UMA NOVA ENTREGA
Conversa simples para tempos confusos

Livro 10 de KRYON

Canalizações de Lee Carroll

(www.velatropa.com)

1

ÍNDICE DO CONTEÚDO

Atributos da Ascensão e o Poder da Consciência Humana (Capítulo 1) Canalizado na Filadélfia, Pensilvânia
E assim começa... (Capítulo 2) Canalizado em Santa Fé, Novo México (Kryon Summer-Light Conference)
Uma Nova Dispensação (Capítulo 3) Canalizado no Caribe - O Terceiro Cruzeiro Anual de Kryon
A Co-Criação Explicada - "Cantando no Coro" (Capítulo 4) Canalizado em Toronto, Ontário, Canadá
O Que esta Acontecendo? (Capítulo 5) Canalizado em New Hampshire
Conversa Franca (Capítulo 6) Canalizado em Dalas, Texas
O que é Novo e o Que Não É (Capítulo 7) Canalizado em Illinois, Wyoming, e Utah
A Experiência do Monte Shasta (Capítulo 8) Canalizado no Monte Shasta, Califórnia
Auto-Estima (Capítulo 9) Canalizado em Del Mar, Califórnia – Primeira Conferencia Anual de Cura
Frustrações Parte I (Capítulo 10) Canalizado em Toronto, Ontário, Canadá
O Universo Interdimensional (Capítulo 11) Canalizado em East Rutherford, Nova Jersey
Frustrações Parte II (Capítulo 12) Canalizado em Newport Beach, Califórnia
Perguntas e Respostas do Fórum (Capítulo 13) Do Website Kryon

[Todas as canalizações foram reescritas e melhoradas, através de Lee Carroll, em um processo de recanalização feito sobre a transcrição da canalização original. Isto foi feito para torná-las mais apropriadas para a
linguagem escrita e para trazer clareza de conceitos que foram dados energeticamente dentro das canalizações
ao vivo.]
www.kryon.com
http://www.kryon.cjb.net/

