espiritual, o poder que está dentro de nós. O objectivo do chamamento à Rede Cósmica é o
de criar, conscientemente, uma união mais forte com o Infinito, usando a nossa conexão pessoal, o PCU.
Coincidências (ou sincronismo) são só o princípio. Alguns de vocês estão a viver agora a realidade de que o Lar
é justamente onde estão. Os sentimentos de saudade estão-se a desvanecer à medida que o véu de separação
do Espírito se torna mais transparente. Este processo intensificou-se nos princípios dos anos noventa e vai
continuar assim até ao ano 2012. O trabalho com energia durante este período é da maior importância.
Restaurando as leis electromagnéticas do amor
As leis espirituais do amor e do electromagnetismo estão à espera de serem descobertas e recuperadas
para nosso uso, ao religarmo-nos com o Espírito para a co-criação e integridade. Quando ni terpretava a
informação para o equilíbrio de energia que Ahnya me distribuiu, geralmente era capaz de seguir correctamente
os padrões de energia. Quando não fazia um movimento específico na forma correcta, Ahnya amavelmente
alinhava-me de forma amorosa e paciente. Sentia como se os meus braços e mãos não fossem meus enquanto
eram movidos suavemente até à sequência adequada. Desde então tive várias mudanças de Guias, mas
inicialmente tive três seres altos de luz dourada... estavam sempre presentes e colocavam-se do meu lado
esquerdo. Amorosamente chamava-lhes “Os Três Tipos Sábios”. Um dia ficou claro, para mim, que tinha
chegado o momento de dar um nome ao trabalho. Seguindo uma forte convicção, intitulei este procedimento
“The EMF Balancing Technique” (a Técnica do Equilíbrio do Campo Electromagnético) onde EMF (Electro
Magnetic Field) significa Campo Electromagnético. O quê? Digo eu, este não é um nome atractivo ou
chamativo! Que aborrecido. Não poderia chamar-lhe “Porta Estelar” ou algo parecido? Não, responderam-me
com ênfase, e explicaram-me graciosamente que num futuro próximo as pessoas iriam ter consciência do
Campo Electromagnético e aquele nome iria ser significativo. Lembrem-se que esta informação foi recebida em
1989. Agora sabemos que o campo electromagnético do corpo humano contém muitas chaves para a nossa
evolução.
Padrões de energia dourada – figuras celestes de luz
Com a informação que canalizei de Ahnya, tomei consciência da luz dourada que irradia dentro de nós e ao
nosso redor. Também vi muitos padrões de luz cristalina. A minha experiência ao canalizar estes padrões foi a
de “conver ter energeticamente” esses padrões. Este não é o lugar para descrever o processo mas, a título de
exemplo, “converti” cinco desses padrões. Apresentam-se como figuras celestes com formas de diamantes de
luz e energia. Considero as figuras celestes como as ferramentas que são o coração da técnica do equilíbrio do
campo electromagnético. As figuras celestes tornam-se catalíticas à medida que a informação desperta ou se
torna clara, dentro do PCU de cada indivíduo. As figuras celestes capacitaram-me para ensinar, de uma forma
rápida, a técnica do equilíbrio de energia e realizar ajustes nos campos de energia dos estudantes de forma a
permitir-lhes ter acesso imediato ao seu PCU.
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As aulas apresentam-se em forma de conferências com prática e comunicação não verbal: as palavras para
explicar a teoria, a prática da técnica para ganhar experiência de trabalho com as mãos e a canalização de
seres celestes de luz para uma matéria não verbal. A matéria é muito visual e fácil de aprender. Há muita
diversão e os participantes comentam sempre o quanto a energia é sagrada e amorosa. Estes padrões de
energia dourada trazem-se através do campo numa sequência repetitiva de movimentos. O resultado é uma
reestruturação ou sintonização da energia, com propósitos ou intenções específicas para activar e fortalecer o
PCU em estado de graça, sem ter que reviver a dor do trauma original. Lição aprendida = Sabedoria adquirida.
O trabalho também facilita a compreensão da dinâmica da conexão electromagnética humano a humano. Os
movimentos são elegantes e semelhantes ao Tai Chi, conforme trabalhamos com estes padrões através do
campo de energia humana. Os procedimentos são precisos e muito rigorosos. Trabalhamos desde os pés à
cabeça, da frente para trás e desde a cabeça outra vez até aos pés. Completamos sempre este alinhamento
universal com uma forte ligação com a Terra. Não necessitam que lhes diga o quanto é sagrado e imperativo
honrar a nossa associação com a Terra!
As 4 fases da técnica de equilíbrio do campo electromagnético
Uma breve perspectiva geral
Durante uma sessão de Técnica de Equilíbrio, o processo de calibração ocorre em todas as pessoas,
estejam ou não conscientes dele. A maioria sente a energia a mover-se através do seu corpo, mas isso não é
necessário para que a sessão tenha êxito. Cada sessão começa com: “Desde o Criador dentro de mim ao
Criador dentro de ti e à companhia que mantemos”. Isto serve como um reconhecimento mútuo e honra a
sabedoria interna. O procedimento da técnica tem 4 padrões de energia diferentes, ou fases, que se trazem
através do campo de energia humano. Estes movimentos facilitam a calibração que, por sua vez, fortalece a
conexão pessoal (ou como algumas vezes é chamada a “Conexão de Ascensão”) à Rede Cósmica.
Cada padrão tem uma intenção específica.
Fase I: Equilibrar a sabedoria e as emoções (a mente e o coração). Este primeiro padrão tem como
objectivo a redução do stress e o encontrar do sentido de liberdade e bem-estar. É útil, na Nova Energia, olhar
com atenção o que pode significar pensar com o coração e sentir com a mente. Aprender a trabalhar com os
filamentos de luz e energia que compõem um estrato da anatomia energética que se inter-relaciona com o
sistema dos chacras. É importante equilibrar sabedoria e emoções. Por sabedoria refiro-me às qualidades
mentais de argumentação, organização e compreensão.
Fase II: Colocar o foco na auto-direcção e ajuda. Aqui podemos, graciosa e amavelmente, libertar assuntos
emocionais armazenados dentro da nossa história, sem ter que reviver os acontecimentos dolorosos que os
geraram. O nosso propósito é o de transformar a nossa história numa coluna de sabedoria dourada e de ajuda,
uma coluna de energia central que nos centra no Agora. Esta coluna dourada suporta a postura energética da
auto-capacidade. Já nenhuma energia negativa do nosso passado se ancora em nós para nos deter! A pergunta
é: “Como é que posso conectar-me ao Todo de uma forma mais eficiente?” É importante entender os
filamentos que são vistos como discos de padrões geométricos de luz contendo informação hereditária e
genética, de vidas passadas e da vida presente. Cada detalhe, por mais pequeno que seja, é gravado. Kryon (8
de Maio de 1999) falou sobre a cobertura magnética do nosso ADN, onde disse que os cientistas não seriam
capazes de a encontrar enquanto não se dessem conta que há “algo que falta”. Estes são os códigos
magnéticos do Criador.
Fase III: Intensificar a energia central. Isto permite-nos irradiar a luz que temos. Introduz-se energia
platina e efectua-se uma união dentro da anatomia energética à medida que os chacras se alinham com a
energia central. Este alinhamento é necessário à medida que vamos tomando uma maior consciencialização do
esquema universal das coisas. Aqui expressamos a nossa inteligência espiritual e experimentamos paz e a
memória do EU SOU O QUE SOU.
Fase IV: Colocar o foco no ganho energético. Temos um potencial ao qual frequentemente nos referimos
como o nosso futuro. Nesta Fase aprendemos como eleger sintonizarmo-nos com receptores de energia
específicos e transmissores dentro do PCU, com o propósito de co-criar as nossas vidas com o Espírito.
Calibramos esta parte da Rede para poder alegremente co-criar o nosso potencial juntos. Que privilégio estar
em associação com o Criador!
Em todas as Fases, o padrão apresenta-se da mesma forma em que foi originalmente recebido do Espírito,
no entanto, a calibração dá-se de acordo com a sabedoria inata de cada pessoa. Cada um de nós é único,
assim os resultados são sempre interessantes e individuais. Continuo surpreendida pela personalização que o
Universo faz com cada um de nós! A Rede Cósmica é um emaranhado complicado e todos estamos conectados
a ela. Por isso, Kryon chama-nos Família a todos.
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Mestria – a postura do Equilíbrio
Um ponto importante do trabalho da técnica do equilíbrio do campo electromagnético é a postura de
equilíbrio da vida quotidiana. Esta postura dourada de equilíbrio é desafiada repetidamente à medida que nós, o
planeta Terra e o Universo continuamos no processo de calibração em direcção às novas estruturas da
realidade energética que está em desenvolvimento. Enquanto sustentas esta postura e alcanças as vibrações
superiores associadas a ela, vais dar-te conta que as condições que estão em desequilíbrio desaparecem
simplesmente. Então acontece o que muitos chamam cura. À medida que manténs o teu sagrado equilíbrio
individual, estás a contribuir com um grão de paz e estabilidade para o colectivo. Este equilíbrio é, então, uma
chave para a expressão do Dom de Deus.
Recorda que nos foi pedido para praticarmos a nossa mestria. Alcançar a mestria é sustentar a carga
total do nosso ser. Kryon pede-nos para que façamos isso e diz-nos que o podemos fazer com o Dom de
Deus. Alguns de nós fazemo-lo de modo cómico, no entanto podemos fazê-lo ocasionalmente cómico (Ahnya
disse que está bem ser uma criança, um menino), desde que se faça com amor e humor. Pensa por um
momento no que pode significar para ti viver em mestria: uma postura pacífica permanente, um coração
alegre, não ajuizar os demais, paciê ncia, humor, amabilidade, humildade, calma, graça e muito
mais. Praticar a mestria inclui alcançar a sabedoria de saber quando dar e receber, inclui o discernimento
daquele de que fala Kryon.
Desejando a mestria para nós mesmos, ajudamos outros a obter a sua própria mestria para que assim,
todos possamos sustentar a energia para alcançar a Ascensão. Este é um processo amoroso, tornamos as
nossas vidas mais felizes e elevarmos a nossa vibração para ajudar outros a elevar a sua própria. Um dos
nossos mestres da técnica disse o seguinte sobre este trabalho: “Explicar o que se pode esperar deste sistema
seria uma tarefa impossível porque, quando começas a integrar Espírito e Biologia, o resultado nunca é o
mesmo para cada pessoa. No entanto, sempre se adquire o mais alto bem para cada um de nós, a nossa Terra
e o nosso Universo”.
O artista de artes marciais transforma-se num mestre conforme aprende as formas práticas das acções
para fortalecer a capacidade de dirigir energia. O violinista dá a sua vida pela prática do instrumento. O ser
humano iluminado pode praticar a sua mestria vivendo como se cada momento valesse a pena e assumindo a
responsabilidade de crescer continuadamente. Apresento-vos uma estratégia espiritual que, quando se combina
com propósito e integr idade, pode praticar-se para que os esforços co-criativos sejam muito mais
poderosos. Ensino-a em cada seminário que dou sobre a Técnica de Equilíbrio do Campo Electromagnético.
Primeiro honra a tua história (o passado) expressando a tua gratidão pela sabedoria que conseguiste. Segundo,
centra-te na tua energia central (o presente) que alinha a tua conexão com o poder ilimitado. Isto leva-te ao
terceiro passo: desenvolver, em equilíbrio, a tua realidade potencial (o futuro). Deste modo, vais co-criar
conscientemente e com mais clareza, qualquer que seja a tua intenção (propósito). À medida que vais
praticando mais o viver na postura de um Humano Auto-capacitado, mais te convertes nele. Isto não aparenta
ser místico, mas funciona!
Uma escola com asas
Estive a ensinar a Técnica do Equilíbrio do Campo Electromagnético durante 8 anos. Os meus anos de
experiência deram-me grande confiança no programa e nos Seres de Luz que assistiam, comigo, a cada curso.