2

Atributos da Ascensão e o Poder da Consciência Humana
Filadélfia – Pensilvânia - Junho de 2002
Saudações, queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético.
Aqui é uma voz familiar que está acompanhada daqueles que flúem comigo através de uma fenda no véu. É
uma fluência de nosso lado de interdimensionalidade para o lado que vocês chamam de quatro dimensões. Esta
é a voz que traz com isso um tipo de energia que pode ser confuso para alguns. É difícil explicar como uma
coisa pode ser. Eu não sei quantas vezes começamos a mensagem com: “Hoje, explicaremos o inexplicável.”
Basta dizer que, fora de tempo e de espaço, esta sala se enche com uma família interdimensional... algumas
entidades vocês podem até reconhecer. Se a Consciência Humana realmente tem poder [como foi explicado no
seminário antes da canalização], então, vocês podem imaginar o poder da Consciência Humana intermisturada
com aqueles do meu lado do véu que decidiram vir por alguns momentos e ficar junto de vocês? Esta noite já é
diferente das outras [falando de outras sessões de canalização].
É como se, cada vez que nós chegássemos diante de vocês, houvesse uma intensificação causada pela
aceitação, pelo entendimento no âmago daqueles que se sentam nas cadeiras. Alguns estão começando a
“reconhecer” a família. É mais do que apenas energia, vocês sabem. Vocês estão começando a reconhecer as
personalidades daqueles que ficam do seu lado, partes de quem vocês chamavam de guias. Partes do que
chamamos de vocês. Assim, aqui estão vocês, queridos Seres Humanos, irmãos e irmãs. Já faz um tempo
desde que vimos vocês! Vocês fazem idéia de que todos têm algo em comum? Vocês todos vieram de onde eu
estou [falando da posição interdimensional de Kryon do outro lado do véu]. Há muito respeito, no outro lado, por
vocês que vêm para este planeta! Uma vez em sua realidade, vocês diluem todas as coisas que vocês são.
Vocês não vêem a sua magnificência, e pensam em vocês de maneira singular. Vocês andam em uma realidade
linear com nenhuma evidência do que, de fato, está acontecendo no momento. Então, nós lhes dizemos, deixem
que a evidência de que isto é real esteja nas emoções que tocam vocês, nas pressões que vocês sentem e nas
cores que vocês vêem durante momentos como este em que explicamos algumas coisas para vocês.
Já se perguntaram por que chegamos desta forma? Por que o Espírito teria um processo como este? Talvez
vocês estejam começando a compreender que, independente do que for dito hoje, e independente dos
ensinamentos que forem apresentados hoje, alguma coisa está acontecendo com vocês que é completamente à
parte de tudo isto. Aos que estão lendo, o que vocês estão sentindo neste momento? É uma leitura casual, ou
vocês entendem que não é por acaso que seus olhos estão nesta página no mesmo momento que estamos
dizendo estas palavras? Há algo acontecendo que está fora da realidade das quatro dimensões que vocês têm
aqui, e eu lhes direi o que é: Cada um de vocês tem um grupo ao seu redor – um grupo que vocês conhecem,
que conhecem tão bem quanto conhecem a si próprios! Vocês podem dizer: “Bem, não cabe mais ninguém na
sala, Kryon”.[Referindo-se ao fato de que as pessoas na sala estão em cadeiras bem juntas umas das outras.]
Ah, sim, cabe! Esta sala está transbordando daqueles que vocês conheceram e mesmo perderam em sua
existência. Alguns de vocês podem senti-los! Saberão que eles estão aqui. Eles os tocarão se vocês quiserem.
Tudo é parte do ensinamento desta noite. Eles têm que estar aqui para o ensinamento de hoje.
Então, o que eles querem? Vocês podem perguntar. Por que parecem tão ansiosos? Vocês podem
perguntar. É a intenção de um Trabalhador da Luz que menciona “Eu estou pronto” que, de repente, muda tudo.
Os que estão à sua volta chegam em sua energia áurica e vocês fazem uma festa! E, nesta festa, há um grupo
sorridente de entidades – mais entidades do que podem contar. São peças de um quebra-cabeça que vocês têm
tentado resolver por toda a vida. Existe mais do que os olhos podem ver? A resposta é sim. Existe uma parte de
vocês a ser descoberta. Há mais amor aqui do que podem ver ou sentir. Há compaixão, que cria a energia da
solução, da estabilidade e da alegria. Há respostas para as perguntas que vocês têm feito há tanto tempo:
“Como eu vou passar por isso? O que virá a seguir? Por favor, Deus, eu não posso fazer isso sozinho”.Dizemos
que nunca se pretendeu que vocês fizessem nada sozinhos! Não foi quando vocês deixaram que nós nos
aproximássemos? Não foi quando vocês deixaram que a família se aproximasse? Quando vocês fazem isso,
criam a definição do que trouxemos em 1989: a definição de implante – implantarem-se com as partes de vocês
que estavam de fora esperando pacientemente por sua intenção; implantarem-se com as partes da família que
estavam de fora ansiosas por entrar.
Esta energia em volta de vocês foi vista e identificada há anos! Muitos a viram de fato, e acreditaram ser
energia dos anjos... energia dos guias... ou até mesmo talvez daqueles do passado. Quem pensou que ela
poderia ser partes divinas de vocês? Quem pensou que poderia ser parte de uma grande perfeição [mais sobre
isso em canalizações futuras]? Esta energia foi chamada de tudo, de maléfica a misteriosa, e muitos a temeram.
O tempo todo, ela era amor. Abençoado seja o Ser Humano que compreende esta premissa – olhar para o
Espírito através do mecanismo de um eu divino, para coisas boas. Trata-se de assumir o seu poder – um poder
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que não se compara à força da palavra. Mas sim ao amor. Quanto mais poderosos vocês se tornarem, mais
calmos algumas vezes vocês estarão. Sabiam disso? Quanto mais poderosos se tornarem, mais vocês terão
plena consciência de que vocês são um grupo! Isto é o que nós queremos, queridos Seres Humanos... que
vocês comecem a entender que muito da ajuda que recebem vem de uma personalidade que os compreende
melhor do que qualquer um, em qualquer lugar... vocês mesmos.
Vocês vivenciam um momento que nenhuma entidade, em lugar algum, predisse. Ainda assim, vocês estão
aqui. Há quase 13 anos, nós lhes falamos das mudanças que eram o seu potencial. Agora, vocês o
manifestaram. A Terra está fazendo uma limpeza, e trata-se de integridade e sabedoria: o que é, e o que não é,
apropriado para o planeta. Não para um país, mas para os indivíduos... para a civilização. Vocês estão decidindo
agora o valor da humanidade – as regras de como ela deve ser vista e tratada. Vocês estão tomando as
decisões difíceis que lhes dissemos que nunca seriam tomadas a menos que mudassem para uma nova
realidade... e vocês fizeram essa mudança. Vocês estão em uma outra trilha agora... resolutamente. Vocês têm
que identificar e definir a civilização. O que é a peculiar em um ajudar o outro? Até onde isso vai? O que vocês
deveriam exigir de seus líderes no governo, nos negócios e na religião? Viram quaisquer mudanças nessas
áreas ultimamente? Vocês compararam isto ao que nós lhes dissemos há dois anos? Mencionamos que suas
altas instituições teriam que se reavaliar e se reestruturar por razões de integridade. Nós lhes dissemos que elas
se separariam devido a uma nova energia de integridade. Nós lhes dissemos que foram-se os dias em que seus
líderes espirituais poderiam clamar pelo amor de Deus, ainda que sem vivenciá-lo. Agora, vocês estão nesta
energia. Quantos de vocês se lembram de que isto era o que dizíamos? Além disso, agora vocês sabem tudo
sobre o poder da Consciência Humana [falando da validação científica que foi apresentada no seminário].
Quando se reúnem e visualizam a paz em outra área, alguns de vocês vão embora pensando: “Eu não sei se
isso fez algum bem ou não”.Eu lhes digo o que vocês estão fazendo, Seres Humanos. Vocês estão visualizando
luz em lugares que estão escuros. Há integridade espiritual nisso! Visualizem luz em lugares que estão escuros,
e deixem o Espírito fazer o resto. Ao visualizarem luz nos lugares escuros, vocês possibilitam uma melhor visão
para os Seres Humanos que estão lutando para encontrar respostas e soluções nesses lugares. Por causa de
vocês, eles são capazes de ver melhor. Aí estão vocês, sentados em um lugar distante – sem quaisquer
respostas específicas, sem quaisquer soluções específicas – prontos para ajudar. Tomem a parte da divindade
que vocês são, e projetem luz nessas áreas, de modo que eles possam usar seu livre arbítrio uma vez que
estarão em um lugar com mais luz. E este é o processo. Abençoados são os Seres Humanos que compreendem
como ele funciona... que o poder da Consciência Humana funciona! Funciona de qualquer lugar para qualquer
lugar. Vocês fazem alguma idéia de como é esta energia interdimensional? Vocês não podem vê-la funcionar, de
modo que, freqüentemente, não acreditam nela. Ainda que assim seja, mais hoje do que em qualquer outra
época na História da Humanidade.
Sabendo disso, como vocês gostariam de projetar sua luz hoje para os lugares mais escuros do planeta? E
quanto ao Escritório Oval? Deixem-me falar-lhes algo: Há família lá também – uma família que, de dentro de sua
parte divina, está dizendo: “Podemos aproveitar tudo isso que vocês podem enviar!” A disposição para receber
luz está lá. Um outro lugar: Enviem-na ao coração da África. Vejam os rostos sorridentes dos que se curam de
doenças. Vejam famílias unidas, sabendo que viverão por muito tempo. Vocês compreendem o que estamos
dizendo? Por todo este planeta, a humanidade está alcançando a percepção de que essa perfeição é a energia
prestes a acontecer. Soluções finais que realmente funcionem são necessárias. No Oriente Médio, eles anseiam
por isso. Há o sentimento de que “isto é o que é”. O que quer que aconteça a seguir precisa criar uma solução
duradoura e sensata para problemas de milhares de anos [mais sobre esta energia da solução virá em futuras
canalizações]. Entretanto, aqui estão vocês, passando por um processo que chamaram de “ascensão”. Eis a
definição de ascensão: um novo revestimento espiritual que é tão profundamente diferente da energia com que
vocês nasceram neste planeta, que se parece, e freqüentemente é, como uma outra vida. Ascensão é passar
para a outra vida sem morrer. Vocês não “vão” a lugar algum. Vocês ficam exatamente onde estão [falando da
Terra]. No entanto, tudo mais muda em torno de vocês. Suas paixões mudam – quem vocês são muda. A
realidade dimensional na qual trabalha o seu DNA muda. Muda tanto que alguns de vocês ficam até com a
aparência diferente!
Muitos irão avaliar suas vidas inteiras como “antes e depois” dessa mudança, estando muito conscientes de
quem são agora em comparação a quem eram antes. Os Humanos ascendentes querem assumir as novas
energias interdimensionais e os novos poderes – querem aceitar as dádivas do Espírito – querem fazer o
trabalho. Agora, finalmente, vocês podem compreender o que queremos dizer quando falamos “guerreiros da
luz”. A palavra guerreiro se refere à batalha, não? Nós lhes dissemos que a batalha estava diante de vocês e
agora vocês estão nela. A batalha não é entre Humanos, mas sim entre a velha e a nova consciência. Ambas
têm poder, mas a de vocês, meus queridos Seres Humanos, é a única que tem a luz do amor conectada a ela.
Quanto mais pessoas decidirem utilizá-la, mais rapidamente as soluções serão encontradas. Deixe-me falar de
ascensão: Ainda há muitos mal entendidos sobre o que é ascensão e o que vocês são capazes de fazer com
ela. Da última vez que nos reunimos, a pergunta era: “Quantos passos são necessários para a ascensão?” Eu
respondi: “Um.” O único passo é a intenção de começar o processo com pureza. É a intenção do seu “eu-Deus”
que diz: “Eu estou pronto. Eu tenho a intenção de saber mais do que eu sei. Eu tenho a intenção de ficar em
silêncio e deixar que o Espírito me diga o que eu preciso saber – sem pretensão – sem ego – sem programação,
agenda.” Este é o passo inicial, e é o único. Continuando, chamamos a isto de ascensão porque vocês
literalmente vibram de maneira mais elevada. A sua biologia e tudo que vocês sentem que são ascendem em
vibração. Chegará o dia, queridos Humanos, em que a sua ciência será, de fato, capaz de medir o acorde nas
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células, e descobrirão que aqueles que estão “rejuvenescendo” e aqueles que reconhecem o centro do Espírito
dentro de si têm células que “cantam” em um tom diferente dos outros... um tom com uma vibração muito mais
elevada. A vibração é a metáfora da música – uma nota mais alta. Então, quando vocês ouvirem o termo
“vibrando de maneira mais elevada”, estamos lhes dizendo que nem sempre é, necessariamente, uma metáfora.
Aqui estão algumas questões, conceitos e coisas que vocês precisam saber sobre o assunto ascensão. Alguns
deles nunca foram abordados antes, mas todos eles foram questionados. Além da ascensão, também lhes
daremos alguns esclarecimentos em geral... e também algumas informações sobre a maneira como algumas
coisas funcionam, que não discutimos antes.
Hábitos emocionais
“Querido Espírito”, vocês podem dizer, “eu tenho alguns hábitos emocionais dos quais não consigo me livrar.
Eu perco meu tempo com determinadas coisas que eu sei intuitivamente que não são certas, uma vez que estão
fora de equilíbrio e eu sou condescendente com elas em excesso. Estou apegado a elas emocionalmente. Eu
penso nelas o tempo todo, ainda que eu queira o status de ascensão. Eu quero tudo que o Espírito tem para
mim. Os meus hábitos não parecem ferir ninguém, mas me consomem. Já me disseram que eu nunca poderei
vibrar de maneira mais elevada se manter esses hábitos excessivos. O que fazer?”. Eu quero que prestem muita
atenção, porque vocês vão ouvir isto cada vez mais: Deus, Espírito, sua família não estão em um vazio julgando
essas coisas. Vocês acham que não sabemos? Estamos ao seu lado onde quer que vocês vão. Sabemos de
suas tentativas, e conhecemos os seus hábitos. Não há julgamento por parte de nenhum de nós. São vocês que
direcionam o caminho... que se encarregam de sua própria energia. Tudo que estamos vendo é uma divisão de
energia, por escolha de vocês. Sua escolha é absoluta. Se vocês optaram por tornar essas coisas parte de sua
vida, então, vocês decidiram dedicar muito tempo a coisas espirituais e muito tempo a outras coisas de sua
escolha. Não há julgamento!
Vocês são filhos do Espírito, amados como todos neste planeta, e vocês farão suas escolhas não importa o
tempo que dedicarem à paixão pela ascensão e o tempo que dedicarem à bagagem emocional que escolheram
ter. E essa é a verdade. Vocês são todos honrados, cada um de vocês. O esforço e o tempo que dedicam ao
seu trabalho de ascensão será aumentado por nós à medida que vocês forem capazes de trabalhar isto.
Estamos prontos para encher o copo até onde vocês permitirem. “Você quer dizer que eu posso começar o
processo seja como for?” vocês podem perguntar. Sim. “Quer dizer que não há julgamento com relação a mim?”
Sim, não há. Nesta situação, vocês não estão servindo a dois mestres, como algumas pessoas lhes disseram.
Em vez disso, vocês estão admitindo que desejam começar um processo... processo este que avançará no ritmo
de cada um de vocês. Vocês se encarregam de suas células e de seu corpo, e podem escolher dividir isto com
uma energia que pertença especificamente a vocês. E, no processo, queridos, a solução para o seu equilíbrio se
intensifica. Não fiquem surpresos se essas coisas que pareciam fora de equilíbrio se tornarem mais fáceis de
lidar e resolver.
Utilização excessiva de substâncias
Outros vão para o passo seguinte. Dizem: “Kryon, minha situação é pior. Eu faço uso exagerado de algumas
substâncias. Sou viciado em determinadas substâncias, e tenho consciência disso. Tenho consciência do que
elas fazem ao meu corpo, mas tenho muita dificuldade de parar. Algumas pessoas me disseram que as duas
coisas não se misturam. Que eu não posso escolher um caminho espiritual e tratar meu corpo assim ao mesmo
tempo. O que eu faço?”. Oh, uma pergunta muito boa! Estão prestando atenção? Há uma família em volta de
vocês que os ama incondicional e eternamente. Eles os apóiam – em tudo que fazem e em tudo que querem
fazer. Se vocês escolhem abertamente sobrecarregar sua própria estrutura celular com substâncias nocivas, não
há julgamento. Vocês mandam em suas células. No entanto, elas entendem como se vocês estivessem dizendo
à sua estrutura celular que vocês não vão estar aqui por tanto tempo quanto poderiam ficar. Não há julgamento
nisso. É literal e honrado. Alguns de vocês se perguntam por que sentem como se a vida estivesse acelerada...
o tempo estivesse acelerado. Eu lhes direi por quê. Freqüentemente é porque o Espírito olha para vocês e diz:
“Nós não podemos ajudar, mas observe que você escolheu não viver muito. Assim, vamos acelerar algumas
coisas espirituais, de modo que você as realize mais rapidamente!” Isto pode explicar algumas coisas que vocês
não sabiam. Não há julgamento em torno do que vocês fazem com seu próprio corpo.
Ao mesmo tempo, entretanto, nós lhes dizemos que essas coisas sobre as quais vocês sentem que não têm
controle, mas que suas células clamam por ter, e a que vocês se sentem entregues, podem mudar! Quando
vocês começam o processo de vibrar de maneira mais elevada, as células sabem disso. Há um processo que
vamos começar a discutir em breve [ainda este ano] dentro de seu DNA que responde a essas novas dádivas
interdimensionais. Este processo muda a sua estrutura celular. Vocês podem abandonar hábitos que nunca
pensavam que pudessem abandonar. Este é o novo poder das células do qual falamos. Vocês são seus próprios
chefes. Este novo poder é a sua consciência finalmente falando à sua estrutura celular, se encarregando e se
tornando parte de vocês. Por que perguntam, quando os iogues mostraram isso para vocês em quatro
dimensões? Queridos, precisamos dizer isto novamente: Quantos de vocês estão com medo de seu corpo?
Disseram-lhes na velha energia que vocês não podiam controlar nada. Em vez disso, vocês se sentam e se
preocupam, esperando que as coisas chamadas células tenham comportamento próprio. Vocês esperam que
elas não permitam uma doença. Vocês esperam que elas não desenvolvam inapropriadamente um câncer. É
como se vocês não tivessem nada mais a dizer sobre isso! Quem lhes ensinou isso? Eu lhes digo que este é um
conceito da velha energia. Vocês, na verdade, têm controle sobre todas elas! O processo precisa ser aprendido
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novamente, e, com o novo alinhamento da grade, este convite chega até vocês. É tempo de falar com as
células! É tempo de terem uma reunião.
Perdão
“Querido Espírito, existem áreas na minha vida que eu não consigo perdoar. Eu conheço o processo, e leio
os livros. Escutei suas mensagens. Você falou que o perdão e a compaixão são os catalisadores para a
iluminação. Eu tenho dificuldade de perdoar os outros em relação a determinadas coisas. Elas ficam guardadas
comigo, e eu honestamente quero acabar com elas, mas é muito difícil. Quanta ‘pureza’ preciso ter aí para
começar o processo de ascensão?”. Oh, Humanos, se vocês apenas soubessem sobre os que “ficam do lado de
fora”. Algumas dessas entidades que os rodeiam têm o seu nome nelas! Têm o seu rosto nelas. Isto é difícil de
descrever para vocês. Como eu posso falar sobre o seu lado divino... com vocês? Vocês representam uma
linearidade em que só há apenas um aspecto de vocês. Como eu posso falar sobre isto? Vocês podem
visualizar a parte de vocês que está faltando, querendo se chegar? Todo o aspecto temporário, singular,
biológico de vocês bate de frente com a dúvida, dizendo: “Eu não estou pronto?” Não há limite para o amor do
Espírito. Por que vocês não se vêem como puros? Comecem o processo e vejam o que acontece com a questão
do perdão. O que nós estamos lhes dizendo é que, talvez, somente talvez, seja tempo de compreenderem que
não têm que ser de um jeito específico a fim de começarem determinada coisa. Parem com esse pensamento
linear. No outro lado do véu, vocês não têm que colocar as meias antes de colocar os sapatos! Vocês podem
colocá-los na ordem que quiserem. Eu sei que é um conceito difícil, mas é assim! Qual é o maior desafio de
vocês? Ele está no seu caminho? Não.
Os Humanos interdimensionais seguem em frente de qualquer maneira, sabendo que, fora da linearidade,
está feito! Por que vocês simplesmente não se entregam e deixam acontecer? Compreendam uma coisa: Não
há julgamento quanto a essas coisas. Não fiquem chocados e surpresos se, no meio do caminho, vocês
começarem o processo do perdão de uma forma que os fará chorar de alegria. Vocês não podem ajudar, mas
podem fazer, porque, no nível celular, quando vocês começam a deixar o Espírito entrar – descascando a cebola
da dualidade – vocês começam a compreender onde o seu poder realmente está. Vocês começam a expandir o
“você com você”, e alguma coisa acontece. Algumas das coisas mais difíceis na vida acabam como frívolas.
Algumas das coisas mais piedosas das quais vocês nunca pensaram que estariam conscientes começam a se
tornar importantes. Vocês começam a se apaixonar pelo Espírito. Vocês começam a se apaixonar por vocês.
Vocês mudam.
Experiências de quase-morte
“Kryon”, alguns perguntam, “eu gostaria de sabe sobre ‘experiências de quase-morte’. O que elas são
realmente? Quase se morre? Eu pergunto: Eu tenho que passar por uma a fim de me tornar um Trabalhador da
Luz?”. Estou para mencionar questões que nunca mencionei antes. Eu vou contar uma verdade a que eu nunca
me referi em nenhuma das minhas mensagens. O que vocês chamam de experiência de quase morte (EQM) é
muito diferente do que pensam que é. Primeiro, não existe tal coisa de experiência acidental de quase morte. Os
Humanos que têm essa experiência dão permissão para que ela aconteça antes de chegarem aqui – para terem
essa experiência espiritual – que pode ou não (dependendo de seu livre arbítrio) mudar suas vidas espirituais.
Com sua permissão, embora possam não se lembrar de tê-la dado, eles passam por uma EQM. Eis um outro
fato: Pessoas que vivenciam uma EQM não chegam nem perto de morrer de fato! Oh, pode parecer uma morte
e elas sentirem como se fosse, mas não é. Elas não chegam nem a deixar o planeta. Eu vou lhes dizer o que
acontece com uma EQM, e vai ser diferente do que alguns ouviram falar ou imaginavam que fosse. Uma EQM
está estruturada pela idéia preconcebida e pela energia do Humano que a vivenciou. Nem todos os Humanos
têm a mesma história quando “voltam”.
Eu lembro a vocês de que alguns saem de uma experiência de quase morte (assim chamada) e dizem que
foi apavorante. “Eu vi o inferno”, podem relatar. “Estou agora com muito medo de morrer”, eles dizem. Alguns
dizem justamente o contrário. “Eu vi o céu; eu vi o túnel; eu vi a Luz; eu senti o amor; eu vi a família!” Está tudo
lá para “ser visto”. É verdade. Cada nuança de energia está lá para ser vista, mas há reações tão diferentes! A
razão? Depende do que está no centro, ou na essência do indivíduo que a vivencia. Os Humanos têm o livre
arbítrio para escolherem sua própria energia central. É de medo? É de esperança? É nobre?
Eu lhes direi o que é uma EQM, e é espiritualmente lógico: É quando vocês se encontram com vocês. Sim, é,
quase sempre, a primeira parte da experiência de morte, mas uma EQM representa apenas os primeiros
segundos da morte. Vocês nunca mencionam, de fato, o lado de fora da energia central que vocês estruturaram.
Na morte real é muito diferente. No momento da morte, a primeira coisa que acontece ao Ser Humano é o
casamento do eu, da recordação e da conexão. Depois que vocês se encontram com vocês mesmos – o que é
uma experiência magnífica – que vocês se encontram com a “energia de Deus”, há uma aliança, e depois uma
jornada de três dias. Leva três dias terrenos para vocês deixarem a Terra. E esses dias são gastos reunindo-se
o que só podemos chamar de – é tão difícil – de informações sobre a questão cósmica. Prestem atenção,
membros da família, porque nós não discutimos isto anteriormente. Cada um de vocês sabe que grande questão
é esta – a razão pela qual estão aqui – a razão pela qual vocês se disfarçam de Humanos e caminham num
lugar chamado Terra – a razão pela qual estão passando pelo que estão passando – a razão pela qual vocês
voltam mais e mais vezes. Para que tudo isso? O que faz com que o universo crie algo assim
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Estou lhes dizendo que nenhum de vocês aqui sabe, ainda que todos saibam. É a maior pergunta de todas.
Que vocês fazem antes de chegarem, e quando partem. A primeira coisa que vocês fazem quando têm total
consciência é perguntar: “Como nós fizemos?” Há uma razão para que estejam aqui, queridos Seres Humanos...
uma razão boa e lógica. Abençoados são vocês que a tomaram com fé de que haja uma razão amorosa pela
qual estejam passando pelo que estão passando. Porque o que vocês estão fazendo é ajudar trilhões de formas
de vida em um outro lugar – aparentemente um outro universo – uma outra realidade mesmo. Não se trata de
sacrifício! Trata-se, pelo contrário, de trabalho. Portanto, uma EQM é uma oportunidade manifesta de mudar...
alguma coisa que vocês deram a si próprios. Não tem a ver com morrer de jeito nenhum. Diz respeito ao
potencial de mudança. Aquele que volta de uma experiência grandiosa fez a escolha de descobrir mais sobre ele
mesmo, e descobre. Aquele que volta com medo fez a escolha de não buscar mais. E... preciso dizer, não há
julgamento com relação a nenhum dos dois. Em cada caso, a energia do Humano o guiou para a experiência
que teve.
Escutem: Da próxima vez que vocês pensarem que estão sozinhos e sofrendo e perguntarem a Deus “Por
que eu?”, eu tenho uma sugestão. Em vez de gritarem “Por que eu?” por que não sentem as nossas mãos
espirituais tocando vocês e os nossos braços em volta de vocês e os abraços que damos em vocês? Por que
não sentem, com fé, que há uma comitiva em volta dizendo: “Agüente! Vibre de maneira mais elevada. Você não
tem idéia de como está ajudando o resto de nós... não tem idéia”. Sua Terra é chamada de “o único planeta da
livre escolha”. É. Oh, existem outros planetas com vida? É claro. Já lhes dissemos isto. Vocês são os únicos, no
entanto, que estão passando por este teste específico por esta razão específica, e a Terra é o único planeta
povoado pelo que chamamos de “pedaços de Deus”. Nós os escondemos em uma subdivisão de sua galáxia
onde vocês não têm nem os dois sóis que a maioria dos planetas com vida tem. Mencionamos isto antes. Não
cabe à sua compreensão saber por que normalmente existem dois sóis para criar vida, mas, um dia, quando
vocês encontrarem os outros, eles terão na maioria dois sóis! Também já explicamos como a vida veio para a
Terra [em uma canalização no último ano]. O “livre arbítrio” é a opção para escolher a sua ascensão! Assim,
muitos de vocês ficaram on-line [metaforicamente] com outros anjos, esperando voltar aqui nesta época. Vocês
disseram: “Mal posso esperar para voltar!” Vocês sabiam qual era o seu futuro potencial. Vocês estavam no trem
de Armageddon, ainda assim quiseram voltar! Por quê? Tamanha é a mente de Deus quando vocês estão do
outro lado do véu. Parece bobagem para alguns de vocês. “Por que eu voltaria? Esta teria sido uma boa
existência para pular!” [risadas] Mas aqui estão vocês, de qualquer modo, sentados na cadeira. Ah, xamãs
poderosos – oh, monges – esta Terra precisa de vocês agora mais do que nunca na história do universo. Vocês
estão aqui, pensando no status da ascensão. Vocês fazem alguma idéia de por que nós os amamos tanto? É
porque vocês estão, de fato, pensando na ascensão! É bem diferente do que vocês achavam que estariam
fazendo aqui neste exato momento.
Falando com quem se ama do outro lado do véu
Alguns perguntam: “Querido Espírito, é possível falar com aqueles que amamos que já foram para o outro
lado véu?” Quase que eu não trazia este assunto, porque não posso responder a esta pergunta de modo que
vocês fiquem satisfeitos. É muito difícil explicar. É uma pergunta de quatro dimensões com respostas de
múltiplas dimensões. Vocês estão em uma realidade linear com quatro dimensões. Quando vocês decidem
envolver aqueles que têm dons [psíquicos], que passam para o outro lado do véu e se comunicam... mesmo que
brevemente, eles vivenciam uma interdimensionalidade que vocês não podem compreender. Está
completamente fora da linearidade. Não existe tempo do outro lado do véu. Todas as coisas estão acontecendo
ao mesmo tempo. Os potenciais estão intermisturados com o passado, e, a propósito, é por isso que a sua
intenção hoje pode mudar o seu passado. Sabiam disso? Sempre foi desse jeito. Vocês podem falar com
alguém deste lado do véu? A resposta é “sim”. Acontece todo dia. Mas aqueles que ajudam vocês a fazer isto,
que têm o dom, são como tradutores. Tradutores interdimensionais. Eles têm que tentar pôr em ordem o que
vêem e sentem em um lugar muito confuso, trazer isso para vocês que estão em um lugar muito simples, e
apresentar isso de forma sucinta para que vocês compreendam. E eles sabem disso.
Eu vou lhes dar um exemplo de como isso é difícil: Vamos dizer que vocês queiram falar com sua avó que
fez a passagem, de modo que entram em contato com um tradutor que tem o dom. Ele vai até o outro lado para
encontrar e falar com a entidade que era a sua avó. Quando chega lá, o que encontra? Em vez de achar uma
senhora chamada “Avó” em algum lugar do espaço celeste, encontra uma presença múltipla – alguém
grandioso, interdimensional, que está vivenciando muitas vidas de uma vez – dentre elas a que era a sua avó.
Agora, com que parte desse “grupo” ele vai falar? Seria como encontrar uma tigela cheia de sopa quando se
quer falar apenas com o sal! Infelizmente, o sal está misturado com as outras coisas. Para tornar as coisas ainda
mais complexas, e se sua avó tivesse reencarnado recentemente como o filho do vizinho? Não pouparia
trabalho apenas ir e falar com o filho do vizinho? [risadas] Vocês riem! Na verdade, é assim que é.
Quando vocês vão até o outro lado, vocês tocam apenas um fragmento e uma fibra do que costumava ser
um Ser Humano chamado “Avó”. Esse pequeno pedaço inexplicável é o que quase sempre “traz” as mensagens.
Está deslocado e algumas vezes não faz sentido o que é dito. Com freqüência, não há confirmação disso
tampouco. Como vocês sabem se é real? Eu vou lhes dizer. Porque mensagens reais sempre terão uma coisa
em comum se o tradutor estiver, de fato, em contato. Eis uma mensagem que se busca: “Eu amo você como
sempre amei. Continue em seu caminho e ame a Deus.” A mensagem não estará necessariamente onde o
tesouro foi enterrado! [risadas] Seres Humanos, é difícil para vocês entrar em contato com a divindade dentro de
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vocês, quanto mais ficar esperando muita coisa desses tradutores que vão até o outro lado do véu e trazem
mensagens para vocês do além. No fundo, “É possível?” O que vocês acham que é essa comunicação?
Melhores lugares da Terra para ascensão e iluminação
“Kryon, você disse em outra ocasião que existem partes da Terra que são mais adequadas à iluminação do
que outras. Onde elas ficam?”. Sim, na verdade, existem. Favorável ou não, a grade magnética deste planeta se
apresenta com alguns fenômenos muito interessantes. A grade fala à estrutura celular de vocês. Vocês
gostariam de saber o que é realmente a grade magnética? Trata-se de uma linguagem que fala às duas fitas de
DNA que vocês podem ver. Ou melhor, às que vocês não podem ver. Trata-se das estruturas de vocês – a
impressão magnética do seu sistema solar [signo na astrologia] – e das predisposições que vocês trazem em um
projeto de potencial. Trata-se de todas as vidas que vocês estão vivendo ao mesmo tempo neste exato
momento enquanto aparentam viver uma só. Trata-se das fobias que não podem ser explicadas... tudo que inclui
as 12 camadas interdimensionais do seu DNA. Vocês percebem que não há nada de “vida passada”? Tentem
imaginar uma! Nas camadas interdimensionais de seu DNA, moduladas pelo sistema de grade, todas as suas
vidas passadas e seu futuro em potencial estão afetando vocês como um todo... bem agora! É ativo; vibra; é
parte de vocês. É a essência pessoal dentro de vocês que é intemporal, mas que aparenta estar em uma
estrutura de tempo linear na Terra no ano de 2002. É uma brincadeira cósmica. É parte da revelação, quando
vocês seguem adiante e se lembram do que é isto. Portanto, a grade os afeta muito – especialmente a parte que
os incita a perguntar: “Existe mais?” A pergunta seria, então: “Se há lugares na Terra que são melhores, onde
eles estão?” Vou dizer de maneira geral: Não estão no equador. Há um “ponto zero” lá... um nulo. Olhem os
problemas lá – a consciência lá. Já fizeram uma analogia?
Eu lhes direi onde estão os melhores lugares: Estão onde a grade magnética é menos eficaz, perto dos
pólos, em regiões bem definidas entre a iluminação e o desequilíbrio. Mas vocês sabiam, não? Já disseram para
alguns de vocês que estar entre a iluminação e o desequilíbrio define bem quem vocês são! [risadas] Há mais de
12 anos, dizemos: “Vão para onde faz frio”.Vão para onde faz frio. Vão para lugares onde vocês ainda possam
viver, mas que estejam perto dos pólos. Há uma chance maior nas partes mais frias da Terra, em direção aos
pólos, de que vocês descubram coisas que não descobririam em lugares mais pesados ou neutros, como o
equador. Quais os piores lugares para se viver? De fato, em que lugar nenhum Ser Humano pode viver? No pólo
magnético, propriamente dito. Agora, lembrem-se, ele muda de lugar, de modo que não é estável. Mas se vocês
pudessem viver nesse lugar, que seria o ponto onde as linhas das camadas se juntam, vocês se achariam
neutralizados a um ponto em que doenças teriam a permissão de atacar vocês.
Porque não haveria defesa nem comunicação da grade com as células de seu corpo. Também seria muito
difícil meditar. Eu lhes digo mais, farão uma analogia, algum dia, com aqueles que realizaram jornadas para
estudar certos aspectos polares e ficaram nessa energia da qual falamos... só para voltarem com uma doença.
Verifiquem as analogias de como muitos pesquisadores nessas áreas desenvolveram câncer, e vocês vão ficar
alarmados. Vocês descobrirão que não se enquadra de modo algum ao que se poderia chamar de normalidade.
A grade magnética determina a iluminação de vocês. Esta é a nossa informação básica, e o que lhes dissemos
originalmente quando a comitiva da grade chegou. Quando ela muda de lugar, é de propósito e com a sua
permissão. Faz parte do mecanismo da “livre escolha”. Nós mudamos novamente a situação da grade, e
estamos quase prontos para colocar um laço de fita nela.
Então, nos disseram que o grupo da grade partirá no final de 2002. Queremos dizer que esse “grupo de
trabalho da Terra” esteve enfocando a grade por 12 anos. Nós lhes demos anteriormente uma metáfora que
falava disso: de uma comitiva da grade chamada “Excalibur”. Utilizamos sua própria mitologia nesta metáfora
sobre uma espada mágica, um símbolo de batalha, que poderia ser arrancada de uma pedra somente no
momento certo e no lugar certo, por um Humano que possuísse o encantamento. São vocês, queridos Seres
Humanos. Vocês foram os únicos que fizeram isso. É alquimia – uma metáfora que não é para ser desperdiçada
com nenhum de vocês. Foi isso que vocês fizeram enquanto Raça Humana. Escutem: Em um sentido linear, o
grupo da grade partirá. Mas, na realidade, esse grupo está apenas sendo transferido. Não vai sair voando pelo
espaço para algum outro planeta para fazer alguma outra coisa. Esse grupo está aqui agora, e sempre estará
aqui, mas não como um grupo da grade. Difícil de explicar: “A sopa permanecerá, mas mudará o sabor e a
quantidade.” É a metáfora que diz, sim... eles estão partindo. O “EU SOU” de quem eles eram no grupo estará
indo embora. Mas as partes estão apenas deixando suas posições de trabalho enquanto fluem para outros
lugares da Terra como novos guardiões dos desfiladeiros. Eles irão para dentro das pedras e dos vulcões, e
para os lugares da Terra que precisam permanecer seguros, mesmo quando a geologia diz que não deveriam.
Existem outras tarefas prestes a serem realizadas que nunca descrevemos a vocês. Existem muitas coisas
novas nesta mensagem de hoje. Terminaremos com mais uma.
Para que serve o culto
“Querido Espírito”, alguns perguntam, “qual a importância do culto na Terra? Para que serve o culto? Quem
devemos cultuar? Onde devemos cultuar?”. Por que não tentam ir para dentro de vocês primeiro? Por que não
vêem se conseguem honrar o interior essencial, e cultuar o anjo com o seu rosto e o seu nome? Essa é a
verdade. Nunca houve verdade maior! O que os homens e as mulheres fizeram disso é o que vocês vêem no
planeta – em todos os graus de luz e de escuridão – com muitos nomes e crenças. Quando estiverem seguros
com vocês mesmos, vocês podem se amar. Quando encontrarem Deus em sua própria essência, vocês podem