O seminário introdutório de um dia destina-se a todos, disponibiliza informação útil referente ao PCU, assim
como exercícios de energia para fortalecê-lo, e dá ferramentas práticas que podem ser usadas desde o primeiro
dia. Os que elegerem continuar, podem aprender os padrões das quatro fases da técnica e podem tornar-se
profissionais, inclusive mestres. A certificação para um profissional de quatro fases e do programa de
crescimento espiritual requer três dias para o treino básico e outros três dias para a matéria mais avançada. O
treino é rápido porque confere a cada estudante um alinhamento directo com a Nova Energia e a instrução é
concisa. Os movimentos são harmoniosos e fáceis de aprender. A energia é auto-reguladora e auto-dirigida,
move-se através do corpo de acordo com as necessidades específicas de cada indivíduo.
Os seminários da Técnica do Equilíbrio são eventos de energia. Algumas pessoas aprendem a técnica para
o seu uso pessoal e, no melhor, para os seus parentes e amigos. Alguns aprendem o equilíbrio do campo
electromagnético como modalidade adicional para complementar uma prática já existente. Contudo, outros
aprendem a técnica para iniciar uma nova carreira como profissionais da própria técnica. Para os que sentem
um forte alinhamento com este trabalho, está disponível um programa certificado para mestres. Cada mestre
tem de completar, com êxito, ambos os treinos: do programa de profissional e do programa específico de 6 dias
para mestres. Um mestre fica qualificado para fazer as 4 fases da técnica assim como para ensiná-las a outros.
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Casando Espírito e Biologia através do PCU
Kryon disse-nos que a consciência humana elevou a Terra a uma nova vibração, a qual mudou a Física da
nossa própria realidade (canalizações recentes em New Hampshire). A Humanidade avançou no sentido de se
responsabilizar a trabalhar até à Ascensão. De facto, já chegámos a uma massa crítica. À medida que
adquirimos mestria de nós mesmos, movemo-nos na direcção de sustentar tanta Luz e energia quanto
possamos. O PCU tomou forma como resultado deste trabalho feito por Trabalhadores da Luz em todos os
lados. Somos capazes de usar um padrão de energia horizontal para dar poder ao processo co-criativo e,
através deste mecanismo, trouxemos energia co-criativa ao aqui e agora. Todos temos uma quota-parte de
responsabilidade neste processo de evolução, ainda que sejamos os instrumentos deste ganho. Claramente, as
dádivas da Nova Era são o resultado de uma verdadeira associação entre o Espírito e nós próprios.
À medida que alcançamos o nosso total potencial, vão ocorrer alterações fisiológicas. As nossas hormonas
vão segregar de forma diferente. Isto provocará uma reacção química sobre os nossos cérebros e corpos que,
por sua vez, nos vão preparar para a Ascensão e para viver uma Nova Era numa nova realidade. Uma vez que a
energia esteja a correr através de todo o nosso corpo – através do corpo de energia – vai afectar o corpo físico
através destas alterações hormonais e químicas. Eventualmente, o corpo será capaz de curar-se e regenerar-se
por si mesmo uma e outra vez com uma velocidade surpreendente, daí o prolongamento do tempo médio de
vida de que nos falou Kryon. Ainda mais, os nossos processos de aprendizagem vão-se modificar de forma
dramática e nova, à medida que aprendamos como ligarmo-nos à consciência colectiva para obter informação.
O PCU começa no teu coração justamente no centro da tua alma/ser. Fortalece a tua biologia num estado
de graça como um ser humano totalmente auto-capacitado. Aqui é onde começa a tua conexão com o Todo
colectivo. Cada um de nós sustenta uma parte da verdade colectiva dentro de si mesmo. No caminho do êxito
espiritual, quando ajudamos outro ser humano a mover-se para a frente, para a total expressão do seu
potencial divino, ajudamo-nos a nós mesmos. Desta forma estamos conectados. Como disse Kryon: “A energia
está a ser libertada e o tempo está a ser alterado, tudo isto através da intenção humana. Não há maior poder
no Universo do que o da intenção humana e do amor”. (canalização de New Hampshire).
Kryon também nos recorda que somos muito amados pelo Espírito. A tua ligação pessoal com a Rede
Cósmica habilita-te, de uma forma magistral, a expressar o amor, crescer no amor e ser o amor ilimitado do
Espírito.
Uma celebração da calibração
O meu marido Stephen é a outra metade do trabalho da Técnica do Equilíbrio do Campo Electromagnético.
Stephen e eu apresentamos os nossos seminários por todo o mundo. Activamos as figuras celestes de luz,
humano a humano. Actualmente há Mestres na técnica em 8 países: Estados Unidos, França, Canadá, México,
Austrália, Nova Zelândia, Grã-bretanha e Singapura. A minha Mestre/Par, Ahnya, o Ser Luminoso de quem
recebi toda a informação, está radiante de amor neste preciso momento. Ela está numa postura de celebração.
Recorda-me que lhes diga algo que eu gosto de dizer aos meus estudantes: as largas fibras da rede que nos
rodeia, muitas vezes me parecem asas.
Querida Família,
Peggy Dubro.
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Capítulo 8
Para os Judeus
De Lee Carroll ...
Quando estava a terminar este livro, recebi um e-mail de um israelita chamado Muli (alcunha de Samuel),
onde me solicitava uma entrevista para uma revista israelita chamada Haim Acherim (Vida Diferente). Ele pedia
mensagens específicas para os judeus (e não judeus) em Israel. Como Kryon mencionou activamente e muitas
vezes os Judeus nas suas canalizações, e como os livros de Kryon agora estão traduzidos em hebreu, eu queria
fazer algo, que fui deixando para trás durante muito tempo, que é dedicar uma secção especial do livro ao povo
judeu, já que muitos deles são meus amigos e simpatizantes de Kryon. O que é que poderá ser melhor do que
conceder esta entrevista?
Obrigado, Muli, por dar-me esta oportunidade de fornecer informação directa a Israel.
Pergunta: Antes de mais, gostaria de dizer algo à gente de Israel? Quem é você? Quem é Kryon? Vocês
são dois?
Resposta: O meu nome é Lee Carroll, sou um empresário e engenheiro de áudio da Baixa Califórnia.
Possuo (ou possuía) desde há 27 anos uma empresa que se dedicava a assuntos muito lógicos e práticos.
Kryon é o nome de uma Entidade muito amorosa que se me apresentou no ano de 1989, através de uma
série de acontecimentos surpreendentes, os quais me fizeram, logicamente, examinar a minha espiritualidade.
Em 1989 escrevi o primeiro livro sobre Kryon, que continha estas maravilhosas notícias para o planeta, o qual
foi publicado em 1993. No período entre 1989 e 1993 não foi por não se terem feito todos os esforços possíveis
para conseguir que o livro fosse publicado, que isso não aconteceu. Não, esse não foi o problema. Neste
processo de mudança, eu estava a aprender “quem era”. O que é que eu estava a fazer ao começar esta tarefa
estranha e atemorizante? Em verdade, será que me encontrava preparado para ser um canal?
Hoje em dia, já publiquei mais de 350.000 livros em oito idiomas e fui convidado três vezes para ir às
Nações Unidas. Viajei por todo o mundo levando a fantástica mensagem transmitida por Kryon.
A minha canalização é uma fusão com o meu Ser Superior e com Kryon. Esta é a única forma que é
aceitável para mim. O período de 4 anos antes da publicação do Livro 1 de Kryon (em 2004 já vai em 10), foi
passado a aprender a discernir como fazer essa integração e como estar nela a gosto. Talvez se eu não fosse
um homem - e engenheiro – não tivesse levado tanto tempo.
De acordo com Kryon, existem outros oito canais que têm “contratos” para começar a canalizar Kryon (ou
publicar) nas suas respectivas zonas do mundo. Estas zonas estão numa lista específica do Livro 1 de Kryon
(1989). O meu é um contrato que, obviamente, aceitei na minha área (o continente norte-americano). Qualquer
pessoa pode canalizar Kryon. Deus (o Espírito) não é propriedade de ninguém. Existe apenas uma
predisposição especial para nove de nós, neste planeta, afim de apresentarmos esta primeira informação nas
nossas culturas individuais. De acordo com o que foi dito por Kryon, cada um de nós tem os atributos da
respectiva cultura desde o nascimento.
Como a minha cultura é, obviamente, ocidental, verão que a minha mensagem está dirigida, na sua maior
parte, à doutrina cristã que constitui, neste momento, a crença predominante na América do Norte. Existem
muitos, muitos leitores judeus dos escritos Kryon. Nã o obstante, o ponto essencial da mensagem espiritual é
para todos. Ainda que haja muitos judeus americanos, e alguns inclusivé nascidos aqui, a sua condição
“verdadeira” é ser judeu (senão perguntem-lhes). Existe uma diferença espiritual muito básica desde o
nascimento, entre nós e muitos ocidentais e europeus: na América do Norte não se nasce necessariamente
numa classe que inclua um sistema de crenças ou filosofia, como vocês. A nossa herança é uma herança sociocultural. Não suporta uma história espiritual como é o vosso caso. Nenhum de nós nasce cristão, por exemplo.
Outras culturas, como a vossa, fazem com que vocês nasçam dentro de uma rica herança de história espiritual,
com uma impressionante importância histórica e com um protocolo. Com tudo isto, quero dizer-vos que estou
profundamente consciente de quem são vocês como judeus, e Kryon fala constantemente da herança judia.
Creio que esta é uma das razões pela quais desejo fazer esta entrevista.
Pergunta: Se tivesse que eleger entre todo o material que canalizou (co-criação, implante, o novo ser
humano, o material psíquico, intenção, etc.), qual era o tema mais importante para o leitor? Que pontos
elegeria?
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Resposta: Nós mudámos o futuro da Terra, afastámo-la da ruína e condenação que foram profetizadas por
muitas fontes através dos séculos. Nós elevámo-nos a um estado onde nos é perguntado se desejamos vidas
mais prolongadas e, através de atributos físicos e espirituais de um planeta em mudança, é-nos pedido
urgência na mudança da nossa evolução espiritual humana. Também nos foi dito que, potencialmente, há uma
enorme alteração da consciência da Humanidade em geral. Este é o núcleo da informação de Kryon. Algumas
vezes, o Médio Oriente aparece neste debate como o foco de uma grande mudança e inclusivamente, às vezes,
isso é legítimo.
Pergunta: Algumas vezes Kryon refere-se à gente de Israel como um grupo especial. Que significa isso na
realidade? Os membros deste grupo encarnam sempre como judeus? Sempre voltam a Israel? Eu, do meu lado,
actualmente como judeu em Israel, conheço algumas encarnações budistas. Qual é o propósito e a função
deste grupo? Será que este grupo tem um regime especial?
Resposta: Kryon fala constantemente dos judeus! A sua pergunta contém várias partes e eu só posso
dizer-lhe o que diz Kryon: (1) As tribos têm uma enorme importância espiritual no planeta. (2) Foram os
brancos que fizeram aniquilações desde que se regista a História, por isso, do ponto de vista espiritual,
constituem o único grupo cármico “puro”. A nível celular, aqueles que estão na velha energia há uma
eternidade, sabem que libertar os judeus na Terra é purificarem-se a si mesmos. Esta luta é descrita ao longo
de toda a História que conhecemos. Ela também é responsável por todas as atitudes anti-semíticas – da mesma
forma que alguns resistem aos membros da realeza. (Isto está bastante simplificado e requer um debate
posterior). Os antropólogos dizem-nos que os judeus não são uma “raça”, mas que possuem todos os atributos
dela. (3) Kryon disse, “Assim como vã o os judeus, assim vai o mundo”.
Kryon disse-nos que seja qual for a razão para o “ajuste de contas espiritual”, os judeus são um grupo
cármico puro (talvez isto signifique que foram os primeiros a desenvolver carma na Terra?) De qualquer forma,
eles devem existir no planeta Terra para levar a cabo o seu propósito espiritual. Ele disse constantemente que
isto tem algo que ver com “manter um lugar”. (Outro tema para debate). Também nos disse o seguinte acerca
da reencarnação judia, a que é específica dos judeus: Se se encarna como judeu, permanece-se neste grupo
por muitas, muitas vidas. Quando um se retira do cenário de encarnação judia, então já não regressa. Pode-se
ingressar no grupo judio a partir de qualquer outro grupo mas, quando isso acontece, há que permanecer ali
por muito tempo (várias encarnações). Eu penso que isto talvez esteja relacionado com a “pureza” do grupo –
todos eles se conhecem uns aos outros através de muitas, muitas vidas. Kryon também afirmou que devido às
muitas encarnações judias, este grupo ”sabe como as coisas funcionam”, muito melhor que qualquer outro
grupo cármico sobre a Terra. Esta é uma observação muito realista dado que a podemos ver na actualidade.