8

levá-lo a qualquer igreja, construção ou templo, e ele sempre servirá a vocês. Vocês podem passar de
organização em organização, e mesmo chamarem a si próprios disto ou daquilo, mas enquanto estiverem
amando “Deus dentro de vocês”, vocês terão uma grandiosidade que brilhará. Vamos fazer uma coisa diferente
quando formos embora. Sempre dizemos que é difícil ir embora. Uma das coisas mais difíceis que fazemos
nesta nova energia, depois de termos sido aceitos e acolhidos, é ir embora e voltar pela abertura no véu por
onde viemos. Hoje, entretanto, será diferente. Porque muitos Humanos nesta sala estão se tornando
interdimensionais. Apesar de um grupo finito de nós ter entrado pela abertura no véu, nem todos estamos
partindo! Que tal? Não. Ao contrário, alguns de nós estão indo para casa com vocês!
Leitores, prestem atenção: Vocês se sentem incluídos nisso? Vocês estão. Enquanto eu transmito esta
mensagem, vocês são vistos no lugar onde estão lendo. São vistos porque não é por acaso que estão lendo isto.
Muitos de vocês deram permissão para este momento, e disseram: “Sim, eu quero saber mais sobre as coisas
espirituais. E quero ficar sozinho e saber que estou cercado pelo Espírito. Eu quero ficar em silêncio e deixar
que Deus me diga o que eu preciso saber. Eu quero começar um caminho em que, por um curto período a cada
dia, eu visualize luz nos lugares escuros. Eu quero me juntar a outros de mente semelhante e enviar luz a esses
lugares. Estou começando a compreender o poder da Consciência Humana. Estou começando a acreditar que
eu sou verdadeiramente eterno”. E, se vocês são assim, queridos, eu espero que tenham um espaço em sua
casa para a energia adicional! Alguns de nós vão ficar com vocês. Tal é o amor de Deus. Vocês são família. Eu
lhes digo que, quando eu os vir aqui de uma próxima vez no meu lado do véu, cantaremos o seu nome em luz,
como fizemos com tantos que chegaram em massa recentemente... todos sorrindo... todos recordando... todos
se reconectando. Permaneçam no caminho. Façam o trabalho. Então, quando fizerem a grande pergunta: “O
que aconteceu enquanto eu não estava aqui?” Eu vou ficar de frente pra vocês e lhes dar as boas novas... falar
dos milagres realizados pelos anjos que fingiam ser Humanos. E essa é a verdade.
E assim é.
Kryon.
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E assim Começa
Santa Fé – Novo México - Julho de 2002
Kryon Summer Light Conference

Esta é a canalização principal de Kryon no Kryon Summer Light Conference realizado em Santa Fe em julho de
2002. Kryon começou a identificar o início da batalha a qual identificou há quase três anos atrás. "E Assim
Começa..." é a identificação da separação entre aqueles, até mesmo na Nova Era, que sentem que o que os
Trabalhadores da Luz estão fazendo ao redor de todo o mundo é enganar a humanidade, "cegando os com
amor e luz" para que não possam ver a verdade. Além disto, são dadas predições, e alguns conselhos sobre a
linha de tempo.

Saudações, meus queridos, Eu sou Kryon do Serviço Magnético.
Esta sala está repleta de amor e os corações estão amplamente abertos. Isto foi criado neste santuário,
construído a partir de sua própria consciência. Mas vocês sabem disso, não é verdade? Onde quer que se
assentem, vocês criam um espaço sagrado. Sei que vocês já ouviram isto antes. Dentro deste lugar, onde há
corações abertos, flui uma família sagrada, com os corações abertos. Há uma bela e radiante taça de energia,
transbordando de amor, sendo derramada por sobre este grupo. Todos vocês criaram a intenção de se
assentarem nestas cadeiras esta noite, e aqui estamos em resposta a esta intenção. Entidades que vocês
conhecem e outras, com quem não se encontraram ainda, estão aqui - seres que correspondem de forma
específica às energias de sua divindade, estão aqui. Entidades que vocês conheceram, amaram e perderam,
estão aqui. A família está aqui. Vocês não têm idéia de quem está ao seu redor. Na segurança de sua cadeira,
com o seu coração começando a se preparar para as mensagens, vocês também se tornam prontos para os
abraços, os apertos-de-mão e o lavar dos pés, os quais vocês sabem que logo acontecerão. Como já dissemos
antes, parem por alguns momentos para se perguntarem sobre quem realmente veio ver quem! Há tantos de
vocês aqui! Certamente esperavam por algo especial esta noite! Talvez a intuição de vocês lhes venha propiciar
as soluções pelas quais vieram. Nós lhes convidamos a inalar as energias que aqui estão.
Alguns de vocês sabem exatamente de que estou falando: estes aromas não podem ser falsificados nem
copiados, pois pertencem àqueles que vocês amaram e perderam. E, se vocês os sentirem, considerem isto
como um “toque em seus ombros” e um “piscar de olhos espiritual”, que dizem: “Vocês sabem que eu estou
aqui?”. Nós não estamos inventando isso, querido Ser Humano. Existe uma consciência que nos convida a
adentrar este lugar, o que nem sempre é o caso. Já nos assentamos muitas vezes diante da família, quando a
família nos negou acesso ao seu coração. Quando isto acontece, não existe julgamento. Mas neste dia, há
celebração e alegria, pois muitos vieram com esta intenção e receptividade, postando-se preparados para as
mensagens que precisam ser ouvidas. E o que isto nos diz acerca de vocês? Aquilo que já sabemos - que não é
por acidente que vocês aí se encontram nestas poltronas, ou onde quer que estejam, lendo estas palavras. Há,
portanto algo em comum que os colocou aqui juntos: sua vontade de ouvirem e serem amados pelo Espírito,
com o propósito de plenamente compreenderem o que está acontecendo em seu planeta, recebendo e
assimilando estas informações, de forma a se permitirem vibrar ainda mais alto e criar luz.
Vocês se auto-denominam “Guerreiros da Luz” e “Trabalhadores da Luz” e há nestas mesmas palavras uma
indicação de que VOCÊS ESTÃO PRONTOS PARA ARREGAÇAR SUAS MANGAS, PARA CRIAR ALGO QUE
NUNCA FOI CRIADO ANTES. Há muitos de vocês que poderiam dizer: “Bom, o que poderia Kryon dizer hoje
que seja diferente do que foi dito ontem ou em outras ocasiões?” Já se passou mais de uma década, durante a
qual vocês continuaram a permitir tal coisa - que o meu parceiro Lee Carroll se apresentasse perante grupos
grandes e pequenos, para falar aos corações abertos. Alguns de vocês sentem a presença do Espírito e sabem
que esta experiência é absolutamente real. Esta coisa chamada canalização é real. E, na medida da intensidade
com que vocês nos permitirem estar em sua presença no dia de hoje, os resultados serão proporcionais à
energia que deixarem fluir para vocês - tudo com sua permissão - tudo por escolha - resultados únicos para cada
um, em função de sua própria intenção individual. Sim... será uma mensagem diferente. Falaremos hoje de
coisas que são planetárias e pessoais, pois esta é a maneira de Kryon. Falaremos de coisas que vocês
precisam saber. Nós temos instruções, predições, potenciais e informações. E eis que assim começa, pois
estamos prontos e posicionados neste lugar. Nada mais será adicionado ou subtraído dentro dos próximos
poucos momentos. Este é um grupo finito, com uma energia que foi desenvolvida unicamente para este
comunicado.
Os leitores estão prontos, assim como vocês. Falaremos agora de uma maneira astral... de uma forma
interdimensional. Pois aqueles que fluíram para este espaço a partir de meu lado do véu não amplificarão nem
diminuirão esta energia única, até que esta mensagem seja concluída, nesta especial assembléia de guerreiros.
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Há um motivo pelo qual nunca fizemos tal afirmação antes: é para que nada mude a energia desta mensagem
desde o seu início até o seu final, enquanto estivermos repassando estas palavras para vocês. [Esta mensagem,
por si só, é diferente de tudo que Kryon já disse antes. O significado que disto agora apreendemos é que foi
estabelecido o potencial de que não houvesse interrupções por parte de quaisquer entidades ou energias
durante a comunicação.] Se tivéssemos de linearizar esta mensagem ainda mais do que já precisamos [devido
ao Ser Humano quadridimensional], nós a chamaríamos “E Assim Começa”. Há inúmeros começos e finais
acontecendo bem agora. Se vocês aqui se encontram com um coração aberto, sem qualquer julgamento, estão
plenamente cientes dos começos e finais que têm acontecido nestes últimos poucos anos. E assim é que a
grade magnética do planeta foi movida e seus ajustes estão quase concluídos. Na verdade, houve nela mais
mudanças nesta década do que nos últimos cem anos... assim como lhes dissemos, ainda em 1989, que viria a
ocorrer. Alguns de vocês devem se perguntar por que tal coisa se manifestaria. De fato, chamou até mesmo a
atenção da ciência. Mas mais do que isto, chamou a atenção daqueles que são espirituais. E, quando se vê este
tipo de mudança, com freqüência há medo. E assim começa.
Anos atrás nós lhes falamos das divisões que potencialmente ocorreriam e, ano passado, dissemos a vocês
que não mais seria possível “ficar em cima do muro” e que haveria aqueles que seriam empurrados lá de cima,
os quais não mais poderiam permanecer como tais nesta nova energia... e isto é o que efetivamente está
acontecendo. Que batalha é esta? Digo a vocês que estes potenciais sempre existiram. Trata-se de uma
profunda batalha de luz e escuridão. Contudo, não a rotulem com outros nomes; não a vejam como sendo “o
bem contra o mal”, pois não é. Trata-se de uma oscilante batalha de vai-e-vem, para ver até que ponto vocês
desejam trazer a luz a este planeta que chamam de Terra. Assim sendo, não existe julgamento acerca de que
tonalidade luminosa vocês desejam manifestar, pois este é o porquê de sua própria existência, afinal de contas!
E este também é o porquê de vocês se encontrarem aqui nesta profunda e diferente energia da Terra. Eu tenho
um pequeno segredo sobre mim... Eu conheço todos vocês, inclusive aqueles que pensam jamais terem me
encontrado. E conheço vocês de uma forma que me aquece o coração. Leitor, você está captando isto? Ah sim,
eu sou o “mestre magnético”, mas também sou aquele no outro lado do véu que lhes saúda quando vocês
retornam. Eu sou o grupo que fica no Salão de Honra. Vocês poderiam dizer que eu uso muitos chapéus [humor
cósmico sobre o que viria a acontecer no dia seguinte do Seminário]. De fato, cada um de vocês é um grupo,
mas realmente não sabem muito acerca disto também. Sabem somente daquele você, singular e linear, que aqui
se senta, fingindo ser um Humano quadridimensional no planeta Terra. Ah, se vocês soubessem que cada um
de vocês era um grupo de anjos divinos... cada um de vocês, e eu lhes vejo todas as vezes que retornam,
sabiam?
Meu pequeno segredo? Gostaria de contar a vocês o que dizem quando me vêem... e muitos poderão não
compreender isto. A energia que eu tenho no Salão de Honra quando eu lhes vejo faz com que vocês me digam:
“Olá, irmã!” Dicotômico? Talvez. Mas assim é. Meu grupo é feminino, mas minha essência é masculina. Sou um
grupo equilibrado, tal como vocês. Apesar de ser algo sem gênero, o equilíbrio entre o que é absoluto para
vocês é variável com relação a mim, pois eu sou ambos e posso mudar, para me adequar às circunstâncias, e
isto é uma honra - vocês podem me ver fazendo isto. A próxima coisa que acontece no Salão de Honra,
enquanto cantamos seu nome em luz, num lugar repleto de alegria e maravilhoso amor, é quando vocês
perguntam: “Como andam as coisas?” De forma absoluta, vocês devem saber como se saíram enquanto
estavam na Terra! Faz parte do “grande quadro”. Trata-se daquele esmagador conhecimento, guardado no mais
íntimo nível de cada Ser Humano, mas que é mantido completamente oculto de vocês enquanto estão no
planeta, acerca do equilíbrio de luz na Terra. Nós lhes pedimos que “sustentassem sua luz”, mas vocês
realmente não sabem por quê. Também lhes pedimos que confiassem no fato de que aquilo que estão fazendo
é algo maravilhoso e especial, mas vocês realmente não sabem por quê.
Em seu nível divino mais profundo, vocês intuitivamente sabem ser algo muito maior do que qualquer um de
vocês pode perceber, mas que está oculto... e esta é a primeira coisa que desejam saber quando retornam. E
isto, meu querido Ser Humano, é o ponto mais crucial da razão pela qual alguns se afastarão de você e outros
terão medo de você. Pois trata-se de uma batalha... que está ocorrendo até mesmo entre aqueles que se
encontram em seus próprios campos. Nós falamos disto há quatro anos atrás, e agora está começando.
Identifiquemos o problema. A luz cria medo, e vocês estão para testemunhar isto mais do que nunca. Vocês não
serão capazes de caminhar de um lugar para o outro sem que as pessoas lhes dirijam o olhar. Até mesmo
aquele dentre vocês que aparenta ser a pessoa mais simples e comum já não pode ir às compras sem que as
cabeças se voltem. Quando o campo de consciência humana que vocês carregam cruza com outro campo de
consciência humana, uma mensagem é entregue. Esta mensagem é sobre luz, escuridão e uma batalha que
está agora diante de vocês.
Ouçam atentamente: há aqueles, imersos em seus sistemas de crenças, que diriam que todos os que estão
reunidos aqui hoje e lendo estas palavras estão sendo “enganados pela luz”. Há também aqueles que estudam
os textos antigos, as histórias dos sumérios e as histórias daqueles que vieram antes daquele povo... os quais
lhes diriam que está escrito que nos últimos dias aconteceria uma batalha. Eles dizem que, a fim de iludir vocês,
impedindo-lhes de ver o que realmente está ocorrendo na Terra, haveria aqueles tais como Kryon, como o irmão
Tobias e O Grupo, e também os Guardiães da Luz, que se congregariam e “distrairiam vocês com a luz”. Esta é
a premissa. E eles sacarão de seus antigos textos e lhes mostrarão suas palavras; apontarão as profecias e, às
vezes, até “darão nomes aos bois”. E eis que dirão: “Estão vendo? Está acontecendo! Nestes últimos dias, tal
como foi indicado.” E eles também dirão: “Cuidado com aqueles que irão trapaceá-los com a luz!” E, de fato,
dizem eles, aqui estão vocês, sentados nestas cadeiras... sendo enganados! Talvez vocês se encontrem
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imersos na alegria e no amor que estão sendo oferecidos neste exato momento... Talvez seus corações estejam
se abrindo... Pois eles lhes dirão que vocês estão sendo iludidos. E é para isto que desejo chamar-lhes a
atenção.
Quero que se lembrem que vocês estão completamente no comando e no controle de seu próprio ser, assim
como daquilo que está diante de vocês. É possível que o que está acontecendo na Terra neste momento seja
realmente o fim? Uma batalha, da qual vocês estariam verdadeiramente inconscientes... descrita pelos antigos?
Seria mesmo a escravização humana final, como eles indicariam? Será possível que todas aquelas
conspirações, sobre as quais vocês ouviram ao longo de toda a sua vida, efetivamente existam? Poderá mesmo
ser que haja aqueles em outros mundos, outros tempos, outros lugares, conspirando contra vocês, com o
propósito de escravizá-los, a toda uma raça, à humanidade inteira? E ainda, que tudo isto esteja acontecendo
bem agora, e que aqui estivéssemos nós, cegando vocês com luz? Será possível?
Há algo faltando neste cenário, e nós lhes daremos nossa versão da estória, e então lhes daremos a
verdade... uma verdade discernível. De fato, sobre os trilhos de sua realidade enquanto humanos, tem havido
tais potenciais, conforme foi descrito. E, assim como tantas vezes já indicamos, existem muitos caminhos de
realidade, e vocês tiveram a capacidade de se decidirem por aqueles que resolveram escolher. É o que se
chama livre escolha. Sim, os referidos potenciais existiram ao longo de toda a sua história registrada. Até
mesmo naquela época anterior a cem mil anos atrás, quando partes de suas mitologias definitivamente não
eram mitos... pois algumas das coisas sobre as quais vocês leram a respeito e não compreenderam, certamente
ocorreram. De forma que muitos daqueles textos antigos foram escritos de forma precisa. Contudo, eis que aí
estão alguns de vocês nestes “últimos dias”, perguntando-se se aquilo que está diante de vocês não poderia ser
um embuste. Teriam as entidades de amor, postadas à sua frente, uma agenda oculta?
Bem, vocês não precisam ficar se indagando. Vocês não precisam ter medo. E é isto que está faltando completa e totalmente removido da fórmula apresentada pelos outros acerca deste “final dos tempos”. Todos
vocês pensam de forma reta e linear, sentindo que aquilo que foi anunciado por sábios profetas de éons atrás
assim deve ser, porque o futuro estaria estabelecido, como uma linha reta: o passado levando a um futuro prédeterminado. Mas ninguém naquelas histórias passadas e nenhum espiritualista intelectual jamais esperava que
a humanidade mudasse a realidade... que se movesse para fora e adiante do paradigma com o qual estava
entranhada. Recordem-se desta afirmação que já vamos lhes dar, e a verifiquem vocês mesmos, com o seu
próprio discernimento: “Os profetas que lhes deram predições em uma determinada realidade são
completamente ignorantes acerca de outra realidade”.Ou seja, a velha energia das antigas predições e histórias
espirituais jaz em trilhos abandonados de uma realidade não utilizada, num sertão desolado e sem Humanos
presentes. O trem da atual humanidade nunca deslizará sobre aqueles trilhos, embora ainda haja aqueles
atolados em suas expectativa daquilo que foi previsto. Sua própria física moderna agora concorda que a matéria
dispõe de uma “escolha” de realidades. Pensem, portanto, sobre aquilo que a sua consciência criou!
Vocês mudaram para um novo paradigma de realidade, o que já lhes dissemos repetidas vezes. E isto tem
sido o esteio de nosso ensinamento... que o seu planeta não passaria pelo que tinha sido previsto, e que tudo o
que vocês tinham a fazer era olhar pela janela do trem e confirmá-lo por si mesmos. Mas aqueles cuja
consciência ainda está sobre os velhos trilhos, com as velhas profecias, olhando para o que está acontece no
planeta, simplesmente não têm idéia do que está ocorrendo. Eles recebem os mesmos fatos que vocês podem
ver e, ao invés, enchem de medo suas taças. Eles não dão qualquer crédito à noção de que a realidade Humana
pode ser mudada. Eles vêem a igreja em conflito, os negócios no caos e os problemas no Oriente Médio, e
concluem que a Humanidade está para acabar e que as mesmas entidades com quem vocês vêm hoje celebrar
são parte de tal conspiração. Eles não conseguem ver uma batalha de integridade, criando um novo tipo de
humanidade e, ao invés, o que enxergam é um amedrontador princípio de escravidão, controle e escuridão para
todos.
Pausa...
Mesmo apesar de muitos dos antigos e também vários mestres terem também escrito que a humanidade
poderia mudar a realidade em qualquer época, eles ainda se apegam ao velho medo de que aquilo que foi então
escrito realmente ocorrerá. E como poderemos vir até você, querido Ser Humano, com todo o amor, nos
assentarmos juntos e lhe provarmos que não é este o caso? Como podemos provar a você que não existe trama
alguma? Além de quê, nós seríamos os supostos enganadores! E é aí que a coisa fica interessante. Nós não
temos de fazer isso. Haverá uma transição ocorrendo no início do ano de 2003. A grade magnética do planeta
terá suas movimentações e ajustes encerrados naquela época. Estaremos “passando a bola” para vocês.
VOCÊS ESTARÃO PARTICIPANDO MAIS DO NUNCA DE CADA SIMPLES COISA OU SITUAÇÃO DO
PLANETA, DISPONDO ASSIM DE UM AVANÇADO CONJUNTO DE HABILIDADES. DIREMOS POIS:
“DEIXEMOS QUE OS HUMANOS O COMPROVEM POR SI MESMOS, POIS ESTÁ PERFEITAMENTE
DENTRO DE SUAS CAPACIDADES.”
Perguntamos portanto àqueles do outro lado desta argumentação: seriam eles capazes de permitir a mesma
coisa? As chances dizem que não, pois isso perturbaria o próprio conceito deles que afirma que vocês seriam
escravos de outros, em total escuridão. Meus caros, façam isto: Não construam quaisquer muros ao redor de
suas crenças. Abram toda porta e examinem cada livro. Dirijam-se a lugares aos quais vocês normalmente não
iriam, e indaguem a si mesmos e aos seus guias espirituais, e a qualquer anjo em qualquer parte... para que
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lhes seja apresentada a verdade. Não julguem. Não tracem linhas entre isto e aquilo. UNIFIQUEM SUA
DIVINDADE, discernindo sem preconceitos ou influências exteriores. Perguntem a todos que vocês puderem...
em qualquer dimensão: “Isto é real ou não? O que realmente está acontecendo?”. Em verdade lhes dizemos: os
Seres Humanos que o fizerem receberão respostas verdadeiras ao nível celular, e eles as obterão sem
precisarem estar presentes a uma sessão de canalização, e sem que ninguém lhes fale de amor. Eles terão
suas respostas sem a música especial que vocês estão ouvindo agora. Sentados sozinhos em seus aposentos,
de maneira sensível e emocional, sentirão o abraço de Deus lhes dizendo que vocês não apenas mudaram a
realidade, como também que isto não é uma fraude. Esta é uma Nova Terra, uma nova dispensação de coisas,
com um novo tipo de Humano. As forças opositoras não querem que vocês façam isto. Ao invés, elas querem
que vocês estudem textos antigos e se submetam à sua validade.
E agora... quem está escravizando quem? Pois aqueles que dizem que o futuro não pode ser mudado não
darão a vocês a capacidade de verificarem as evidências por si mesmos. Eles não dirão a vocês para que
exerçam seu próprio discernimento, ou lhes darão crédito para exercerem esta capacidade. Eles lhes mostrarão
seus textos e tentarão convencer vocês de que “as coisas são como são.” Atentem cuidadosamente para esta
diferença. Nós nos manteremos à distância e diremos: “Comprovem os fatos vocês mesmos.” Eles estarão lhes
dizendo que vocês deveriam ter medo, pois que não teriam poder algum para fazer qualquer coisa, além de
ouvi-los. Eles também dirão a vocês que as emoções não teriam lugar em seu discernimento, pois que
nublariam completamente seu intelecto. Mas Kryon é emocional... sempre foi. Nada posso fazer com relação a
isto. Eu amo a humanidade. O Arcanjo Miguel também nada pode fazer. “Ela” ama a humanidade. Todos os que
estão perante vocês hoje são emocionais. Contudo, também dizemos: vão adiante e desconectem-se também
de suas emoções. Dirijam-se a todos os lugares e façam suas perguntas dispondo do melhor de sua mente
intelectual e espiritual. As respostas estarão lá se vocês tiverem pura intenção. E então, quando terminarem,
voltem e se assentem em suas cadeiras. Estaremos esperando por vocês. Sintam os abraços do Espírito e
saibam que o que está acontecendo tem a ver com grandes mudanças para a humanidade, e não com uma
trama para escravizá-la. Já lhes havíamos dito que CHEGARIA O DIA EM QUE VOCÊS TERIAM DE
ESCOLHER. AQUI ESTÁ ELE.
Sua nova realidade
E eis que no meio desta mudança magnética para a qual vocês deram permissão, ocasionando uma
transformação dentro de seu DNA e a transformação de sua própria realidade, muitos de vocês se encontram
ansiosos (para dizer o mínimo!). E nesta energia freqüentemente instável, na qual vocês vêm trabalhando tão
arduamente e em cujo caminho têm se deparado com tantas curvas inesperadas, qual seria o conselho do
Espírito e da Família bem agora? O que diríamos que seria de se esperar que vocês fizessem com esta
capacitação e estas mudanças e transformações? Permitam-nos oferecer a vocês três ou quatro pontos para
que ponderem a respeito.
O primeiro é este: REIVINDIQUEM E ASSUMAM SEU STATUS DE ASCENSÃO! Quantas vezes vocês já
ouviram isso de mim? Muitas vezes! Poderá haver aqueles que critiquem isso, dizendo: “Lá vem você de novo,
Kryon, repassando uma mensagem genérica sem regras associadas a ela. Você nos diz ‘vão e façam isto e
sintam aquilo’, mas não nos dá quaisquer procedimentos explicativos ou manuscritos úteis. Como seremos
capazes de proceder?”. Pois bem. Darei a vocês informações com 2000 anos de idade. Gostaria de levá-los a
um outro espaço e pintar um quadro. Já lhes dissemos no passado que a chave para a condição ascensionada,
ou seja, mover-se adiante para um estado interdimensional de existência e consciência, é a chamada “Terceira
Linguagem”, a qual temos discutido por vários anos. Também conversamos sobre “sintonizar sua realidade em
uma estação de freqüência diferente” - uma realidade que consiste em se conectar à Malha Cósmica. Falamos