Muitas das gigantescas companhias económicas são administradas por homens e mulheres judias – como se
eles “sempre tivessem estado ali a fazer aquilo”.
A propósito, muitos de nós fomos judeus em vidas passadas e nunca mais voltaremos a sê-lo. É como se
disséssemos: “Já fizemos esse turno”.
Alguns dos maiores avatares da história foram judeus e talvez outros que nem sequer chegámos a
conhecer. Não foi por acaso que Jesus Cristo foi judeu! Observem a ironia que há nisto! Foi um judeu o
responsável pela Cristandade (e muitas outras crenças híbridas).
Os judeus são um grupo muito especial e existem como Família em todo o mundo (como vocês já sabem).
Eles não têm de estar em Israel, mas muitos deles estão muito ligados a essa terra, estejam onde estiverem.
Os judeus que vivem em Israel têm um atributo cármico muito especial: eles vivem numa parte do mundo a
qual, eventualmente, decidirá a história futura da Humanidade. Em verdade, rendo honras e respeito à
representação judia na natureza espiritual a que todos nós pertencemos, dentro da Família espiritual da
Humanidade.
Pergunta: Agora, falando da terra de Israel (do lugar em si mesmo), ela possui qualidades especiais?
Resposta: Você está a brincar? As três maiores religiões do mundo estão a render culto ao mesmo lugar! A
vossa terra é o eventual foco final da mudança mundial e eu sei que vocês assim o sentem. A maioria de vocês
vê e sente isso diariamente. Acaso estou enganado se digo que estão “esperando que o outro sapato caia”?
(Uma frase ocidental que significa que se espera que aconteça mais qualquer coisa e está-se ansioso a respeito
disso).
Pergunta: Kryon disse que estaria aqui durante 11 anos. Sendo assim, o que sucederá no ano 2002? Você
retira-se do trabalho com Kryon?
Resposta: Kryon disse que o seu grupo veio em 1989 e que ia embora em 2002. Isto foi para facilitar o
deslocamento da Rede (algo que pudemos demonstrar – ver o Livro 6 de Kryon). Faz já muito tempo que Kryon
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revelou que se encontra aqui para nos acompanhar desde o princípio e, certamente, ficará. Ele nunca nos
deixou. É o seu grupo, o da mudança da Rede, aquele que virá e irá embora. No princípio isto ficou confuso
dado que, com frequência, ele falou de si mesmo como “O Kryon”. Agora dei conta que quando dizia isto, era
para fazer referência ao seu “grupo”. De alguma forma, ele está relacionado com esse grupo mesmo depois
deles irem embora. Eu continuarei a canalizar Kryon durante tanto tempo quanto ele o desejar.
Pergunta: Falando do carma, parece que esta gente tem um carma muito pesado para purificar. É verdade
e porquê?
Resposta: Esta pergunta requer um amplo debate e não se pode responder em poucas palavras para a
honrar devidamente. O que posso dizer-vos é que em qualquer terra onde exista uma linhagem espiritual tão
forte como é a vossa, o carma do grupo é pesado. Senão, observem tudo o que as tribos tiveram que padecer.
No que respeita à terra (lugar) em si mesma, vejam quanto tempo levou a recuperá-la. De um ponto de vista
metafísico, observem quais são as potencialidades para o perdão e limpeza – literalmente desde os princípios
do registo da vossa história, não posso pensar numa carga mais pesada de carma espiritual para nenhum outro
grupo do planeta, ou inclusive da terra em que vivem. Kryon disse-nos que faz sentido que o grupo “cármico
puro” seja aquele do qual se esperam as maiores mudanças.
Pergunta: Kryon fala muito acerca do amor e da sua importância mas, aqui em Israel, na nossa louca vida
diária, estamos cheios de ódios e ressentimentos mútuos. Às vezes até parece cínico falar de amor. Que nos
sugeriria? Talvez necessitemos de ajuda especial dos espíritos?
Resposta: Eu não vivo em Israel e não consigo imaginar como é. Não obstante, digo-vos que se pudessem
afastar-se um pouco e apreciar a totalidade a partir da minha perspectiva, veriam que sucedeu algo realmente
dramático no grau de consciência da vossa área nos últimos 20 anos. Anteriormente as “soluções” dos líderes
de ambas as facções giravam em torno de: (1) quem teria razão e quem estava enganado e quem “merecia” a
terra; (2) tomar pela força o que lhes pertencia; (3) uma guerra santa que, na realidade, traria atrelada a ela a
destruição de Israel; (4) “nivelar” as coisas. Ainda que o ódio esteja aparentemente intacto, vejam o que
sucedeu. De alguma forma, a consciência do que significa uma “solução” mudou.
Agora trata-se de: (1) como alcançar a paz verdadeira? (2) o que é que os judeus têm de negociar, o que é
que é realmente valioso para eles, a fim de alcançarem um equilíbrio duradouro em Israel? (3) quando é que o
Médio Oriente conseguirá juntar dois líderes de ambas as facções para solucionar este quebra cabeças? (4) o
que é que os judeus podem fazer pelos seus netos para que tenham uma vida menos ansiosa e mais estável
em Israel?
Algumas destas metas são reais de acordo com as minhas recentes entrevistas com judeus, numa das
cidades mais enérgicas tal como é Hebron. Do meu ponto de vista, vocês mudaram radicalmente. Embora
vocês possam não se dar conta, a diferença entre o antes e o agora é espectacular. Ainda crêem que não
houve progressos? O vosso “ódio e raiva juntos” assumem agora uma postura muito diferente de antes. Alguns
de vocês, de ambos os lados, começam a dar-se conta de que aquilo que fizerem agora pode ser o princípio de
uma era na qual os vossos netos, de ambos os lados, possam apenas ler acerca das questões do “ódio e da
violência”. Esse é o pote ncial que vocês ajudaram a suportar.
Afirmo, mais uma vez, que a minha perspectiva pode ser exageradamente simplista e até ingénua. Mas
vocês estão imersos “no obscuro” da situação, com a ira mais selvagem da “velha energia” literalmente à vossa
frente. Não creio que haja muitos ocidentais que entendam, verdadeiramente, quão difícil deve ser. Respeito
profundamente a vossa perseverança em tudo isto. Devem estar muito, muito exasperados. Simplesmente
desejo dizer-lhes que, no momento em que dêem um passo atrás, descobrirão que realmente se produziu uma
mudança.
Recordem as palavras de Kryon no encontro das Nações Unidas no ano de 1995. Foi dito nessa altura: “Ali
no Médio Oriente onde, justamente neste momento, as areias deveriam estar empapadas de sangue, há dois
países em mudança que estão a negociar, em conjunto, os direitos pelas águas”. Este foi o “sinal” que indicava
que as coisas não estavam a suceder de acordo com as profecias e que se estava a avançar lenta mas
continuadamente por um novo caminho.
Observem a segunda parte da resposta à próxima pergunta, para verificarem o que é que faria falta agora,
para finalmente moderarem esse ódio e essa ira a que fazem referência.
Pergunta: O que é que Kryon nos pode dizer acerca do Êxodo tradicional e do espírito de Moisés?
Resposta: Estão dispostos a ouvir algo muito diferente daquilo que pensavam? Kryon deu uma descrição do
Êxodo em 1994, no Livro 2 de Kryon. Muitos de vocês não vão gostar, pois afirma que a fuga do Egipto e a
travessia do “Mar Vermelho” se realizou por uma ponte sobre a terra. É uma afirmação muito audaz se se tiver
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em conta o que as Escrituras dizem a respeito da experiência da travessia do Mar Vermelho. Tudo o que posso
dizer-vos é que deveriam ler o livro chamado “O ouro do Êxodo” de Howard Blum. Narra a história de dois
homens que passaram 10 anos para encontrar o “verdadeiro Monte Sinai”. Dizem que o encontraram na Arábia
Saudita e, juntamente com relíquias bíblicas que esperavam encontrar, encontraram também as pedras e
colunas erguidas por Moisés – o altar (decorado com desenhos de vacas) usado por Aarão para a adoração do
bezerro de ouro – e tudo o mais à excepção das colunas de nuvem e fogo. Qual é a parte divertida? Eles
também encontraram a ponte! O livro contém fotografias de tudo isto.
Este é um ponto de vista interessante acerca de onde e como se sucediam os acontecimentos, mas isso é
pouco relevante para o Êxodo em si. Também é importante para qualquer filosofia metafísica o ponto de vista
da Nova Era. É informação que resulta interessante. Encantar-me-ia conhecer os vossos comentários àcerca do
livro.
O mais interessante que nos deu Kryon respeitante à experiência do Êxodo foi o que concerne aos 40 anos
no deserto. Alguns historiadores estimaram agora que o poderio combinado das tribos somaria quase dois
milhões de pessoas. É um número enorme de gente para ser guiada em círculos no deserto durante 40 anos!
Eu perguntei a Kryon para que foi necessário tudo isto. Obviamente o deserto não era tão grande. A resposta
também está relacionada com o que vos está acontecendo agora, neste momento, e creio que também está
contido nos escritos.
Kryon disse: “Quarenta anos representam quase duas gerações para esses tempos. A maior parte dos que
saíram do Egipto morreram e foram completamente substituídos por uma nova geração durante esse período.
Por conseguinte, nenhum judeu entrou na “terra prometida” com a consciência prévia da escravidão. A morte
foi o único remédio para a eliminação do ódio e da memória de uma identidade tribal que foi escravizada. Este
conceito é realmente muito profundo. Tenham em atenção que tão pouco a Moisés lhe foi permitido entrar ali!
Dentro da vossa linhagem, existem várias alterações maiores de consciência que se “destacam”. Talvez o
Êxodo seja uma das mais grandiosas e, de facto, requereu que gerações inteiras se deslocassem em círculo até
que “clarificassem” a memória de quem foram na realidade os judeus. Isso constituiu, em si, uma lição muito
forte e valiosa.
Outro ensinamento, do meu ponto de vista, foi o estabelecimento do Estado Judeu de Israel. A próxima
alteração é o começo de um compromisso e de uma lenta libertação do ódio nessa área, o que os conduzirá, de
forma segura, ao próximo milénio. Uma vez mais, isto ajudará a suportar uma deslocação de consciência de
altíssima ordem, mas desta vez prescindindo de uma marcha de 40 anos pelo deserto.
Com respeito aos factos actuais e por muitas razões afins, Kryon disse que os líderes que eventualmente
tenham o potencial para comprometer-se a conduzi-los a uma paz duradoura, terão que nascer depois do ano
em que se fundou o Estado de Israel (1948). Só há um líder que satisfaz estes requisitos agora – mas pode ser
que não permaneça (e não o fez). Tudo isto tem de ver com o requerimento de uma consciência de liderança
que nunca existiu quando Israel ainda não se havia constituído como nação. Um terrorista metido em política
nunca poderá ser considerado um líder (e vocês sabem de quem estou a falar). Agora tudo isto faz sentido para
mim. Observem-no.
Pergunta: O que é a “Nova Jerusalém”?
Resposta: Esta é a descrição de Kryon do novo potencial do planeta Terra, com uma consciência que
poderia evoluir lentamente a partir aproximadamente de 2012. Literalmente significa o “Céu na Terra”, mas
metaforicamente significa “Paz sobre a Terra”. Como o seu nome o indica, começa bem no vosso interior.
Pergunta: Qual deveria ser a relação entre as velhas religiões (tais como o judaísmo, hinduísmo e o
islamismo) que são muito ortodoxas, com a teoria da Nova Era? A Nova Era é muito mais aberta e fala de uma
liberdade individual em lugar do velho sistema tradicional de pensamento.