sobre criar energia que antes não existia, ao invés de usar aquilo que vocês sentem que já existe. As instruções
que demos, todavia, não são lineares, e não fazem sentido para aqueles que desejam obter uma explicação
“numérica.” Lembrem-se de uma canalização feita há não muito tempo atrás chamada “Tentando explicar o
inexplicável.” Como se faz para explicar múltiplas dimensões para um Ser Humano quadridimensional?
Acreditem, não mais será “através dos números.” Tentem responder: Como descrever a cor vermelha a uma
pessoa cega de nascença, efetuando tal explicação através de números e procedimentos? Difícil? Certamente.
Voltemos àquela informação com mais de 2000 anos de idade. É uma estória sobre um homem chamado Pedro.
Alguns dizem que ela de fato aconteceu no Mar da Galiléia, e aparece nas escrituras de sua própria cultura em
três lugares, constando de relatos levemente diferentes em duas versões, de forma que alguns dizem que a
estória é verídica e outros que se trata de uma metáfora. Não importa, pois seu ensinamento espiritual é
profundo e real, a despeito da precisão histórica do evento.
Pedro tinha um mestre - um xamã. Conta a estória que lá estava Pedro com seus amigos em um barco,
desejando estar junto de seu mestre, o qual estava na praia.* O discípulo Pedro estava desapontado, pois queria
que seu mestre se achegasse até ele. Ouvimos então o mestre dizer: “Pedro, não se preocupe. Observe!” E o
mestre começa a caminhar sobre as águas. Pedro sente ser capaz de fazer isto também, mas necessita de
permissão. Ele pede ao mestre que “lhe diga para se dirigir até ele.” O mestre olha Pedro nos olhos e diz:
“Pedro, você pode fazer isto também. Venha até mim!” E Pedro vai! Ele se concentra em seu mestre, dá alguns
passos e, de acordo com a estória, desafia a realidade quadridimensional tangível e caminha sobre as águas, tal
como seu mestre. Então algo interessante acontece. Pedro olha para baixo, começa a intelectualizar e diz a si
mesmo: “Eu não deveria ser capaz de fazer isto! Não me foram passadas regras”.E assim Pedro começa a
afundar.
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Vamos interromper a narrativa por um instante e falar genericamente sobre Pedro. Lá está ele observando
seu mestre caminhar sobre a água, encorajando-o a fazer o mesmo. Ele confia em seu mestre, portanto sente
que pode. Mas vocês conseguem ouvir a mente de Pedro trabalhando? “Você sabe, eu não disponho de um
manual explicando este procedimento. Querido Mestre, quantos passos há neste processo antes que eu possa
transmutar a física desta maneira? O que terei de fazer espiritualmente? Quais são as regras subjacentes? Acho
que necessito conhecer tudo isto antes de pisar na água.” Pedro, entretanto, confia, e quando dá o primeiro
passo, sente seus pés formigarem enquanto uma dimensionalidade encontra a outra e a física de uma toca a
física da outra, através da criação espiritual de um Humano... e Pedro sente seus pés começarem a formigar.
Pois bem, por acaso vocês ouviram Pedro dizer: “Querido Mestre, eu preciso parar por um momento e lhe fazer
algumas perguntas. Eu desejo saber acerca do deslocamento atômico de fase do diferencial temporal em meus
pés. É normal ou não sentir tal formigamento? Antes disto, eu não deveria praticar um pouco sobre o solo? Devo
voltar ou prosseguir? Você pode me fornecer alguns dados, por favor?” Não, vocês não ouviram Pedro dizer
isso. Ele simplesmente agiu.
Vamos mudar subitamente a estória. É uma simulação agora, e eis que quem aparece na praia é Tobias!
[homenageando Geoff Hoppe que está participando da Conferência de Kryon, canalizando Tobias durante o
evento] Sim, talvez a cronologia esteja incorreta para que Tobias esteja lá, mas ele está lá de qualquer maneira,
para os propósitos da estória. Vocês já não o escutam gritar encorajando Pedro? “Pedro! Respire! Respire!”
[risos da platéia] E vocês querem saber? Tobias está certo! Imaginem as instruções que ele dá a seu amigo
Pedro: “Pedro, você não precisa de um manual. Você não vai receber regras aqui hoje. Não haverá
procedimentos lineares, pois o que você está fazendo é interdimensional. Pedro, o que lhe está sendo pedido
fazer é algo que os xamãs fazem. Pedro, você consegue, e TUDO QUE VOCÊ TEM DE FAZER É FOCAR-SE
NO MESTRE. TUDO QUE VOCÊ TEM DE FAZER É FOCALIZAR-SE NA DIVINDADE DENTRO DE VOCÊ, a
qual você está acessando e que pertence também ao mestre. A fim de fazer isso, você terá de SIMPLESMENTE
RELAXAR E RESPIRAR... NÃO PENSE SOBRE ISSO, SIMPLESMENTE FAÇA!” E esta é a verdade. Você
dispõe do conjunto de instruções, não é mesmo, fornecidas pelo próprio mestre? Dentro de suas ações nesta
parábola estão as instruções para seu discípulo Humano, dizendo: “Simplesmente faça.” Sem aquecimento, sem
manual, sem instruções lineares. Estamos dizendo o mesmo. Ah, mas não tirem isso fora do contexto. Não
digam que agora estamos nos comparando aos mestres do passado, ou mesmo com Pedro. Também não
pensem que “nada” é tudo que vocês têm a fazer. De maneira alguma!
O que estamos dizendo é que este processo ocorre da mesma forma que ocorria quando foi pela primeira
vez abordado através das metáforas das estórias de suas atuais crenças. Sempre foi deste jeito. Sempre haverá
aqueles que intelectualizarão todo o processo, dizendo: “Como este processo não dispõe de regras lineares e
não há um encadeamento intrincado de instrução e treinamento, concluímos portanto que o mesmo não é
válido.” Nós, porém, dizemos: Como vocês podem argumentar contra aquilo que sentem em si mesmos? Como
vocês podem questionar uma vida que foi transformada através de uma cura? Como vocês podem negar o fato
de que um Ser Humano esteja de pé diante de vocês, quando, em função de um antigo contrato, tal pessoa não
deveria estar viva naquela velha realidade? Vocês não podem. Como vocês podem discutir, quando vocês
mesmos estão caminhando sobre a água? Vocês não podem. Tudo isto tem a ver com luz. REIVINDIQUEM E
ASSUMAM SEU STATUS DE ASCENSÃO! COMO? NÃO ATRAVÉS DE “NADA FAZER”, MAS, AO INVÉS,
COMEÇANDO A ESCREVER SEU PRÓPRIO LIVRO DE REGRAS PESSOAIS E INTRICADAS: REGRAS
INTERDIMENSIONAIS E PROFUNDAMENTE PESSOAIS. Que tal começar verbalizando isto a toda e cada
célula de seu corpo: “Eu mudei. Estou deixando para trás uma realidade quadridimensional, e sei que todas
vocês compreendem. Células, escutem! Eu escolho um status de ascensão. Nós vamos vibrar mais alto, e
saberemos como fazê-lo criando nosso próprio livro à medida que caminhamos... com a divindade interior... tal
como faziam os xamãs”.E este foi o ponto número um.
Número Dois: É crucial neste momento encontrar um grupo de pessoas cujas idéias sejam semelhantes e
cujas almas estejam em ressonância com vocês, e regularmente passar algum tempo juntos. Não construam
estruturas para suas reuniões; não façam delas uma obrigação. Não emitam julgamentos sobre isto;
simplesmente se encontrem. E quando o fizerem, conversem entre si a respeito de como se sentem um sobre o
outro e como todos se sentem com relação à Terra. Discutam sobre suas vidas e então, aquietem-se e irradiem
sua luz para lugares onde há desafios no planeta. Façam isto freqüentemente, pois há mais bem poder nos
grupos reunidos que nos indivíduos separados. Mais uma vez repetimos: não façam isto porque assim o
dissemos. Façam-no porque mergulharam em seu interior e perguntaram à fonte de divindade: “O QUE EU
DEVERIA FAZER HOJE?” ENTÃO, COM DISCERNIMENTO, PERGUNTEM-SE: ESTA RESPOSTA FAZ
SENTIDO? Ou ela não é acurada?
Façam valer seu próprio discernimento divino, não considerações escritas em livros de história. E aqui está o
ponto número três: Façam amizade com a nova energia! Talvez agora vocês não compreendam bem estas
instruções, e digam: “Mas é o que eu estou fazendo. Estou sentado aqui, não estou? Numa sessão de
canalização, não é? Eu estou à vontade com a nova energia.” Ah, estão mesmo? Então todas as portas pelas
quais vocês tentaram passar se abriram facilmente, certo? Tudo pelo quê vocês rezaram nos últimos dois anos
está em seu colo, não é mesmo? Não há frustações nem desafios em suas vidas, não é verdade? Eu gostaria
de dizer a você, querido Trabalhador da Luz, que nunca houve uma época mais difícil, para aqueles que lidam
com a luz, que os últimos cinco anos. O termo “Trabalhador” da Luz assume um significado inteiramente novo.
Não ficou mais fácil e tem havido coisas colocadas em seu caminho que são desafiadoras. Vou lhes dizer o
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porquê. A grade magnética do planeta é um alvo móvel de realidade, o qual vocês vêm tentando atingir: algo tão
profundamente diferente, que logo que vocês se sentem familiarizados e confortáveis, lá se vai ele espiralando
novamente. Nem bem vocês se sentem satisfeitos com a clareza e a compreensão de determinada situação,
outro cenário se estabelece para vocês. No ano de 1999, dissemos a vocês que isto estava chegando. A
estabilização da grade magnética se correlaciona com os outros dois pontos anteriores. Quando ela estiver
estabilizada, aqueles pontos também se equilibrarão. Tudo tem a ver com aquilo para o quê deram permissão e
com o que vocês mesmos criaram. Em sua linearidade, vêem o grupo de entidades, que é a equipe de Kryon,
como que se preparando para partir. Na verdade, estamos deixando apenas nossa atual atribuição!
O grupo responsável pelos ajustes na grade magnética estará se transferindo para uma nova função, qual
seja a de colocar em movimento conjuntos de instruções sobre o que fazer dentro da nova energia da grade.
Esta “nova equipe de Kryon” estará repassando a vocês os significados das camadas interdimensionais do DNA:
seus nomes, números, cores e interações de todos os seis pares. Então vocês começarão a compreender como
elas se entrelaçam com as duas que vocês podem enxergar em sua dimensão linear. Os novos ensinamentos
começarão em breve. A “nova” equipe chega, e seu nome permanece. “Fazer amizade com a nova energia” é
isto: não ter medo de admitir que tudo está mudando, e expressar desejo e boa vontade de mudar junto com as
coisas. Talvez você bata em determinada porta, a qual se mostra realmente promissora, e ela se fecha em sua
cara? As situações não têm se encaminhado da maneira que lhes foi sugerida através de suas visões ou
habilidades psíquicas, não é? Vocês se encontram confusos e desejam saber a razão. Vou lhes explicar o
porquê: trata-se de um cenário mutante e em movimento, e requer esforço acompanhar seu ritmo. Não estamos
dizendo que estas coisas e projetos que vocês tentaram jamais funcionarão; já demos esta mensagem a vocês
antes. É algo bastante linear de sua parte tentar alguma coisa e então dizerem a si mesmos: “Bom, tentei e
pronto. Nunca vou experimentar de novo! Vou jogar isto fora”.Vocês fazem isto, não é mesmo?
NUNCA JOGUEM FORA NADA QUE TENHA SIDO INTUITIVO PARA VOCÊS. NUNCA JOGUEM NO LIXO
UMA ESPERANÇA OU UMA PAIXÃO. A MESMA PAIXÃO QUE EM SEU “HOJE” VOCÊS PÕEM FORA PODE
BEM SER O CONTRATO QUE VOCÊS PROMETERAM A SI MESMOS PARA O “AMANHÃ.” Contudo, em sua
linearidade, vocês a atiraram ao chão porque tentaram repetidas vezes. Permitam-nos perguntar-lhes: O artista
pinta todas as cores de uma só vez? Não. Ele não pode fazer isso. Ele é linear! Ele pode apenas pintar uma cor
de cada vez. Embora tenha a imagem da pintura em sua mente, suas limitadas ações quadridimensinais
somente poderão manifestar aquela imagem global combinando as cores uma a uma. Imaginem um artista que
contempla seu trabalho após pincelar os primeiros tons e diz: “Puxa, que coisa feia! Acho que vou parar com
isso...”. E então? Isto significa que você nunca vai alcançar nada? Que as portas continuarão a se fechar para os
seus planos lineares? Certamente que não. Vou agora oferecer a vocês uma linha temporal mas, antes disso,
indicar alguns potenciais.
Potenciais:
Em função do estado energético de coisas no planeta, exatamente como se apresenta neste momento, as
seguintes coisas se mostram como sendo possíveis nos próximos poucos anos:
(1) Descoberta de vida interdimensional, tanto na água como no ar, nesta década. Haverá o reconhecimento
de que a vida não é o que vocês pensavam. Como Seres Humanos, vocês poderão ser forçados a redefinirem o
que é a “vida”. Já falamos sobre vida interdimensional no passado. Eis aí sua oportunidade de descobri-la.
Existe vida na água comum. Não estou falando do tipo de água que vocês irão criar com sua intenção ou alterar
magneticamente, mas da água que ocorre naturalmente no planeta, que brota a partir do solo. A vida
interdimensional está em toda parte. Esta é a força que recebe a intenção, a qual muda a água que é ingerida no
corpo, e trabalha com seu DNA. Vocês já se perguntaram sobre o que é que existe na água que pode fazer
tanto? Vocês acham que é algo presente nas simples moléculas d’água?
Trata-se de muito mais que isto, queridos Seres Humanos. É essencial que haja outra força no planeta que
coopere com vocês e com o campo de consciência e energia que vocês emitem. A vida interdimensional é a
resposta. Como vocês irão descobri-la? Vou lhes dar uma dica. Será em um experimento magnético! Sua
evidência aparecerá através de experimentos com campos magnéticos que se interpenetram. Não é algo tão
simples, mas o potencial existe. Vocês serão capazes de ver as “sombras” desta vida. Os cientistas ficarão
conscientes desta força vital, porque ela se movimentará quando estimulada, pois ela atua de maneira
inteligente, respondendo à própria ação da luz. Isto será a revelação.
(2) E aqui está outro. Abordamos este assunto de forma cautelosa no passado porque existem muitas
informações e ensinamentos envolvidos. Trata-se de algo que não foi completamente explicado ou reconhecido:
Vocês têm um campo de consciência. As instruções do dia de hoje e sua validação, apresentadas por meu
parceiro, começam a lhes mostrar como este campo de consciência pode até mesmo ser ativado de formas que
nem requerem sua própria intenção! Tal se deve à tamanha intensidade desta força dentro do Ser Humano, e
que está se tornando cada vez maior com a conclusão da nova grade magnética. Meu parceiro apresentou a
vocês as provas, as quais até mesmo os cientistas estão agora dizendo serem válidas nesta área.
Ninguém está falando sobre o que poderia estar “sobre” esse campo de consciência. Será simplesmente um
campo de sua própria energia? O que existe nele? Vamos começar pelo seguinte: todos os aspectos
quadridimensionais de seus corpos são legíveis, como se fossem um livro, apresentados em seu campo de
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consciência. Vocês já se perguntaram como é que um médico ou curador intuitivos podem olhar para vocês e
lhes descrever seu estado de saúde? Isto já lhes ocorreu? Que faz esta pessoa, que é capaz de “ler” vocês?
Eles simplesmente estão olhando para o campo de consciência ao seu redor, Ser Humano, e lendo aquele livro
físico! Nossa predição? A de que será desenvolvida uma tecnologia que, posicionada na proximidade de seu
corpo, sem sequer tocá-lo e utilizando um processo interdimensional, será capaz de ler vocês da mesma forma.
Esta tecnologia será capaz de realizar uma completa varredura do estado de saúde de seus corpos, sem a
necessidade de qualquer sondagem interna. Tudo o que ela fará é “escutar”, e esta é a palavra-chave. E este é
o segundo potencial.
(3) Aqui vai uma predição que você já ouviram de outras fontes. Em dois lugares, vocês descobrirão vida em
seu sistema solar, potencialmente por volta do ano 2010. E isto provocará o início de uma reviravolta na forma
como aqueles da ciência, bem como as pessoas em geral, se sentem a respeito da vida. Haverá o
reconhecimento de que a vida é um evento que ocorre naturalmente por todo o Universo. Dado que existe um
princípio de similaridade permeando o Universo, através do qual os diferentes elementos se agrupam ao longo
do tempo, a criação de vida deve estar presente de uma à outra extremidade do cosmos. Vocês jamais
esperavam encontrá-la em seu próprio quintal e, contudo, lá está ela. E este é o potencial de mais uma
descoberta.
(4) E aqui está outro: Haverá uma guerra em torno de questões éticas. Ah, não será tão grande assim, mas
de implicações realmente profundas. Vidas serão perdidas, gerando outra argumentação acerca da própria vida
em si. Mas não será o que vocês pensam, como verão. Teriam ou não vocês permissão para criá-la? E, se o
fizerem, haverá conseqüências? Pois sua tecnologia está se acelerando em ritmo tal, que aquilo que o Universo
pode fazer naturalmente, vocês também podem obter sinteticamente. Será algo tão sagrado para se tentar, ou
simplesmente uma cópia de princípios cósmicos comuns que ocorrem naturalmente?
(5) Uma das mais belas perspectivas tem a ver com vocês e a água. Será desenvolvido um tipo de água
sobre a qual sua própria intuição, por si só, poderá estabelecer uma programação para a cura. Isto ocorrerá com
um tipo de água, além da água normal, que estará madura e pronta, por assim dizer, para receber a “impressão”
da consciência Humana, programando-a para efetivar curas. E isto é tudo o que podemos dizer por hora a
respeito.
(6) Finalmente, voltamos a uma velha questão: Existem artefatos enterrados que estão como que
simplesmente esperando para serem descobertos, os quais lhes darão algumas profundas indicações acerca do
fato de que havia culturas e civilizações muito mais antigas do que vocês têm acreditado. Trata-se de artefatos,
não partes de corpos! Estes artefatos não foram feitos por Humanos como vocês, mas certamente por
Humanos. Bem antes daqueles cem mil anos dos quais já lhes falamos, havia no planeta atividade e cultura
Humana. Em retrospectiva, dissemos em outra ocasião que não pesquisassem além daquele limite de 100.000
anos atrás para encontrar outros Humanos como vocês. Havia outros humanos anteriormente a esta época?
Certamente que sim, mas não como vocês. E isto é o que tal afirmação sempre quis dizer.
Algo especial aconteceu, sobre o que já discutimos antes. Foi uma interseção energética que criou a própria
estrutura Humana com a qual e através da qual vocês caminham hoje em dia - a mesma que lhes permitiu fazer
o que vocês fizeram com sua realidade. Portanto, uma vez mais, o que nós lhes dizemos é: PRESTEM
ATENÇÃO A VOCÊS MESMOS! Se desejarem descobrir outras energias, outras predições, e um sistema de
medo associado a elas, vão então adiante e se submerjam naqueles velhos caminhos onde ninguém mais vive.
Todas as conspirações das eras passadas estarão lá para que vocês se chafurdem nelas. Está tudo lá, para que
vocês escolham... escuridão e luz. Mas alguns de vocês estão se tornando espiritualmente astutos o suficiente
para “enxergar no escuro”, por assim dizer, e a distinguir uma velha realidade desta nova que está aí fora, bem
diante de sua porta da frente. Não se contentem com minhas palavras. Saiam por sua própria porta e verifiquem
por si sós.
E aqui está uma instrução final: a revelação de uma linha temporal que já indicamos anteriormente, mas que
alguns de vocês precisam escutar de novo. Trata-se de uma linha temporal dentro do próprio escopo do
ensinamento desta mensagem. O que quer que seja que vocês estiverem fazendo hoje, considerem-no
temporário, pois os atuais atributos da grade magnética não estarão estáveis até março de 2003. Mesmo com a
conclusão das mudanças ocorrendo em dezembro de 2002, os efeitos residuais deverão durar por mais três
meses. E assim é com as coisas espirituais... pois Deus é lento! Este é o porquê de não parecer haver “muitas
coisas acontecendo” para vocês neste ponto particular de suas vidas. E é por isso que dizemos deste momento
até então: “Tenham boas férias!” Sejam circunspectos, estejam atentos, e celebrem sua luz.
Mas PODERIA LHES SERVIR BEM MAIS SE VOCÊS ARQUIVASSEM ALGUNS DOS PLANOS E
PROJETOS QUE VOCÊS PENSAVAM DEVESSEM ESTAR SENDO DESENVOLVIDOS “AGORA.” ESTARIA
EM MAIS HARMONIA E RESSONÂNCIA COM SUA MAGNIFICÊNCIA, E COM A LINHA DE TEMPO
CÓSMICA. TODOS VOCÊS SE ENCONTRAM EM CAMINHOS SEPARADOS, SENDO QUE MUITOS ESTÃO
EM UMA LINHA TEMPORAL BEM ALÉM DAQUELA COMUM À HUMANIDADE EM GERAL. PORTANTO, SE
VOCÊS METAFORICAMENTE BATERAM EM PORTAS QUE AMPLAMENTE SE ABRIRAM DE PAR EM PAR,
NÃO PAREM!
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Mas todos vocês devem estar conscientes do fato de que este “alvo espiritual móvel” logo irá parar e se
estabilizar. Querido Ser Humano, esta família da qual você faz parte o ama tão profundamente! Nós oferecemos
informações que irão lhe capacitar, promovendo você à condição de graduado. Nós lhe demos informações que
você precisava ouvir, as quais lhe posicionam num lugar onde você será capaz de aprimorá-las por sua própria
conta, validá-la por si mesmo, e continuar seu aprendizado. É isto que se chama capacitação! Isto não sujeita
você a conjuntos de regras que lhe escravizariam e encerrariam em caixas, ou não lhe permitiriam olhar ao seu
redor. Justamente o oposto. Trata-se de liberação, e honra tanto o seu corpo emocional quanto o seu intelecto,
assim como a lógica espiritual e a inteligência. E assim é, queridos Seres Humanos, que se passou mais este
período de tempo durante o qual vocês nos permitiram abraçá-los. Como é grande a diferença entre quando
primeiro começamos e atualmente! Pois hoje podemos efetivamente sentir os abraços correspondidos! Nós
sentimos corações abertos... mentes abertas... os abraços da família... Algo pelo quê ansiávamos há muito,
muito tempo...
E assim é!
Kryon

***

Referência na canalização sobre Pedro caminhando sobre a água: Kryon também narrou esta estória de
forma inversa, situando Pedro na praia e Cristo a bordo do barco, ou seja, o oposto do que consta nas escrituras
conhecidas. Na Bíblia, contudo, somente a versão de Mateus apresenta Pedro caminhando sobre a água.
Marcos e João não o fazem. De forma que existe a possibilidade de que toda a estória seja um ensinamento
espiritual metafórico. Modifiquei esta transcrição a fim de refletir a versão de Mateus, pois se trata daquela mais
conhecida e, conseqüentemente, aceita pelos muitos que poderiam comparar ambas as narrativas e se
questionarem sobre a diferença.

Lee Carroll
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Uma Nova Dispensação
Caribe - 2 de Setembro de 2002
Terceiro Cruzeiro Anual de Kryon

Esta é a primeira vez que uma canalização de Kryon dada em um cruzeiro foi transcrita. Os cruzeiros oferecem
uma energia específica não muito comum. As mensagens são sempre dadas quando o navio está "a caminho",
portando nunca há uma energia baseada na terra posicionando todos os sentimentos em conjunto. Esta
canalização em particular foi preenchida com numerologia e novas informações sobre os mecanismos da
ressonância e da co-criação de energia.
Esta canalização ao vivo de Kryon foi realizada no navio Royal Caribbean Voyager of the Seas a caminho do
Caribe no primeiro dia do terceiro cruzeiro anual de Kryon. Kryon acrescentou palavras e melhorou o texto num
processo de recanalização que originou a canalização transcrita abaixo. Isto foi feito a fim de tornar o texto mais
valioso para a palavra escrita e trazer clareza aos conceitos que foram transmitidos energeticamente na
canalização ao vivo. Foram três canalizações durante a semana do evento. É a primeira vez que apresentamos
uma canalização diretamente de um cruzeiro. Tem uma energia diferente devido ao fato de que a transmissão é
feita a uma audiência em movimento, viajando em mar aberto.]