Resposta: Kryon acaba de canalizar sobre esse tema (capítulo 1 deste livro). Repito uma vez mais que
encheria páginas desta revista, e está muito simplificado para responder em profundidade, não obstante farei
um comentário. Kryon disse que nunca estaremos sem as nossas divisões – ou seja com as nossas próprias
crenças e com todas as outras. Portanto a resposta fala de compreensão, tolerância e de um ensinamento que
reza: “Amem-se uns aos outros”. A iluminação cria sabedoria. A sabedoria abre o espaço à tolerância – que é o
desenvolvimento do sentimento de que o outro merece o respeito pelas suas formas de adoração. Obviamente,
tem de funcionar em ambas as direcções, pois quando assim se faz é incomparável.
Isto também significa uma mudança em relação aos antigos ensinamentos doutrinais, especialmente
aqueles que dizem “o outro deve desaparecer”. O interessante que estamos vendo em todo o mundo, é que
inclusive algumas das velhas doutrinas mais fortes podem mudar se os líderes espirituais conseguirem tirar as
pessoas para fora delas. Desde o Papa até ao líder do Irão, era suposto que os líderes espirituais tivessem a
capacidade de mudar as atitudes de milhões de devotos e inclusive mudar algumas das “leis” mais
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fundamentais do velho sistema. Isto significa que as coisas na verdade estão nas nossas mãos, e que os
homens e mulheres de sabedoria e iluminação podem marcar a diferença. Acho que isto significa que os “velhos
sistemas tradicionais de pensamento” são somente tão antigos quanto os seus líderes quiserem que sejam.
Acaso vocês, judeus, não têm também diferenças entre o pensamento judeu tradicional antigo e o
moderno? A mudança espiritual implica estarem sintonizados com as novas vibrações do planeta, não somente
pondo-se ao corrente das modas da época. Compreendam o caminho como algo que deve modificar as regras
espirituais para ajustá-las aos novos Humanos espiritualmente capazes!
Recordo que em 1995 foi o presidente da Sociedade de Iluminação das Nações Unidas, Mohammed
Ramadá, quem nos convidou para a reunião. Podem deduzir pelo nome quais podem ser as suas crenças. Oxalá
todos vocês pudessem estar um tempo com ele. A sua sabedoria e consciência transmutaram o velho
pensamento tradicional. Ele é um grande Trabalhador da Luz, um amigo de toda a Humanidade, mas todavia
pertence a uma grandiosa herança espiritual, cujas tradições respeita e com as quais trabalha.
Uma vez mais a chave é a reciprocidade. A tolerância é o tema, e o amor é o catalisador. Poderá acontecer
alguma vez? Muitos de vocês dizem que não. Eles disseram o mesmo na Irlanda e ainda que apenas se tenham
sentado juntos, todavia estão fazendo tentativas para se iniciaram os acordos entre ambas as partes. A
iniciativa de paz na Irlanda, surge de uma guerra religiosa absolutamente clássica – algo com o qual vocês
estão familiarizados.
Pergunta: Eu mesmo, ao trabalhar com as energias do meu país, sinto que o ano de 1999 é muito
importante para esta zona. Energeticamente estamos em conexão e politicamente estamos agora perante uma
eleição. O processo de paz está impedido. Seria tão amável a ponto de pedir a Kryon para ele falar sobre esta
terra? Que mensagem pode transmitir-nos nesta época tão decisiva?
Resposta: Em muitas das coisas que vos disse, já me referi à maior parte do que agora é perguntado. Sim,
1999 é decisivo. Sim, a vossa zona é o foco. Acaso acreditaram alguma vez que não era assim? Também me
referi ao facto de que vocês estão instalados “nele”, e não creio que vocês possam vislumbrar com facilidade o
panorama que muitos de nós podemos apreciar – de que estão a acontecer mudanças positivas no decurso do
tempo.
Quanto à mensagem de Kryon para vocês? Kryon disse:
Meus queridos, vocês são a retorta do vosso próprio potencial (os portadores do vosso futuro). Como
aqueles que vos precederam, vocês serão o foco daquilo que os historiadores terão para contar sobre a Terra
de agora em diante. Há outro Êxodo que vocês têm pela frente, mas este é um êxodo “da forma como as
coisas costumavam ser” para “a forma como as coisas podem ser”. Aos escravizados pelas cadeias do ódio e da
ira, encontra-se aqui o potencial para que vocês elevem a vossa terra e o vosso futuro mais para lá do que
agora podem ver, para deixar firmemente estabelecida a grandeza da vossa linhagem e seguirem em frente
com a lista de factos que vocês estavam predispostos a jogar. Podem transformar-se nos guardiães da
sabedoria – os que tornarão possível a paz sobre a Terra. Vocês possuem todo o potencial para mudar os
atributos cármicos de vocês mesmos e os dos vossos antigos inimigos. Qual é a vossa intenção?
Acreditam que podem alterar aquilo que os vossos inimigos sentem por vocês? Claro que podem! As coisas nem
sempre são o que parecem, especialmente à luz da Nova Energia. O inimigo também mudou, se é que já o
perceberam. É hora de “sair da cozinha”. Vocês estiveram a cozinhar a comida durante tanto tempo, que se
esqueceram do que é desfrutar da mesma. Vocês são a chave de muito daquilo que a Terra vai ser nos
próximos 12 anos. Celebrem este desafio e procurem de imediato o comando que vos dará o que merecem –
um novo Êxodo da consciência traria uma paz duradoura para a vossa terra.
Kryon
Pergunta: Lee Carroll, por vezes não te sentes cansado dos temas e assuntos de Kryon?
Resposta: Somente quando tenho que enfrentar aqueles que querem discutir e criar situações dramáticas
acerca de “quem tem a razão”. Na realidade, reajo frente àqueles que questionam a minha integridade. As
minhas convicções não são evangélicas. Celebro todas as formas de procurar Deus, e Kryon também o faz. Não
me importa se alguém não está de acordo comigo ou não acredita que o Farol é real. Simplesmente os bendigo
e felicito pela sua individualidade. Kryon disse que todos somos uma “Família”, trabalhando junta para tentar
encontrar a melhor forma de criar uma Terra pacífica na Nova Energia. Alguns estão “agarrados” à velha
energia mas, mesmo assim, fazem parte da Família. Alguns odeiam-nos mas também fazem parte da Família.
Que bem faz a qualquer ser humano impor a sua vontade a outro? Por ser assim, transformas-te num
conquistador e eu prefiro ser um criador da paz – que cria sabedoria e tolerância. Tudo o resto cria somente
ego e um grande apego. Qual dos dois crês que é o produto de um Humano espiritualmente evoluído? Sou um
homem muito pacífico. Nunca me canso do amor de Deus.
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Pergunta: Tem alguma visão própria para a sua vida?
Resposta: Sim. Acredito na vida dia a dia. Nunca decidir antecipadamente o que Deus tem preparado para
mim. Nunca prejudicar outro ser humano simplesmente por me “ter encostado à parede”. Enviar a minha luz
para os meus inimigos para que as suas vidas não sejam tão obscuras.
De acordo com o 2º Livro dos Reis das Escrituras (nossa tradução), Elias disse a Eliseu que ia ascender.
Eliseu quis ficar com o “manto” (na realidade uma peça dobrada). Este era o pedido de Eliseu para continuar os
grandiosos e sábios ensinamentos de Elias, uma vez que ele tivesse partido. Elias, com toda a sua sabedoria
como avatar, disse-lhe que se ele conseguisse vê-lo ascender, imediatamente poderia ter o seu “manto”. O
resto é história e temos uma narração magnífica, na primeira pessoa, da ascensão de Elias. Também se sabe
que Eliseu continuou com os grandes ensinamentos e que foi possuidor de uma maravilhosa sabedoria.
Eu vejo isto como um exemplo. Assim como Eliseu, desejo tomar o “manto” do meu Eu Superior ascendido
e continuar a construir, com base na sua sabedoria, para que outros vejam Deus brilhar em mim.
Com Amor,
Lee Carroll

Desafios
“Escutem, meus queridos: Os desafios são problemas que se vos apresentam para serem resolvidos, não
para serem “tolerados”. Deus não recebe alegria e prazer dos desafios humanos que não tenham sido
resolvidos! O Espírito não se deleita, nem o planeta beneficia com membros da Família que elegem parar o
desafio. As falhas e cortes de energia por processos não resolvidos, nunca beneficiam Deus. As soluções
perfeitas que se encontram através do processo do amor e da sabedoria, são aquilo que todos celebram em
conjunto!”
Kryon
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Capítulo 9
As perguntas mais frequentes
De Lee Carroll…
Aqui está novamente!... A sessão de perguntas e respostas do Livro 6 de Kryon, Em Sociedade com Deus,
foi uma novidade bastante popular que se acrescentou aos livros de Kryon, por isso o repetimos aqui. Muitas
das perguntas já foram publicadas na nossa revista Kryon Quarterly durante o ano passado. Alguns temas são
muito idênticos aos relacionados com perguntas feitas anteriormente, mas as respostas estão mais completas.
Novamente, foram incluídas perguntas relacionadas com temas controversos.
Segue-se a lista de temas que serão abordados por Kryon neste capítulo.
Ascensão
A Astrologia Actual
Autismo
Contratos
Golfinhos e Baleias
Fontes de Energia da Terra
Evolução Humana
A Alma Humana
Clonagem
Jesus e Paulo
Anulação do carma
Implante Neutralizador / Libertação
Governo Mundial Secreto
Auto Avaliação
Perda do Sono
Nome da Alma (Nome Espiritual)
Energia Espiritual
A vibrar Mais Alto
Ascensão
Pergunta: Querido Kryon, sinto-me atraído pelo processo de ascensão. A ascensão afecta a consciência das
nossas almas? As nossas almas já se encontram no estado mais alto de consciência da Fonte a quem
chamamos Deus? Existe um só caminho para a ascensão, ou há mais?
Resposta: Definamos a alma do nosso ponto de vista. As almas são essa parte da natureza humana que é
divina e eterna. Representa a parte do “Ser Superior” (no todo). A alma sabe tudo e é perfeita. Comparte
informação constantemente e está num estado de interactividade com as entidades que se encontram à sua
volta e com a Família que faz parte do processo do outro lado do véu. É assim que se realizam as sessões de
planificação com a alma. De acordo com esta definição, a resposta à pergunta é que a alma é um sócio no
processo Humano da ascensão. O seu movimento vibratório é humano e é facilitado pela intenção. A alma é a
parte da divindade que agora está autorizada para conceder as dádivas, formas divinas, energias e ferramentas
que sempre teve à mão. O processo de ascensão, por conseguinte, é a integração da consciência
humana tridimensional com a sua própria alma mult idimensional.
Existe uma só porta que leva à ascensão, mas há muitos caminhos a partir dela. A porta é a intenção e os
caminhos são os passos que cada um elegerá e que incrementarão a consciência e a sabedoria da alma.
A alma é, na realidade, o que temos chamado de “Anjo Dourado”, ou “Anjo Interior Consagrado”.
Não se atropelem no processo, na logística ou no que alguns poderão chamar “as regras absolutas da
ascensão”. Uma vez que abram a porta, ser-vos-á dado o vosso caminho pessoal que pode ser bem diferente
daquele a que estavam habituados. Sejam sábios nisso e compreendam que há muitas formas que vos
conduzirão ao vosso objectivo, não uma só. Permaneçam cautelosos com todo o Humano que vos diga outra
coisa diferente, que vos peça para que façam o vosso caminho de uma determinada forma ou então sofrerão as
consequências disso. O medo não está agarrado ao processo da ascensão. Assim como as vossas vidas são
únicas, assim também o são os vossos caminhos de aprendizagem até uma vibração mais alta. Alguns
ultrapassarão velhos passos que antes eram “exigidos”, outros poderão transitar mais lentamente através de
um processo mais uniforme que talvez pareça árduo para muitos. Não importa. A vossa intenção de abrir a
porta é a chave. Tudo o que vier a seguir é da vossa própria criação.
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Solicitar a Merkabah, passar à quarta dimensão ou ainda co-criar uma nova pessoa, tudo isto é realizado
de formas que são únicas para o processo de cada um. O denominador comum de tudo isto é a intenção e o
Amor de Deus materializado nas vossas vidas. Estudem tudo e movam-se segundo são guiados. Utilizem o
discernimento nos vossos estudos e não permitam que qualquer outra pessoa defina o que vocês deverão ser.
Unicamente com a inte nção, reclamem o EU SOU! Depois de o teem reclamado, não o entreguem a outros. Em
fase de mudança permitam que alguém vos guie nos vossos próprios processos, alguém que seja perfeito aos
vossos olhos. Permitam que outros vos ajudem a equilibrar-se. A intenção de iniciar o processo de ascensão e
de iluminação é a intenção de romper com o modo de seguir o rebanho. Assim sendo, a energia do pastor servos-á transmitida. Reclamem-na!
A Astrologia actual
Pergunta: Querido Kryon, no Livro 1, Os Tempos Finais, dirigiu-se aos “trabalhadores de sistemas
alternativos”, aqueles curadores que trabalham com sistemas como a astrologia, acerca da necessidade de
realinhar aspectos planetários dois ou três graus à direita, até 1992. Agora estamos em 1999. Que conselho nos
dá relativamente à necessidade de mudar os nossos sistemas? Moveram-se mais do que três graus à direita?
Que outros aspectos foram mudados? Como poderemos dar aos nossos clientes a informação mais acertada?
Resposta: Dirigimo-nos, novamente, à ciência dos sistemas magnéticos. Entendem que a astrologia é uma
das ciências mais antigas do planeta? Se alterássemos, ligeiramente, a forma como opera a física no planeta,
digamos, as frequências vibratórias das partes mais pequenas, compreendem o que ocasionaria? Mudava a
matéria. Enormemente. Nunca poderíamos dizer simplesmente aos cientistas: “Movam a Física uns graus à
direita”. O que têm à vossa frente é o mesmo. Não há forma de vos descrever a mais valia que o ajuste
magnético trouxe à ciência. Nós falámos de um deslocamento de 3 a 5 graus. Nós dissemos que um
deslocamento para a direita estava relacionado com o movimento actual. Originalmente demo-vos informação
que era exacta. Muitos de vocês, em consequência disso, tentaram deslocar as tabelas completamente para a
direita como se o nosso trabalho também se pudesse produzir numa folha de papel. O que é que pensam que
farão os astrólogos que usam outros corpos planetários como “âncora”? (Especificamente as tabelas de
ancoragem na Lua).
Em outras palavras, há muito mais por trás do deslocamento para a direita do que um simples ajuste de
tabelas. Vão ter de descobrir isso por vós mesmos, assim como o fizeram no início, mas há uma pista. Para
aqueles que utilizam o sol como âncora (a astrologia ocidental), comecem a experimentar mudanças nos
tamanhos das casas. Façam os vossos ajustes para que somem um total de 4,5 graus para este momento (à
volta de 1999). Isto é, todas as alterações juntas devem ser equivalentes a 4,5 graus. Que casas? Que casas é
que pensam que deveriam ser alteradas com um atributo de Humanos sobre a Terra que recebem maior
iluminação? Quais consideram que deveriam ser alteradas para permitir que um signo se converta em outro
dentro de certas leituras limite? Quem estiver muito envolvido com a astrologia obterá a resposta. Assim,
alguns de vocês já estão a efectuar esta mudança de qualquer forma, ainda que muitas vezes o método antigo
não reflicta a realidade de quem é na verdade o indivíduo. Em outras palavras, muitos de vocês já estão a
efectuar as mudanças correctamente, baseados na experiência da vida real na Nova Energia.
Aqui está outra pista: Encontrarão os melhores resultados ao fazer a leitura das novas crianças. As pistas
serão mais claras se examinarem a energia dos Humanos que estão a chegar para se unirem à Nova Energia,
em vez dos Humanos que estão a experimentar as mudanças dentro dela.
Respeitamos a pergunta. Realmente queremos que encontrem a resposta, mas devem fazê-lo vós mesmos.
Em parte é iniciarem um trabalho de esforço conjunto, não o sabiam já?
Autismo
Pergunta: Querido Kryon, no Livro 6, Em Sociedade com Deus, falou das crianças autistas. Por favor
poderia revelar o que há de tão especial acerca dessas crianças?
Resposta: Desejaria poder revelar-vos tudo mas não posso, dado que algumas coisas dever ser
descobertas por vós. Uma criança autista é um erudito, um sábio que está observando em outra dimensão à
espera que a evolução o apanhe. Os que sentem que a criança autista é maior do que parece, estão certos. A
pista mais importante para as compreender deveria ser a relação que têm com os cetáceos e os golfinhos da
Terra. Experimentem com isso! Descubram o que está a acontecer! Será bom compreender estes humanos
especiais e a sua relação com aquelas criaturas. O Humano autista representa parte da próxima evolução dos
Humanos. As suas antigas ferramentas mentais não estão incompletas, evoluíram e por isso desapareceram.
A borboleta não pensa como uma larva, mas a sociedade das larvas não a compreende. A criança autista está
sobrecarregada com uma determinada potência sem classificação num mundo de baixa energia. Ela espera uma
comunicação de energia mais refinada que não se ajusta à linguagem corrente sem que exista uma evolução.
Se vocês tivessem que viver numa terra onde todas as pessoas, em simultâneo, gritassem e se aproximassem
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de vós com grunhidos e gemidos que não fossem perceptíveis, começariam por tentar relacionar-se com eles.
Mas o ruído e a confusão seriam tão frustrantes que rapidamente vos venceriam. Vocês rogariam que os
libertassem! Pediriam que as coisas se reduzissem à simplicidade, por si próprias. Este Humano não é uma
anomalia ou um defeito. É um observador do futuro. A propósito, todas estas crianças respondem melhor ao
amor, a comunicação universal maior.
Contratos
Pergunta: Querido Kryon, sou uma mulher de 50 anos encarcerada numa prisão. Encontro-me,
actualmente, a cumprir uma pena de 20 anos por um acidente fatal que cometi quando estava alcoolizada e sei
que agora estou pagando as consequências. Comecei a ler literatura espiritual na prisão, incluindo um dos livros
de Kryon. Li sobre os contratos espirituais mas estou ainda a tentar entender como isso funciona. Combinei
previamente matar “acidentalmente” aquele homem? Aceitou ele isso? Se é assim, significa que ambos
estávamos a cumprir com o trabalho de Deus? Estou confusa relativamente à forma como funcionam os
contratos em circunstâncias tão trágicas como esta. Por favor ajude-me, estou a lutar com este problema todos
os dias. Realmente quero saber como posso reparar esta situação.
Resposta: Obrigada, querida, por esta pergunta tão profunda. Realmente, a tragédia humana é muito difícil
de explicar em função do contrato, mas a sua intuição prestou-lhe um bom serviço relativamente ao seu acordo
com aquele homem. A família dele pode não estar de acordo com isto mas, tanto ele como você possuem uma
dualidade muito forte nesta área, um acordo de uma morte aparentemente inapropriada e as respectivas
represálias. Ambos decidiram atrair em conjunto uma situação que seria um catalisador, ou um “presente”, para
os que estavam junto de vocês. Durante o processo, vocês ajudaram a facilitar 1) aqueles que estavam
próximos de um e 2) aqueles mais próximos do outro.
Já anteriormente falámos nisto, o facto de que muitas vezes é necessário descer até ao nível mais
baixo da decadência humana, para criar os atributos que tenham potencial de mudança espiritual.
Tanto se encontra você mesma nessa situação, como o potencial também foi dado ao homem que acordou
negociar consigo o contrato. Todos os que se encontram relacionados com a situação do seu encarceramento e
da morte daquele homem, podem fazer uma de duas coisas: 1) Viver a vida centrados no drama da tragédia,
lamentando-se e permanecendo constantemente como vítimas, ou 2) compreender o “presente”, para gerar o
potencial de mudança que lhes foi dado com amor, e celebrar isso ao assumir a responsabilidade da sua parte
no acordo. Então pode perguntar: “E agora o que é que se passa? Que significa isso? O que é que é suposto
fazer com isso?” Se eleger a primeira opção, elegeu desperdiçar a vida daquele homem tornando-a sem sentido
e ignorando a energia da experiência e do amor que esteve envolvida nessa possibilidade de crescimento para
si. Vendo bem, no que concerne à sua pessoa, não é preciso reparar nada. É tempo de ver isto da forma como
é, e é tempo de começar a pensar celebrar, em cada dia, o acontecimento de que tudo foi feito de acordo com
o potencial que vocês estabeleceram. Ao assumir a responsabilidade espiritual bem como a responsabilidade
moral, você deve começar a observar à sua volta para descobrir porque está aí. Você consentiu nisso, então
observe à sua volta. Espere encontrar um sentido para estar na prisão. Há um lugar aí onde possa ajudar a
sustentar a luz? Será que foi para aí, para isso? O que é que pode surgir de bom da sua estadia aí? Quando
tudo estiver terminado e você tenha descoberto essa coisa boa, tome consciência de que o homem que matou
“acidentalmente” também conhecia muito bem esse potencial. Passe o luto normal pela sua morte e depois
celebre o presente do seu amor, que lhe permitiu, a ele, passar por tudo isso.
Golfinhos e Baleias
Pergunta: Querido Kryon, sinto uma ligação muito forte com os golfinhos e baleias. Qual é a relação deles
com os Humanos neste planeta?
Resposta: Continuando com a explicação dos cetáceos e dos golfinhos (da pergunta mais acima do
autismo), devem saber que a ligação entre eles e os Humanos é fortíssima. Não posso, neste momento, revelar
qual é a ligação, mas se recordam, já referi que estas criaturas são as “bibliotecas do planeta”. Além disso, já
vos disse que são sagradas, que respondem ao magnetismo e que farão parte do vosso futuro. Agarrem todas
estas pistas e planeiem as vossas respostas, usando o discernimento que vos foi dado. Então compreenderão.
Todos os Humanos conhecem a resposta a nível celular, onde todos os grandes segredos são conhecidos
relativamente a quem são realmente, o que estão aqui a fazer e o potencial do que está para chegar.
Não lhes parece interessante que, sem se importar com a cultura ou religião, o mundo em conjunto,
decidiu salvar as baleias? Que outras espécies levaram o mundo a unir-se? A resposta é: nenhuma! Porquê?
Porque estas criaturas são importantes portadoras de energia e de conhecimento que estão para chegar e, a
nível celular, todos os Humanos o sabem.
Eu chamo aos golfinhos os “pilotos” e às baleias a “biblioteca”. Juntos, eles vos conduzirão ao
conhecimento do futuro. Entretanto celebrem a sua existência e falem-lhes o maior número de vezes possível.
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Eles sabem absolutamente quem são os Humanos e respondem de um modo diferente ao de qualquer outra
criatura da Terra.
Fontes de Energia da Terra
Pergunta: Querido Kryon, onde deveriam (os Humanos) ir buscar novas fontes de energia para o nosso
planeta?
Resposta: Onde sempre estiveram. Comecem por considerar as mais antigas. Muitos de vocês sentem que
as novas fontes de energia sempre significam nova tecnologia. Em certo sentido têm razão. A melhor fonte de
energia que têm é o calor no interior do planeta. Inventem uma nova tecnologia para obtê-lo de forma
eficiente! Parem de criar calor! Ele está em todos os lados, debaixo de vocês. Os projectos de energia de alta
tecnologia que têm actualmente, transformaram o calor em vapor. Agora permitam que o planeta vos dê calor
e convertam-no em vapor. Realmente está aí para vocês, sem desperdícios, sem danos, sem efeitos colaterais.
Depois comecem a capturar a energia das marés, a acção de fluxo e refluxo que sempre tem estado ali. Há
muito que vocês possuem o conhecimento de como fazê-lo. Talvez pensem que é tecnologia demasiado baixa?
Finalmente, quando forem capazes de compreender algumas destas energias básicas e como têm estado todo o
tempo aí para vos disponibilizar energia, pouco a pouco vocês irão apercebendo-se do que é importante. Este
processo apela à ligação com a Rede Cósmica através do conhecimento da forma como manipular esta vibração
e desfazer as partes da mesma para vosso proveito. (Ver o Capítulo 7 e as canalizações sobre a Rede Cósmica)
Evolução Humana
Pergunta: Querido Kryon, como se enquadra a evolução na nossa actual condição humana? Você informou
que o Homem, segundo o conhecemos hoje, começou há mais ou menos 100.000 anos, mas que houve
diferentes tipos de homens desde há 300.000 anos. (Penso que não estou enganada, embora os números
possam não ser exactos).
Resposta: Há muito tempo que há vida no vosso planeta e muitos tipos de vida humana também. Alguns
tipos desenvolveram-se e extinguiram-se. Outros tipos evoluíram quase até ao que existe hoje em dia. Dizemovos que a vossa actual linhagem só tem cerca de 100.000 anos para que compreendam que, embora possa ter
havido humanos anteriormente, o tipo com a leitura exacta e a biologia seminal (como foi estipulado pelas Sete
Irmãs - Plêiades) começou aproximadamente nessa altura. Qualquer estudo que se faça sobre a
Humanidade anterior a essa altura, será um estudo de algo diferente de vocês. Também deveria
saber que o ser humano neste momento no planeta é absolutamente único. Nunca antes na história do
planeta se desenvolveu um Humano com os atributos de consciência que vocês têm neste
momento. Com o tempo haverá pequenas modificações físicas, com ampliação de órgãos de desintoxicação,
que contribuirão para acrescentar valor à qualidade única deste tempo. Agora, neste próprio momento do
tempo, é o ponto de definição do todo o novo ser humano.
A alma humana
Pergunta: Querido Kryon, li muito acerca de retiradas da alma de outros Trabalhadores da Luz. Segundo
eles, os Seres humanos experimentam, muitas vezes, o que se chama “perda da alma”, o que quer dizer que
aspectos da alma devem retirar-se e ser reintegrados novamente para que cada um possa avançar dentro do
período de ascensão. Mas há quem diga que cada um não o pode fazer por si só, que é necessário um
“especialista”. Pode tornar mais claro este assunto?
Resposta: Já falámos disso muitas vezes com palavras diferentes das que usou, mas respondo à sua
pergunta. O processo de ascensão está trabalhando ao extrair mais e mais da divindade do “anjo dentro de
vocês”. Nesse processo podem chegar a dizer que estão retirando mais da alma divina para o integrar
(misturando-o) com ele, o anjo. Então a resposta à primeira parte da pergunta seria sim. Todavia, têm a
habilidade de fazê-lo por vós mesmos. Ganharam-no e isso foi o tema das canalizações da iluminação humana,
assim como da mensagem do Mestre do Amor 10 desde há 2.000 anos. Os Humanos podem agora ir ao
estado de ascensão através de passos intuitivos e do próprio estudo. Há muitos métodos para facilitar
o trabalho com energia, combinada com o conhecimento que alguns encontraram e a ajuda durante a viagem.
Lembrem-se: Michael Thomas (Livro 5 – A Viagem para Casa) foi ajudado por não menos do que sete anjos na
sua “via rápida” até ao estado de ascensão. Por conseguinte, há precedentes nisto, mas é importante entender
que realmente é possível fazê-lo por vós mesmos. Esta é a mensagem do Espírito através do canal Kryon!

10 - Sananda/Jesus
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Clonagem
Pergunta: Querido Kryon, os Seres humanos clonados terão almas como nós? A clonagem serve um
propósito mais elevado? Se é assim, o que realmente se passa?
Resposta: Queridos, é importante que compreendam que o Espírito não existe no vazio. Foi a energia do
Espírito que providenciou a ciência da clonagem, assim como também outros melhoramentos naquilo a que
vocês chamam a forma “normal” de “nascer” neste planeta. Permitam-me fazer-lhes uma pergunta: Quando a
biologia reprodutiva é “ajudada” com o nascimento, essa criança tem uma alma normal? E o que é que se
passa com a congelação das células reprodutivas, para seu uso posterior? A criança que nasce disso tem uma
alma normal? A resposta a tudo isto mais o potencial da clonagem, é sim! A entidade que vem por
qualquer destas encarnações humanas, sem importar qual é a tecnologia, está totalmente
consciente das referidas circunstâncias e elegeu activamente o desafio. Pensem no desafio se alguma
vez clonarem um ser humano! Essa alma fará uma escolha para isso, tal como vocês.
Jesus e Paulo
Pergunta 1: Querido Kryon, no seu Livro 6 disse que o Apóstolo Paulo foi um canal espiritual. Não foi ele,
por acaso, o responsável da versão distorcida dos ensinamentos de Jesus que logo se converteram na
Cristandade ortodoxa? De facto, segundo penso, os outros apóstolos consideraram-no um herege do pior tipo.
Tem algum comentário específico acerca de Paulo?
Pergunta 2: Nesta vida como Trabalhador da Luz sinto-me muito chegado a Jesus. Às vezes até sinto que
tive uma vida passada no tempo de Jesus. Todavia, não posso identificar-me com a história de Jesus como está
contada na Bíblia e como se ensina nas igrejas actuais. Estas versões parecem-me muito afastadas da verdade!
Quão verdadeira é a descrição bíblica de Jesus? Por favor ajude-me a entender.
Resposta: Estas perguntas são apresentadas juntas, dado que ambas são ocasionadas pelo mesmo tópico
central acerca de qual é a verdade. Em Fevereiro de 1999, demo-vos uma canalização acerca deste importante
assunto (ver o Capítulo 1, “A Integridade de Deus”). Aqui se seguem uns comentários, para que os considerem
como parte da mensagem.
Primeiro, estas perguntas podem evidenciar conjecturas vossas referentes ao que se passou na história. A
Cristandade ortodoxa contém mais de 300 divisões entre aqueles que sentem o sorriso de Deus só sobre eles.
Qual delas teve a perspectiva distorcida? Quem está certo? Que guerras e massacres relacionados com as
crenças de Jesus na “forma certa” pensam vocês que foram avalizadas pelo Espírito (Deus)? Pensam realmente
que um ser humano muito rico não pode ir para o céu? Acreditam ser verdade que os sacerdotes mudaram um
pouco quando também foram os chefes do governo durante tantos anos? Dariam vocês ao Congresso Norteamericano as vossas doutrinas religiosas mais preciosas, por mais de 300 anos, para que eles as mantivessem
puras e só as alterassem quando fosse necessário? Ainda assim, isso foi o que sucedeu. Acreditam realmente
que Deus odeia os Humanos que têm pesados atributos cármicos de identificação genérica nas suas vidas?
Acreditam que um Deus amoroso e temível, que criou os Humanos à sua imagem (a Família), os mataria um
por um, torturando-os no inferno para sempre, porque não seguiram algumas regras ou não encontraram a
verdade nas suas vidas, incluindo as crianças?
Isso é o que vos dizem que é Deus.
Ora bem, vocês perguntam se acreditam que têm a história certa? Evidentemente alguma coisa não está a
ser bem traduzida ou perdeu-se pelo caminho.
Só faço estas perguntas, de forma de retórica, para assinalar que a informação que vocês pensam que
possuem não vos dá uma visão completa e precisa. Sabem que os sacerdotes judeus chamaram a Jesus o
“sacerdote maldito”? Se pensavam que Jesus era maldito, não é de estranhar que alguns dos outros seguidores
se obstinassem com a liderança de Paulo? Qual dos outros apóstolos recebeu o tipo de milagre que recebeu
Paulo na estrada de Damasco? Recordam a diferença entre apóstolo e discípulo? Acreditam que poderá ter
havido competição entre eles? Recordam-se de algum dos atributos dos vossos próprios tempos religiosos
modernos? Exponho estes temas para dar-lhes a informação de que não só enquanto Jesus vivia, mas também
imediatamente depois, os Humanos encontraram-se numa luta interna sobre o seu imenso poder e sobre o que
pensavam que ele tinha dito ou feito. Muito poucos o “entenderam” realmente. Imediatamente houve muitas
divisões, e algumas delas levaram, em nome do Espírito, a acções da mais baixa energia que alguma vez se
fizeram sobre a Terra.
Para responder à vossa pergunta directamente, não, vocês não conhecem a história completa. E para
tornar as coisas mais interessantes, toda a história (relativa à vida de Jesus) encontra-se dentro dos conhecidos
papiros sagrados. Então, vocês perguntarão: Porque há tantas versões do que se passou? Há tantas regras
diferentes a seguir? Tantas ideias diferentes de a quem e como render culto com exactidão? A razão é que há
muitos Humanos diferentes.
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Os papiros estão disponíveis e são poderosos. Contêm informação que molestaria e desequilibraria as
mesmas doutrinas centrais daqueles que acreditam que conhecem tudo relativo a Jesus. Porque é que os
sábios hesitam tanto em revelá-los? Realmente, quanto tempo leva a formar opiniões sobre as mensagens
neles contidas? Até agora, os sábios estiveram com eles por mais de 40 anos. Sabem vocês quais são as
verdadeiras interpretações, as que sustentam um perfil baixo? Alguns sim, e tiveram grandes dificuldades com
o tema, do que fazer com esse tipo de conhecimento. Alguns desejaram não o ter sabido. Alguns revelaram-no
e foram ridicularizados.
As nossas instruções para vós, relativamente a este assunto, não se alteraram desde que começámos a
dar-vos as mensagens, há 10 anos. No que se relaciona com Jesus: Ele foi um avatar e um xamã de grande
importância, ele deu informação surpreendente à Humanidade relativa à iluminação humana. Ele mostrou o
caminho numa vertente espiritual onde a Humanidade estava lentamente ganhando a possibilidade de
compreender o deslocamento vibracional. Ele curou os Humanos. Ensinou o Amor. Mostrou a Pedro como
caminhar sobre a água, ensinou-lhe como poderia fazê-lo por si mesmo, e Pedro fê-lo! Só quando duvidou,
tomou as mãos de Jesus para que o ajudasse. Todavia, hoje muitos sacerdotes interpretam isso como se
“Pedro não pudesse fazê-lo sem Jesus”. Esqueceram a verdadeira mensagem de iluminação. Este é um
exemplo de quanto do que Jesus fez, foi alterado para significar outras coisas, coisas que geralmente não
davam poder ao Humano individual, mas à organização ou ao sacerdote em sua representação.
Não é tão difícil entender porque havia tantos sacerdotes iluminados? Tantas regras?
Faz 10 anos que vos falámos sobre a religião: “Permaneçam tranquilos e desejem que o amor seja o vosso
discernimento”. Dissemo-vos muitas vezes que cada um de vocês tem a verdade no seu interior. Não têm de
unir-se a nada nem de seguir qualquer Humano para a encontrar. Muitas vezes vos pedimos que estabeleçam a
vossa maior prioridade relativamente às vossas diferenças religiosas: a de amar a cada um dentro das vossas
possibilidades. Dissemo-vos que não pensem em mudar os outros, somente que os amem. Pedimos
que conduzam as vossas vidas à sabedoria.
Dissemo-vos anteriormente que nunca podereis eliminar a enorme quantidade de doutrinas e crenças
variadas que há sobre a Terra. Não se espera que elas se unam numa vasta provação. O que de facto podem
esperar é a sabedoria que traz a solução da tolerância, o entendimento de que os Humanos têm o direito de
encontrar Deus/Espírito da forma que gostem. Deixem de pensar que os outros membros da Família
estão enganados. Deixem de te ntar que eles acreditem no mesmo que vocês. Preocupem-se com os vossos
próprios assuntos espirituais, depois desejem aos outros, ao resto da Família, ter vida, assim como a vocês, e a
seguir louvai-os.
Querido, você relaciona-se com o amor de Jesus? Realmente! Todos nós também. Relaciona-se com o
amor e os sábios ensinamentos espirituais de Eliahu? Todos nós também. E com os outros grandes mestres de
tantas culturas? Nós louvamo-los e relacionamo-nos com o seu amor! O amor é o amor e será encontrado em
muitos lugares do mundo. Os avatares estão vivos hoje e têm grandes poderes espirituais sobre a matéria e a
energia. São uma matéria-prima para o planeta. Porque eles existem, não quer dizer que estejam contra
aqueles que acreditam em Jesus. Compreendam que todos estão à procura da iluminação, então, amem-se uns
aos outros! Dêem espaço inclusivé aos que parecm estar errados relativamente a Deus. Permitam-lhes que
encontrem a sua própria integridade e verdade, e celebrem a vida deles!
A verdade básica é: o Amor é o centro da questão. O Amor é a chave da capacidade futura da
Humanidade para mudar a Terra. A religião falou-vos muito sobre os homens, não sobre Deus. No entanto,
cada religião contém sementes da verdade básica. Vocês não necessitam da religião para serem
iluminados, só necessitam transformar-se a vocês mesmos. Mas se desejam participar numa religião,
façam-no. Se desejam seguir algo, sigam o amor. O poder reside no indivíduo, não na organização, não na
quantidade de interpretações que se fizeram sobre o que aconteceu, tão pouco nas regras estabelecidas pelos
homens. A verdadeira mensagem de Jesus foi a de que cada um tome o seu próprio poder porque, realmente,
tem a capacidade para o fazer.
O Mestre judeu Jesus, foi um dos muitos Mestres de todas as épocas. Ele é quem representa a maior
visibilidade dentro da vossa cultura e é por isso que o tema é tão recorrente nas páginas do material de Kryon
no continente americano. Não é o mesmo para outros canais de Kryon de outras culturas. Como tantos outros
Mestres, Jesus iluminou homens e mulheres com o Amor. E como muitos outros Mestres a sua mensagem foi:
Amem-se uns aos outros! Então, quando forem capazes de entender a mensagem, sigam em frente e
caminhem sobre a água.
Anulação do carma
Pergunta: Querido Kryon, Segundo o que entendi, o nosso carma anula-se com o Implante Neutralizador.
Que efeito produz em nós a astrologia natal a partir do momento em que aceitamos o Implante? Já não é
válida a nossa carta astrológica depois de pedir o Implante?
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Resposta: Esta é uma repetição, mas talvez oportuna, já que as respostas foram dadas há muitos anos
atrás. O Implante não anula o seu signo astrológico. Essa é a sua marca magnética, e é sua para toda a
vida. O que consegue com o expressar a intenção do Implante/Libertação é anular outros atributos astrológicos
que frequentemente influenciam o seu signo. Demo-vos o exemplo do feto. É uma planta, mas a sua marca
específica é a de um feto. Ama os lugares quentes, a luz do sol indirecta e tem um esquema definido do que
quer para o seu sustento (horário para a água). Quando o feto manifesta a intenção de mudar (o cenário do
Implante/libertação) continuará a permanecer como feto. O que mudará são os atributos à volta dele que
somente iriam restringi-lo na sua “qualidade de feto”. Ainda que continue sempre a amar a sombra, poderá
existir ao sol. Ainda que tenha sempre desfrutado de um horário específico para a água e esteja predisposto a
isso, poderá estar no deserto e sobreviver. Antes não o podia fazer e agora poderá continuar a ser um feto vivo
e saudável.
Os que pertencem a um determinado signo astrológico conhecem as suas predisposições. Sabem
perfeitamente quais são os atributos dos signos que foram nomeados e dados pelos seus astrólogos que
possuem conhecimentos científicos. No entanto, o que agora têm é a capacidade de ir mais além deles e não
serem detidos pelas energias planetárias magnéticas interactivas, conhecidas previamente, que poderiam ter
contribuído para isso. Em algumas ocasiões alguém vos disse: “Nã o faças isto ou aquilo” por causa do vosso
signo de nascimento. Isso foi o que mudou agora. Através da intenção de receber a implantação de uma nova
consciência celular (o Implante), vocês anulam muitos dos atributos dos vossos ciclos astrológicos. Em
consequência, muitos dos “não deverias” ou “convém-te” que acompanham os vossos mapas, agora não são
importantes. Tentem. Se são daqueles que seguem os seus aspectos astrológicos, surpreender-se-ão com o
que são capazes de fazer, incluindo em alguns dos piores momentos previstos nos vossos mapas. Isto não pode
ser uma surpresa para vós, já que sair do caminho dos contratos está relacionado com a liberdade espiritual, a
co-criação e o começo de um novo paradigma de vida. Com tudo isso também virá uma sensação de ser uma
nova pessoa “magnética”.
Implante Neutralizador / Libertação
Pergunta: Querido Kryon, quanto tempo temos disponível para pedir o Implante Neutralizador? Há um
tempo limite ou um momento óptimo para o pedir?
Resposta: Recordemos, novamente, o que é o Implante Neutralizador. Durante os últimos 10 anos temos
clarificado e exposto o que é a energia referente a este processo para o Humano. Recordem que são somente
vocês que podem expressar a intenção pura e a autorização para ascender ao próximo passo espiritual. Estão
sendo implantados com iluminação para receber as dádivas da vossa própria fonte de poder. É um abrir de
portas para a comunicação. É uma notificação de que vocês estão preparados para rescindir o velho contrato
com que vieram. É profundo, mas simples. Alguns converteram-no em algo horrível e temível. Alguns pensaram
que algo assim era impossível e que os sacerdotes e líderes eram os que deveriam administrar e facilitar. É
estranho que aceitem o portal 11:11 da autorização da Humanidade e que neguem a autorização da capacidade
pessoal. Tais são as suposições da dualidade.
A resposta à sua pergunta é esta: os seus guias permanecerão tranquilamente ao seu lado durante toda a
sua vida. Como já se canalizou anteriormente, são activados mediante a sua intenção de querer entrar
numa nova vibração (o implante/libertação). Isto é visto pelos seus ajudantes espirituais como uma acção
muito importante. Movem-se rapidamente quando são activados pela sua intenção! Alguns de vocês até já se
queixaram disso. Realmente vocês sabem que vos amamos. Podem expressar essa intenção quando o
desejarem. Não tem outras regras que não sejam as de fazerem o pedido com total integridade e grande
pureza.
Pergunta: Querido Kryon, há muitos anos que pedi o Implante mas continuo atormentado com problemas
relacionados com a minha condição física. Isto significa que ainda não recebi o Implante? Que posso fazer?
Resposta: Pedir o Implante/Libertação é, simplesmente, uma solicitação Humana para descobrir a
divindade interior e para começar um processo de deslocamento vibratório, e darem-se conta de que fazem
parte de Deus. Quando pedem isso com intenção pura, é-vos dado sem necessidade de que o tenham de
pedir novamente. Alguns não se dão conta do poder que contém este atributo espiritual. Alguns expressam
uma intenção condicional. Dizem: “Se eu fizer isto, então talvez Deus faça aquilo”. Não se apercebem do que é
a intenção pura. Intenção pura era o que tinha Abraão quando a faca que a sua mão segurava ia directa ao
peito do seu único filho. Abraão amava tanto Deus que, embora se sentisse horrivelmente mal com a ideia do
que se poderia passar, confiou no amor do Espírito. Confiou no facto de que Deus é um sócio e que nunca o
enganaria. Ele tinha razão, e em lugar de morte, houve celebração naquela montanha, uma situação de ganhar
ou perder.
O que estou a dizer é que o seu pedido e a posterior concessão, não têm a ver com a sua condição física.
Isso vem a seguir de pois de:
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1)
2)
3)
4)

Começar a celebrar a sua vida.
Compreender a decisão espiritual e todas as suas ramificações.
Pôr em prática o sustentar da luz com alegria, mesmo com problemas na sua condição física.
Manifestar a luz espectacular do seu interior às pessoas que o cercam.

O Implante/Libertação é uma aplicação que dura toda a vida. Traz tantas dádivas como a quantidade
de Humanos na Terra. Quando deixar de perguntar-se quando ocorreu a cura e começar a celebrar a sua
própria existência, a sua biologia começará a mudar. Entretanto, deixe de se focar nas aparências e comece
primeiro a trabalhar com a sua dádiva. A seguir, a felicidade e a paz, e também a cura, aparecerão na sua vida.
Aprenda a “possuir” a auto-avaliação do anjo que se encontra dentro de si. A seguir, essas coisas que você
deseja ocuparão o seu lugar.
Governo Mundial Secreto
Pergunta: Querido Kryon, qual é a opinião e os comentários de Kryon acerca do “governo secreto
mundial”?
Resposta: Este “governo secreto” do vosso planeta foi discutido em muitas canalizações. Alguns de vocês
chamaram-lhe “iluminatti”, tanto que essa energia poderosa e conspiradora estava progredindo no seu
objectivo de controlar a forma como funcionam as coisas sobre a Terra (principalmente por meio de planos
financeiros secretos e pelo controlo humano). Hoje em dia eles encontram-se lutando pela sua própria
existência, dado estarem a defrontar-se com um inimigo que não esperavam. O inimigo que estão a enfrentar
chama-se verdade. Esta espada da verdade está a ser empunhada por milhões, como resultado da elevação
da consciência no planeta. Nas suas comunicações Humanas, o que costumava ser oficial e extenso converteuse em informal e instantâneo. Vocês criaram uma rede de declarações, saudações e informações interligadas
que enviam luz para as bases deste grupo obscuro e secreto. Como anteriormente vos dissemos: “quando
todos puderem falar de imediato com todos, deixa de haver segredos”. Não há poder que possa sustentar-se
contra a verdade. Dêem uma vista de olhos ao que sucedeu aos homens e mulheres mais poderosos da Terra,
sem ter em conta as suas riquezas e filiações políticas, quando se descobriu alguma verdade espectacular
relacionada com as suas vidas. Nada se pode ocultar! Não existe suficiente quantidade de poder que possa
superar a energia da verdade (a espada). O conhecimento (o escudo) é o catalisador da verdade e a sabedoria
de o comunicar é o que chamamos o “manto de Deus” ou a armadura. Tal como em outra pergunta desta
série, dissemos que a luz é activa. Nada se pode sustentar contra a sua verdade. A obscuridade retrocede e dá
gritos de horror ao ser expulsa. Ironicamente (dado o seu nome), um grupo secreto não pode trabalhar às
claras. A obscuridade ao transformar-se, ao desaparecer, faz com que os trabalhos destes grupos apareçam à
luz. Não se podem continuar a manter secretos, e os movimentos que até ali tinham sido fáceis, devido à forma
encoberta como operavam, são cada vez mais difíceis de sustentar. Estes grupos estão a falhar. Esta é a
resposta à sua pergunta. Ainda assim, haverá quem trate de vos atemorizar com acções baseadas no medo.
Quando a informação é sensacional, o Humano é inclinado a prestar atenção, tal como quando escuta algo que
diz: “O céu está a derrubar-se”. É a “falta de luz interior” que se sente atraída por isto, e a mente do “disse-te ”
que motivará o Humano a examinar o obscuro. É por isso que os Humanos se sentem atraídos pelo
sensacional. Está equilibrado e é apropriado, mas o conhecimento de como funciona cria a verdade e, de
seguida, a sabedoria do discernimento cria a luz.
Auto-avaliação
Pergunta: Querido Kryon, porque é que nós, os Humanos, temos dificuldades em amarmo-nos a nós
próprios? Por acaso, não é o amor por todo o nosso Ser uma das ferramentas mais importantes para a
ascensão?
Resposta: Sim, por isso a prova é trabalhar! O amor pelo próprio Ser e o estabelecimento da autoreverência é algo em que os Humanos devem trabalhar. É parte do obstáculo que enfrentam para
encontrarem o “Deus interior”. Com o aumento gradual das crianças Índigo, vocês passarão a dispôr dum
atributo completamente novo que está a ser concedido à consciência Humana. As crianças (como já se
canalizou anteriormente) chegam com um poder de auto-estima enorme. A alguns até lhes chamam
“obstinados”, sem entenderem, de facto, qual é o real atributo dessa personalidade. É o começo de tipos de
Humanos que terão muito menos impedimentos para se amarem a si próprios do que vocês têm. Celebrem o
que conseguiram! Celebrem o que vem aí!...
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Perda do Sono
Pergunta: Querido Kryon, o que é que se passa comigo, que não consigo conciliar o sono durante a noite?
Acordo às 2h da manhã e não consigo dormir até às 4h. Dou-me conta que tenho vibrações muito altas e é
muito incómodo dormir de madrugada (tenho um trabalho de meio dia). A minha saúde é boa e tenho energia
para fazer o que quiser. Sou uma mulher de 82 anos que não está habituada a estas noitadas.
Resposta: Bendita seja por esta pergunta. Comece a celebrar a sua nova biologia. A sua energia não será
afectada de modo adverso. O que está a acontecer é uma dádiva da deslocação vibratória. Deixe que os outros
saibam a sua idade biológica, deixe que saibam que este processo está disponível para todos os Humanos e
não somente para aqueles que sentem que estão numa idade de aparente produtividade! É uma mudança
Humana e não é propriedade de nenhum grupo de certa idade. Mude os seus horários para se poder adaptar
ao que a apaixona. O que gostaria de fazer com as novas horas de vigília que lhe concederam? Comece a
mudar os seus hábitos em relação à sua Nova Energia. Procure novas coisas para fazer que a façam sentir que
se ajuda a si e aos outros. Mude o que “está habituada” a fazer. Adapte a sua Nova Energia às dádivas que
está a receber, e não faça comparações entre a velha energia e os novos atributos. A pessoa que você era, não
é a mesma daquela em que se está convertendo.
Celebre! Estas modificações são reais e estão aqui porque você as pediu.
Nome da Alma (Nome Espiritual)
Pergunta: Gostaria de conhecer o meu nome espiritual (o da alma). O que posso fazer para o encontrar?
Resposta: Não pode fazer nada para encontrar esse nome. Tenho duas coisas a informar sobre esse tema:
(1) Não há pessoa sobre a Terra que conheça o real “nome da sua alma”. A alguns de vocês pode ter sido
dada informação sobre o som ou a ortografia de um nome humano que poderia ser o mais favorável para a
vossa energia à medida que avança no caminho. Isto está relacionado com a ajuda espiritual humana. Mas, em
absoluto, não é o seu nome. Já se perguntaram, alguma vez, por que razão se dá esta informação a alguns e a
outros não? Alguns supõem que talvez se dê a informação aos que se encontram melhor espiritualmente. Isso
não é correcto. Os Humanos que receberam informação especial sobre os seus nomes, são simplesmente os
que são ajudados a mudar a energia de como são conhecidos. Ajuda-os a avançar no seu caminho. A maioria
não necessita desta informação, por isso os que a obtiveram receberam uma ferramenta para os ajudar numa
situação particular. Todavia, a maioria não vê as coisas desta forma. Saibam, no entanto, que os “nomes
espirituais” que a muitos de vós foram concedidos, são dádivas do Espírito para vos ajudar a mudar a vossa
energia. Há mais: Estas mudanças de nome para ajudar estas energias Humanas podem não ser permanentes!
Estejam conscientes de que aqueles que o receberam, poder receber outro posteriormente, para que se ajuste
às suas vibrações em mudança. Estas alterações demonstram que este nome não é o que têm do outro lado
do véu (onde não haverá mudanças).
(2) Já demos esta informação anteriormente: Queridos, não desperdicem tempo com atributos que não se
adaptam à energia da vossa tarefa aqui. Vão caminhar pela vida ansiosos porque não podem ver o santuário
interior das vossas funções corporais? Não. Vocês celebram o seu funcionamento e compreendem que elas são
uma parte vital para vocês, permitem-vos funcionar, viver. É o mesmo para o nome que têm do outro lado do
véu. Para vocês não teria qualquer sentido conhecê-lo. Não é nada que se diga de ânimo leve. É uma energia,
uma cor, uma mensagem, todas as partes numa só. É interdimensional e tem um forte complemento de luz.
Com esta explicação, querem realmente perder tempo a encontrá-lo? Voltem a ler a parábola ”Jasão e a gruta”
(do Livro IV de Kryon). É uma forma rápida de entenderem o porquê de não termos sequer começado a
explicar algumas coisas, incluindo o vosso nome da alma.
Energia Espiritual
Pergunta: Querido Kryon, cada vez que me conecto consigo em meditação, ou cada vez que leio um livro
ou uma revista de Kryon, experimento sensações grandiosas, totalmente baseadas no amor, que podem ser
surpreendentes. Não tenho estas sensações com nenhuma outra entidade, qualquer que seja o canal. Sei que
há algo especial e valorizo-o, mas não sei porque é tão intenso. Sinto que deve haver alguma razão. Estou aqui
para acompanhar, de alguma forma, o grupo Kryon ou o que experimento é simplesmente parte da lição para
aqueles de nós que têm a sorte suficiente de experimentar a sua magia?
Resposta: Dito de uma forma simples, você está finalmente sentindo a essência do “Lar”. O meu
revestimento é o do amor, ainda que eu seja o mecânico. Quando você sente essas coisas, está a absorver uma
parte da verdade de quem você é e de onde vem. Por isso, existe um enorme sentimento de “evocação”. Se
não há outro canal que lhe faça sentir o mesmo, você não está procurando o suficiente, porque o Espírito
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sempre trará informação baseada no amor, desta mesma forma, se vocês o permitirem. Kryon é só um dos que
tem este revestimento das sementes do Lar. Há parte de si que ecoa com a minha mensagem dado que todos
pertencemos ao mesmo lugar, um lugar majestoso e de grande amor, um lugar onde você sente saudades de
estar. No que respeita a acompanhar-me, você acompanha- me sempre quando mantém a sua luz bem
alta para que todos a possam ver. Acompanha- me quando tolera o intolerável. Acompanha- me
quando expressa intenção de que o seu Ser Superior se comunique com o Espírito e participe de
uma forma que cura o seu corpo. Todas estas acções acompanham o todo do qual eu faço parte. São uma
parte da grande energia do amor que é a Vida em si mesma, e também você! Quando vibra num nível mais
alto, eu também o faço! Quando se sente inundada por uma emoção que brota da sensação do Lar, está
sentindo parte de mim. Estamos todos unidos e, quanto mais a sua vibração se aproximar, mais me sentirá.
Nós somos Família, você e eu. Falo a cada um para que expresse a intenção de ler esta transmissão.
A vibrar mais alto
Pergunta: Querido Kryon, você falou anteriormente dos níveis de vibração do nosso planeta e de nós
mesmos. Gostaria de saber que actividades, comportamentos, substâncias, etc., ajudam os nossos níveis
vibratórios. Também gostaria de saber que danos detêm as nossas vibrações. Obrigado.
Resposta: A resposta a esta pergunta é muito simples:
•

O que prejudica o seu crescimento vibratório é:
1 - Permanecer com medo quando conhecer a verdade real da forma como funcionam as coisas.
2 - Preocupar-se.
3 - Criar drama, sem necessidade, relativamente às coisas que tê m solução.
4- Prender-se às partes da sua vida que sabe que têm uma vibração baixa, porque não pode imaginar
uma forma de existência sem elas.
5 - Não confiar no anjo/divindade interior.
6 - Ter uma intenção hesitante nos temas espirituais.
•

O que ajuda o seu crescimento vibratório é:
1 - Reclamar o poder do seu guia interno.
2 - Não se preocupar (paz) com o futuro e ter o “saber” absoluto de que tudo está bem.
3 - Criar circunstâncias pacíficas à volta das áreas que têm um potencial para o drama.
4 - Libertar-se de energias não apropriadas da sua vida que, em algum momento, possam ter parecido
“sagradas” mas que hoje em dia pode, realmente, viver sem elas.
5 - Dedicar tempo ao Espírito meditando de uma nova forma:
(A) Celebrando (agradecendo) tudo o que aconteça sem importar o quê;
(B) Visualizando a conexão com o seu Ser Superior;
(C) Perguntando-se constantemente: “O que é que desejas que saiba?” em vez de “especular”
qual seria a solução para o problema que enfrenta.
6 - Compreender a auto-reverência para facilitar a criação da intenção pura.
Vocês são amados muito ternamente.
KRYON
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Poder absoluto do amor sobre a biologia (44)
Poder absoluto do amor sobre a ansiedade (44)
Poder absoluto do amor sobre a dualidade (45)
O poder absoluto do amor sobre a protecção (46)
O poder absoluto do amor sobre a mudança – A Mudança Real (47)

2) Escuridão e Luz (48)
Escuridão e luz (50)
1) O equilíbrio da Humanidade – Negativo e Positivo (50)
2) Desafio e solução dos problemas (51)
3) Vida/Morte (52)
4) Escuridão/iluminação actual (52)
5) Amor/Ódio (53)
6) Medo/Paz (53)
A parábola de Mobie (54)
Humor (56)
3) A Bandeja Dourada (56)
A cadeira dourada (57)
Exercício de visualização (58)
1 – Fuga (58)
2 - A menor resistência (58)
Parábola de Sara e o “sapato velho” (59)
3 - Compartilhar (diluir o problema) (59)
4 – Preocupação (59)
5 – Abandono (60)
O Universo, um sistema fechado (60)
Sobre o Agora e o tempo linear (61)
4) Guias e Anjos (65)
Transmissão de Energia. O Equilíbrio da Energia Espiritual (66)
O Pai, o Filho e o Espírito Santo: A Trindade (o poder do três) (66)
O Pai (66)
O Filho (66)
O Espírito Santo (66)
O papel dos guias (67)
A energia da criação (67)
A Intenção (a primeira decisão) (67)
O físico (a segunda decisão) (68)
A Alquimia Emocional (a terceira decisão) (69)
As medições (69)
Capítulo 4 - A Terra – a vossa sócia no milénio (71)
O Grande Potencial (73)
A Rede cristalina e o fim das sombras (74)
Os textos do passado (75)
Fim das sombras (76)
Capítulo 5 - Canalização perante as Nações Unidas, 1998 (82)
O futuro
Capítulo 6 - As cinco rupturas da Nova Era (87)
A espiritualidade actual da velha energia e da Nova Energia
As cinco rupturas na Nova Era. (89)
1) A crença (90)
2) A família (91)
3) Relacionamentos (91)
4) Negócios (local de trabalho) (92)
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5) A biologia humana (92)
“Poderei não vos dar aquilo que vocês julgam desejar” (Anne K. Hudec) (94)
A Família (Parte 4) - Renovação da Família (98)
Renovação da Família (100)
1) Mudança celular (100)
2) Consciência (101)
3) O vosso caminho espiritual (102)
4) Energia (103)
5) Finalidade (104)
6) Interacção (105)
7) Saber (105)
A Família – (Parte 5) - O Sentido da Vida (108)
O Limite do Tempo Cósmico (111)
A Convergência Harmónica – A Penúltima Medição (112)
Recapitulação do 11:11 (113)
Recapitulação do 12:12 (114)
Coisas que fazem BANG
O Grande Plano (115)
O futuro: E agora?... A prova terminou. (117)
Capítulo 7 – Ciência (120)
Resíduos Nucleares
O Padrão Cósmico (Parte I) (123)
A medida do Padrão Cósmico (124)
A forma, a ordem e a luminescência do Padrão Cósmico (125)
A Velocidade/Tempo do Padrão Cósmico (125)
O Padrão Cósmico (Parte II) (127)
Mais sobre a forma do Padrão Cósmico (128)
Atributos das células (129)
A velocidade de transmissão de energia dentro do Padrão Cósmico (129)
As 3 regras da energia (130)
Física básica do Padrão Cósmico (130)
Constante cosmológica (131)
Criar poder físico a partir do Padrão Cósmico (131)
O padrão/ligação humana. (132)
Técnica de equilíbrio do campo electromagnético (Peggy Dubro) (135)
Sustentando o nosso potencial total, integrando a velha e nova energia (136)
Uma pequena história pessoal e um encontro com Anhia (136)
O Padrão de Calibração Universal é o Padrão de energia da auto-habilitação (138)
O papel da intenção (138)
Tecendo os filamentos do Padrão de Calibração Universal (PCU) - Uma evolução eléctrica (139)
Os circuitos do infinito em forma de 8 (139)
Tempo circular (140)
Um chamamento à calibração universal (Peggy Dubro) (141)
Restaurando as leis electromagnéticas do amor (141
Padrões de energia dourada – figuras celestes de luz (141)
As 4 fases da técnica de equilíbrio do campo electromagnético (142)
Mestria – a postura do equilíbrio (143)
Uma escola com asas (143)
Casando Espírito e Biologia através do ECU (144)
Uma celebração da calibração (144)
Capítulo 8 - Para os Judeus (145)
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Capítulo 9 - As perguntas mais frequentes (151)
Ascensão (151)
A Astrologia Actual (152)
Autismo (152)
Contratos (153)
Golfinhos e Baleias (153)
Fontes de Energia da Terra (154)
Evolução Humana (154)
A Alma Humana (154)
Clonagem (155)
Jesus e Paulo (155)
Anulação do carma (156)
Implante Neutralizador / Libertação (157)
Governo Mundial Secreto (158)
Auto Avaliação (158)
Perda do Sono (159)
Nome da Alma (Nome Espiritual) (159)
Energia Espiritual (159)
A vibrar Mais Alto (160)
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