Saudações, queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético.
E assim é que novamente enchemos a sala – que está em movimento e não “toca” a terra [falando de estar
em um navio em mar aberto]. Aparentemente, não se liga ao chão e está em trânsito. Na verdade, representa o
"agora" melhor do que em qualquer vez que viemos até vocês. O "agora" está sempre em movimento de modo
não linear. Nunca se fixa e é sempre parte do ciclo da realidade – sempre se movendo e criando muitas coisas
ao mesmo tempo. Não o percam pelo fato de todo o navio em que vocês se encontram – este espaço – estar em
movimento. E assim isso tudo intensifica a mensagem. Aqui estão vocês em uma parte específica do seu
planeta com a intenção de se divertirem – verem a beleza da Terra – e ao mesmo tempo de enriquecerem sua
espiritualidade, tendo o Espírito com vocês 100 por cento do tempo. E então o cronômetro foi acionado – e ficará
com vocês nestes poucos dias – e estará junto de vocês por uma pequena duração de tempo no que vocês
chamam de “Cruzeiro de Kryon”, uma jornada do três [falando do terceiro cruzeiro de Kryon].
É um número catalisador. O “três” representa uma energia estacionária, que espera por ação. É um número
que quase sempre fica lá sem ação, esperando que uma outra energia se manifeste através dele. Falaremos
mais sobre isto daqui a pouco, porque representa grande parte do nosso ensinamento desta noite. A energia
catalisadora de hoje pode estar em vocês, com a permissão que lhes foi solicitada, até o último dia desta jornada
– até a mensagem de fechamento com as últimas palavras. Durante esta janela de oportunidade, a que alguns
de vocês deram permissão, e de que alguns estavam conscientes antes mesmo de chegarem nesta sala, vocês
criarão uma abertura. Vamos chamá-la de “portal em movimento” da intenção, que se ajusta bem ao “agora”, e é
responsável por levantar pessoalmente o véu. Pediu-se a cada indivíduo para ficar consciente apenas de si
mesmo. É hora de ponderar, hora de descansar, de dar um “tempo” para ficar consigo mesmo. Alguns de vocês
precisam de desculpas como esta viagem para fazer isso! É hora de fazer a pergunta: “Quem sou eu,
realmente?” Será possível que de fato eu seja eterno? Será possível que eu nunca vá morrer?
Enquanto eu passo de uma energia para outra na transição – e enquanto eu passo para lugares que eu nem
poderia imaginar enquanto estou aqui, mas que eu chamo de ‘lar’, é possível que eu vá viver para sempre?
Continuarei a seguir indefinidamente? É possível que a essência que sou ‘eu’ nunca morra? Será possível que
aqueles que estão à minha volta, que eu finjo não conhecer, mesmo aqueles de outros países [juntos no navio],
sejam realmente família? Será possível que, quando eu olhe em seus olhos, haja uma familiaridade esplêndida?
Será possível que, embora eu finja que nunca os encontrei, possamos celebrar vitórias pessoais juntos? Deixeme dizer-lhes, queridos Humanos, que, se vocês puderem dizer sim a estes conceitos e concebê-los como reais,
vocês estarão bem mais próximos da realidade do que muitos outros. Na verdade, é assim. Um quadro bem
maior está ao alcance das mãos, e alguns dias juntos para ponderar o que isso pode significar são seus.
Nós corremos para este lugar, convidados por todos vocês. Há uma energia única e especial neste dia, que
vocês convidaram aqui hoje – para sentar ao seu lado – para estar com vocês – para segurar suas mãos. É uma
energia que não está em julgamento. Ela conhece vocês pessoalmente e celebra a sua alegria. E no passado
esta energia acabaria no final da mensagem, mas hoje isto não acontecerá. Esta energia está sendo distribuída
para vocês pessoalmente, um a um, não enquanto grupo. Esta energia pergunta: “Temos permissão para ficar
junto de vocês por alguns dias? Podemos sair desta sala com vocês depois da despedida e subir o elevador?
Podemos nos sentar com vocês durante as refeições? Vocês nos deixarão ficar por uma semana? Podemos
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ficar perto de vocês enquanto se encantam com a beleza que possam ver nestes dias? Vocês nos deixarão
segurar suas mãos enquanto caminham nesta semana? Podemos falar com vocês durante o sono? Temos
permissão de acordá-los? Podemos nos mostrar a vocês em seus sonhos? Podemos lhes transmitir mensagens
sobre vocês? Se vocês nos permitirem fazer isso, nós não iremos nos retirar no final desta mensagem. Não
iremos a lugar algum; seguiremos com vocês”. Será apenas nas palavras finais desta conferência no fim da
semana que consideraremos uma partida para o outro lado do véu. Alguns de nós esperarão, então, por sua
volta. E, quando nos encontrarmos novamente, falaremos deste período em que vocês nos deram permissão
para estar conosco de maneira interdimensional por uma semana inteira! Chamem a isto de um levantar pessoal
do véu. E, falando disso, nós temos que lembrá-los da nova dispensação que vocês criaram.
A dispensação da revelação
Vamos descrever o que de fato significa “levantar o véu”: Para muitos de vocês, “levantar o véu” significar a
redução (afinamento) da barreira entre a humanidade e o Espírito – em outras palavras, uma redução da energia
da “dualidade”. Por eons de seu desenvolvimento espiritual, isto é o que estas palavras sempre significaram –
andar mais próximo do Espírito. Mas agora há mais do que isso. Vamos lhes dar uma definição linear para
“levantar o véu”. Significa “ligar a luz”. E, nessa iluminação, a humanidade tem uma escolha que, de outro modo,
não tinha, uma vez que ela revela o que estava escondido. Chamem a isto de “dispensação da iluminação” que
está sobre vocês. Os indivíduos podem agora fazer escolhas em suas próprias vidas que reflitam a revelação do
que eles agora podem observar em primeira mão. Suponham que vocês estiveram em uma sala escura por toda
a sua vida [uma metáfora]. Esta é sua realidade aparente, e vocês vão de lugar a lugar, na maioria das vezes,
no escuro. Como indivíduos cegos, vamos também dizer que vocês cresceram acostumados a encontrar objetos
no caminho que não podem ver e, com anos de idas e vindas, vocês aprenderam a se esquivar dos obstáculos
ou evitá-los razoavelmente bem.
Isto se tornou intuitivo ao longo dos anos. É normal para vocês. Vocês andam por aqui ou por ali, de alguma
forma sabendo que um objeto está lá. Sem esbarrar nas coisas, a vida é melhor e vocês estão acostumados aos
lugares onde estão todas as armadilhas e saliências. E, é claro, nesta metáfora de sua realidade, vocês nunca
estão conscientes de que estão no escuro. A sua realidade foi desse jeito por tanto tempo que isso é o normal –
simplesmente é o modo como as coisas são. De repente, uma luz se torna disponível – oh, não uma luz
brilhante, mas uma luz que permite vagamente que vocês vejam tudo na sala. Vocês ficam surpresos com o que
vêem, e sua primeira reação é rir! Vocês dizem a si mesmos: “Estou rodeando os objetos errados! A sala não foi
traçada como eu pensava! Olhe! Sempre houve uma passagem por este ou aquele caminho que eu nunca vi.
Que pessoa engraçada me tornei, me mexendo, me esquivando, indo por este ou por aquele caminho, enquanto
o tempo inteiro havia uma passagem que era bem mais direta.
Que revelação – o principal é que eu agora compreendo claramente que eu não estava vendo
apropriadamente. Eu estava no escuro!”. Então, o que vocês fazem com esta informação? Vocês podem pensar
que isto é uma pergunta óbvia. O que vocês fazem com sua visão recém-descoberta? “Bem, Kryon,” vocês
poderiam dizer, “só um tolo continuaria na mesma rotina de antes.” Realmente! Então, vocês reformulam suas
vidas, não é mesmo? Vocês organizam suas vidas para tirar vantagem da visão recém-descoberta que vocês
ganharam através da luz que surgiu e iluminou a sala de sua realidade. Este processo é chamado de revelação.
É um aperfeiçoamento do caminhar de uma vida entre Humanos e Humanos. Isto é o que está acontecendo com
o “levantar do véu” nesta época no planeta – algo que foi, na realidade, previsto por seus antepassados.*
Observem que isto não é algo necessariamente desenvolvido para melhorar sua caminhada com Deus, embora
fará isso também. Ao contrário, é sobre sua caminhada uns com os outros, e sobre sua compreensão da energia
da Terra.
Há doze anos, Kryon começou os ensinamentos a vocês, e falamos da revelação. Falamos do levantar sutil
do véu, e como se manifestaria. Nós lhes dissemos que seria o principal passo para a humanidade, e que só
poderia acontecer através de um total realinhamento de muitos dos elementos e atributos de seu planeta. Há
doze anos, falamos sobre isto claramente. Nós lhes dissemos que a principal mudança nos atributos da Terra
seria naquilo que dá suporte à consciência Humana. Nós falamos da “tríade da grade”, e com o que estaríamos
trabalhando – magnetismo. E embora alguns vissem o grupo de Kryon como mecânicos espirituais, nosso
trabalho sempre foi alterar a luz. Nosso objetivo sempre foi estar a postos para considerar a revelação através
de uma mudança na grade, que sempre foi possível, manifestada pelo que os Humanos no planeta poderiam
fazer com seu próprio poder. E agora vocês estão nesta revelação – uma dispensação de luz. Não é um retorno
para nenhuma energia que a Terra já tenha visto. Ao contrário, é uma nova energia, fazendo a luz revelar coisas
nunca antes sentidas ou vistas. Com esta luz, as cores de vida humanas começaram a se desenvolver. Foi
inevitável, não foi, que isto fosse assim? Com uma mudança planetária desta magnitude, a essência pura da
consciência Humana teria que mudar. E quando qualquer um de vocês ouve a palavra índigo se referindo a um
Humano, é hora de entender o que significa.
Chegará um tempo em que vocês vão parar de relacioná-la a crianças. Em vez disso, vocês a relacionarão à
cor da nova vida que chegou com a mudança da grade. Ela se refere à única cor da nova vida que foi criada por
esta mudança, e representa uma mudança no momento do nascimento, que a consciência Humana adquire. É
um aperfeiçoamento – uma evolução nos processos espaciais de pensamento do Ser Humano. Tudo isso é
possível devido ao novo alinhamento da grade, e vocês estão vendo isto em sua realidade através da mudança
de suas próprias crianças. Alguns anos atrás, nós também mencionamos isto: Que mesmo com estas
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revelações no planeta, nem todos veriam a luz. Nós lhes dissemos que a realidade de uns iria ser muito
diferente da de outros, e que haveria divisões... batalhas pessoais acerca de questões espirituais. Seria a
batalha do velho contra o novo – uma batalha dos que estiveram arraigados a uma realidade de informações
antigas e pesquisa espiritual. Alguém disse: “Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Portanto, vocês não
podem simplesmente mover a grade e mudar Deus!” O que eles não querem ver é que a energia da mudança
não é de Deus, mas sim do Humano. Portanto, a mudança está no relacionamento com Deus. Na verdade, o
Espírito nunca muda, mas o relacionamento com a humanidade sim, e também com a sua livre escolha e sua
intenção de saber sobre o que é real e o que não é. Algum Ser Humano decidiria ignorar a luz recentemente
encontrada na sala? Sim. Mais do que isso, eles poderiam dizer: “Isso não é de Deus. Portanto, não a verei. É
tão poderosa que só pode ser errado usá-la. Não há profecia antiga que fale deste aperfeiçoamento; portanto,
deve ser ignorado”.E isto é a verdade deles, e assim também é honrada, uma vez que vem da livre escolha. Mas
a divisão começa até entre os que se dizem trabalhadores espirituais.
Dentro desta nova energia, muitos também têm se tornado cientes do que chamamos de “saídas
significativas”. Há muitos “uns” e “noves” acontecendo [esta é uma referência à moderna numerologia e os
significados dos números]. Refere-se aos muitos começos e fins – os que não são esperados, e que criam uma
energia de mudança. Muitos estão saindo por opção, mesmo nesta época em que estamos juntos. Muitos estão
cientes de que agora mesmo os desafios parecem crescer! Isto pode parecer contra-intuitivo ao que acabamos
de lhes dizer... que vocês podem agora ver mais claramente para evitar obstáculos. Aqui estão vocês,
imaginando o que fizeram de errado para manifestar isto! Aqui estão vocês, confusos com uma carga
aparentemente melhorada. Queridos Humanos, por isso nós os amamos tanto! A dualidade ainda é significativa,
de modo que vocês não compreendem o quadro geral. Com o aumento da luz vem o aumento da
responsabilidade e também um aumento do seu poder de lidar com isso. Com esta nova energia também vêm
novas ferramentas para lidar com soluções para o inexplicável... uma revelação do quebra-cabeça da
vida. Entretanto, ainda parece que os desafios estão individualmente ficando maiores. Muitos estendem suas
mãos em sinal de renúncia. “Simplesmente não está funcionando!”, dizem. “Há muitas surpresas na minha vida.
Não parece ser o que eu esperava que fosse, ou com o que o Espírito me disse que poderia ser. As coisas que
estavam estáveis estão desmoronando agora”. Então os Humanos costumam abaixar a cabeça e rezar a Deus,
perguntando: “O que eu fiz de errado?”.
O modo com que a energia manifesta é criada
Queridos Humanos, eu vou lhes dar um postulado – uma regra física espiritual – que já lhes demos antes,
mas que vocês nunca puderam ouvir direito. É sobre a criação da energia: Trabalhadores da Luz, cada vez que
o medo começar a brotar dentro de vocês, e vocês o descartarem com sucesso devido à sabedoria e o
conhecimento que carregam, vocês terão simplesmente ganho uma batalha. Mais do que isso, dentro do
processo de descartar esse medo, vocês criam uma terceira energia. Aparentemente do nada vocês criaram o
que chamamos de terceira energia. É uma “terceira” energia, porque responde às outras duas. As outras são: (1)
a energia de sua consciência [a energia Humana], e (2) o desafio diante de vocês [a energia da situação].
Quando vocês forem capazes de usar a (1) para descartar ou mudar a (2), contra-intuitiva ao que vocês
poderiam esperar, ocorre uma (3), que é uma “nova energia manifesta”. Chamem a isto de “tríade do desafio”.
Embora a energia recém-criada esteja no alto, é chamada de energia de “ancoramento”. Esta terceira energia se
mistura à grade do planeta e aumenta o armazenamento de algo que queremos discutir daqui a pouco. É uma
criação real de energia do Ser Humano que afeta a Terra física. Antes de continuarmos, observem isto: Vocês
não tinham que passar por uma experiência terrível!
Descartem esse pensamento. Em vez disso, vocês tinham que descartar o medo da situação com a
compreensão. Na exclusão do medo está a manifestação da solução, e a ajuda para o planeta... um verdadeiro
“toma lá dá cá”. Em outras palavras, olhar nos olhos do tigre de bom grado, com sabedoria e amor faz com que
o tigre pareça um gatinho. Vocês compreendem a diferença entre o antigo conceito de batalha do “procurar e
destruir” e o novo conceito do “procurar e harmonizar?”. Quem disse que o inimigo tem que ser eliminado? E se,
ao invés disso, o inimigo ganhar compreensão? Muito estranho, vocês dizem? Contra a natureza Humana,
vocês dizem? E se este novo tipo de batalha estiver mudando os dois lados? E se, em vez de simplesmente
destruir o que não se quer e continuar como antes, ambos os lados ganharem alguma coisa e mudarem? Vocês
se acostumarão mais a este conceito, uma vez que a nova consciência “índigo” é baseada nisso! Como funciona
em uma batalha pessoal? Deixem-me explicar uma coisa que é interativa e interdimensional, mas que nos
esforçaremos em lhes passar de maneira linear: No exemplo acima, vocês eliminaram o medo da sua vida?
Não. Ele voltará, vocês sabem. O que aconteceria se, em vez de o encararem como fazem, compreendessem a
energia específica que ele contém, e o deixassem ir. Isso mudou o Humano [parte um]. Sair do medo cria uma
mudança celular. A situação [parte dois] mudou? Por ela mesma, não, mas mudou. O que aconteceu foi que a
situação mudou com a adição da energia manifesta [parte três].
Energia que foi criada através da nova compreensão dos Humanos. Então, na verdade, ambas (parte 1 –
Humano) e (parte 2 – situação) mudaram com a criação da (parte 3 – energia manifesta de solução). A pirâmide
está completa. A tríade é una com o fechamento. E ainda, olhem a tríade em termos numerológicos: Quando
vocês somam 1+2+3, vocês obtêm 6. A simples energia do 6 é o equilíbrio. Portanto, cada vez que seu desafio
se depara com a falta de medo e a solução eventual, vocês aumentam a energia essencial do planeta. Em que
lugar na essência de vida do planeta? Embora possa não fazer sentido para vocês, vai até a tríade da grade,
que está em cima e embaixo. Já falamos da complexidade aqui. O que significa é que normalmente os seus
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desafios são trazidos especificamente a vocês para gerarem uma energia da qual este planeta precisa
desesperadamente. E quem melhor do que esses que amam o Espírito? Quem melhor pode gerar esta energia
do que esses que se apresentaram para isso? Mas nós sabemos que agora mesmo isto parece confuso. Nunca
houve um tempo mais confuso para os Trabalhadores da Luz. Vocês podem imaginar o que é estar em um lar
estável por 20 ou 30 anos, talvez? Vocês estão confortáveis e têm tudo planejado. Agora nós lhes dizemos que
a casa tem que mudar. Que tem que ser demolida. A fundação deve ser totalmente refeita. O novo pilar não dará
sustentação a menos que tenha integridade. Uma nova casa precisa ser reconstruída. Tem um nome metafórico,
e continuamos a chamar esta nova casa de “A Nova Jerusalém” – o começo de uma nova era, de solução e paz
na Terra. E vocês sabem por que nós os amamos tanto? Então, queridos Humanos, enquanto se sentam aí nas
cadeiras, estamos lhes dizendo que os problemas mais insignificantes de suas vidas, quando comparados aos
de outros, são jóias do descobrimento. São convites para ajudar o planeta. Não são trazidos em reação a algo
que vocês fizeram de errado, mas sim como trabalho... algo a que vocês deram permissão quando disseram:
“Eu quero voltar à Terra no ponto de transição. Eu quero ser parte da mudança da nova dispensação. Eu quero
trabalhar e ser parte de uma nova dispensação para a humanidade”.E, na verdade, aqui estão vocês. Nós lhes
dissemos antes que os Trabalhadores da Luz são diferentes. Seu poder é tremendo. São dínamos de luz, por
debaixo de uma aparência comum, caminhando na Terra com propósito e amor. Eles geram energia que não se
pode ver, em que muitos nem acreditam, e de que outros têm medo. Tais são as potencialidades de batalha à
mão.
Ressonância – Novas Informações
Aqui está mais uma coisa que o novo sistema de grade está fazendo por vocês... e estas são informações
novas, passadas facilmente neste momento, uma vez que estamos em movimento [falando do navio]. Não há
energia em volta de nós que seja estática ou proveniente da terra. Não há energia raiz aqui criada por um ponto
em terra firme. Como dissemos antes, estamos todos em uma situação única no momento, que é mais livre,
devido ao movimento em que vocês se encontram. Vamos falar de ressonância. Esta é uma palavra chave
relacionada ao que está acontecendo de maneira vibracional no planeta. Há uma ressonância básica para o
planeta e toda a vida no planeta. Isto pode parecer científico, mas é também espiritual. Uma freqüência de
ressonância muito baixa tem envolvido toda a humanidade, e o chão em que ela anda, por eons (Ressonância
de Schulman). Esta ressonância é resultado de uma reação a outras energias que estão à volta. [Vejam a
definição de ressonância abaixo.]** A ressonância da força de vida do planeta Terra e de tudo que está à volta é
usada para a comunicação, algo que discutiremos posteriormente. Essa ressonância muito baixa tem sido
sempre de sete a nove vibrações por segundo. Isso tem sido uma trava para a humanidade desde o início dos
tempos. Responde à “tonalidade” do cérebro Humano bem como à geologia da Terra. Também possibilita a
simetria de energias para as plantas e os animais da Terra.
É difusa, uma âncora fundamental para todas as vidas, e uma base importante para os atributos que vocês
ainda estão por descobrir. Como discutimos muitas vezes, há freqüências ultra-altas dentro do “coro” das células
e de outros sistemas, mas a âncora fundamental é a chave para todas elas. Embora haja muitas “freqüências”
para se lidar, estamos agora falando de algo mais – ressonâncias e energias que vibram com mais intensidade,
e mudam mais de freqüência, devido ao que está em volta delas. Pensem desta maneira: Ressonância se refere
à harmonia. Quando algo ressoa, é devido a uma outra fonte em sua volta que tem uma freqüência ou conjunto
de freqüências similar, porém com muito mais poder e harmonia. Então, o que estamos dizendo a vocês agora é
que parte do que o novo alinhamento da grade está fazendo é restabelecer a ressonância do planeta Terra. Os
novos fundamentos serão baseados em torno do número 11 e além. Nós não podemos lhes dizer onde tudo vai
dar, uma vez que isso é modificado pelos Humanos que tomarão decisões enquanto resolvem os muitos
problemas do planeta. Quer dizer também que as harmônicas mudarão, e que até a biologia e o “coro de
instruções” mudarão. Quando a estrutura celular Humana começa a ressoar com freqüências com as quais não
nasceu, com energias que a sacodem de maneira nova, ela reage! Isto pode criar ansiedade, ser desconfortável,
e sim... fazer com que acordem às 3 da manhã toda noite. Vocês ficam deitados dizendo: “Está tudo bem? De
algum modo parece que está diferente”.É porque está!
DNA
Falamos muito pouco do novo DNA – que está respondendo às novas ressonâncias do planeta – mas virá o
tempo em que nós falaremos. Há muitas coisas além das 4D a que vocês estão acostumados. A maioria dessas
coisas vocês só sentem que faz realmente parte do mecanismo do DNA. Há um mecanismo criativo dentro de
vocês que é um depósito de informações sobre vocês, seu passado, seu presente e seus potenciais. Está tudo
no DNA. Dissemos no passado que há seis pares de DNA – doze camadas. Vocês estão conscientes de apenas
um par, o par 4D que vocês podem ver. Nós chamaremos este par de “o conjunto raiz”. Todas as informações
do DNA começam aí. É a base, uma vez que está dentro de sua realidade. Não há hierarquia de importância nas
camadas de DNA. Este conjunto raiz não é, portanto, o número um. Fora da linearidade, vocês precisam pensar
de maneira diferente, e o conjunto raiz está no meio do círculo de DNA. É difícil para nós lhes falar sobre as
interações das outras camadas com o conjunto raiz. Não há “filamentos”. Em vez disso, há camadas. Pensem
nessas camadas interdimensionais, que vocês não vêem, como se estivessem sobrepostas às que vocês podem
ver. Se contá-las faz com que se sintam melhor, vocês podem. Mas nós os lembramos de que uma vez
ultrapassadas as quatro dimensões, o tempo não é mais linear. Portanto, não há tal coisa como uma quinta
dimensão tampouco, mas dizer isso faz com que vocês se sintam melhor. [Kryon diz que tem que ser quatro
mais um.] Nós discutimos isto antes.
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Desta forma, nós lhes dizemos que as outras camadas não têm números, mas sim nomes e energias, todos
no círculo do 12. Há 30 interações específicas entre os outros pares de DNA e o par raiz. Algum dia, nós lhes
diremos o que são elas, e também o que está especificamente nesses outros pares. Mas, por agora, deixem-me
lhes dar uma dica: Algum de vocês já imaginou de onde vocês realmente vêm? Se vocês são eternos, onde é o
lar? Se vocês são eternos, onde vocês estavam antes de virem para cá? A Terra não tinha tantas pessoas assim
até bem pouco tempo, então de onde vocês vieram? Vocês já pensaram no processo quando cada um de vocês
foi metaforicamente cutucado no ombro e questionado: “Quer ir para a Terra?” O que vocês estavam fazendo?
Onde vocês estavam? No espectro da existência interdimensional do Espírito, onde vocês estavam trabalhando
quando foram chamados? Vocês estavam noutro planeta, noutra dimensão, noutra estrutura de tempo? Qual era
seu nome? Qual era seu propósito? Vocês acham que apenas flutuavam em volta de algumas formas angelicais
em um círculo de infinita bem-aventurança, quando subitamente vieram para a Terra por um tempo? Será que o
plano do Universo é muito mais complexo que isso? Será que vocês são chamados para ir e vir constantemente
enquanto seres espirituais que trabalham em uma família chamada Deus? Bem, há uma impressão nessas
camadas de DNA, que vocês não vêem, que conta essa história! Também afeta quem vocês são bem agora, e o
que vocês esperam realizar em sua breve estada aqui. Quantas vezes vocês estiveram na Terra? Quem vocês
foram e o que fizeram? Como isso os afeta agora? Existem camadas de DNA que contêm a sua história
completa aqui, também. Que energias foram desenvolvidas? Como elas se aplicam ao que os traz a esta sala
agora (ou a esta página)? Está tudo impresso nas camadas de DNA que vocês não podem ver.
Hoje a professora Barbra [Barbra Dillenger] indicou que, em uma realidade interdimensional, todas as coisas
acontecem ao mesmo tempo. O que também leva à nossa resposta de que, se vocês considerarem isto fora de
sua linearidade, significa que todas as suas vidas “passadas” estão acontecendo bem agora! Nós lhes dissemos
isto antes, mas talvez vocês nunca consideraram o que poderia significar em relação a como vocês estão se
sentindo em uma nova energia enquanto “as luzes estão sendo ligadas”. Ansiosos? Esperando a situação
mudar? Com medo? Talvez todas essas vidas que vocês pensavam que fossem “vidas passadas” estejam
começando a se tornar mais presentes? Se estiverem, então, nós os parabenizamos e lhes damos a energia
para ajustar esta nova consciência, de modo que possam celebrá-la em vez de temê-la. Vejam, o conjunto raiz
sabe que ele está na quarta dimensão. Por isso, ele está no meio do círculo. Tudo mais se modifica, ou
modula... sim, até ressoa, o conjunto raiz. Nós lhes dissemos recentemente que não importa o que seja a sua
estrutura genética 4D, a predisposição que vocês acham que está lá pode ser mudada. Esta é uma informação
profunda. Significa que vocês têm a capacidade de mudar sua própria genética! Nós lhes dissemos que a força
mais poderosa na Terra é a consciência do Ser Humano, e agora vocês sabem o que queríamos dizer. Os seus
pensamentos podem mudar a sua biologia? Sim, sim e sim. Sempre foi desse jeito. Como um casulo, as
camadas interdimensionais do DNA se agrupam em torno do conjunto raiz e esperam por uma ressonância de
intenção, compaixão e amor... de tudo que é catalisador da mudança Humana. O par raiz é de fato apenas um
mecanismo. Pensem no par raiz como um mecanismo biológico dinâmico que vem com uma série de instruções,
que é seguida biologicamente desde o nascimento, até que outras instruções lhe dêem novo comando.
Pensem nele como o navio que abre caminho às cegas pelas ondas sem saber nada sobre onde está indo.
Mas ele sabe como dirigir o corpo pela vida. Ele sabe como acelerar e reduzir e como se manter, se cuidar e
existir. Mas o capitão do conjunto raiz é o conjunto interdimensional que está em volta dele. As outras camadas
modificam o conjunto raiz e lhe pedem para mudar de direção, conduzindo-o a portos seguros. Entretanto, estas
outras camadas nem sempre estiveram ativamente acessíveis à percepção 4D... não até que veio a luz. Este
conjunto interdimensional de camadas de DNA, portanto, é o que está acordando agora. Isto é o que significa
“ativar seu DNA”. É uma afirmativa que lhes diz que o reposicionamento da grade e os outros ajustes que estão
sendo realizados estão falando diretamente às partes interdimensionais do DNA Humano. Esta é a mudança
que vai fazer a diferença entre o Ser Humano de uma outra dispensação e os que estão aqui hoje – e os que se
sentam aqui e lêem sobre esta ponte entre as velhas e as novas dispensações.
Numerologia
Nós prometemos falar de numerologia, uma das mais antigas ciências do planeta. Seremos breves. Mesmo
a numerologia mais complexa tende a se centrar em torno dos números em sua linearidade, os que vocês
podem ver em 4D. Vocês tendem a trabalhar com os uns através dos noves e os sistemas em volta deles. É
hora de incluir os três “números” que vocês não podem ver. Assim como o DNA há outros que modificam os que
vocês podem ver ou que ressoam com eles. Agora, pode parecer muito estranho lhes dizer que existem mais
três números no seu sistema que não têm valor numérico, mas é assim. Para esclarecer, não é diferente de
perguntar a alguém: “Que número é a cor azul?” Vocês dariam uma resposta curiosa que diz: “O que você quer
dizer? Cores não têm uma ordem. São apenas cores. Em vez disso, elas têm nomes”.Isso é verdade, mas ainda
assim elas têm energia, e se combinam, e fazem parte de um sistema. Então, pensem nos novos números desta
forma. Nós queremos expor os três números interdimensionais que modificam os que normalmente vocês
utilizam. Há mais três números que existem depois do nove, e não são zeros. Cada um tem um símbolo
[geometria sagrada] e um nome. Se vocês realmente querem acelerar a sua compreensão, devem inclui-los com
o outro nove. Eles modificam o primeiro nove, de modo que mudam a energia do sistema.
Deixe-me lhes dar um exemplo. Se vocês vêem o número um (1), vocês podem associá-lo com “novos
começos” [a interpretação mais simples]. Ele ficaria simplesmente lá e diria: “Eu represento novos começos, um
ponto de partida”.Entretanto, agora, se vocês pegam um dos três que estão além do nove e o colocam próximo
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ao número um, ele modifica o um e o torna algo mais. A fim de esclarecer mais, eu lhes direi o que os outros três
não-números são em suas formas mais simples: Na linearidade, eles representam a energia do passado, do
presente e do futuro. Estes serão os nomes que daremos a eles por agora, mas eles não estão em nenhuma
ordem. Portanto, eles são números conceituais, não números absolutos. Os primeiros nove números são
números com valor [com valor linear absoluto]. Os três seguintes são conceituais, que não têm valor, mas que
modificam os outros. Estes três interdimensionais não têm energia própria. Eles precisam dos outros números
para atuar. Isto também os torna catalisadores e os coloca num círculo com os outros em vez de numa linha ou
numa coluna. Alguns irão compreender isto, e alguns não. Se vocês olham uma folha com os números um a
nove em uma coluna descendente, pensem nos outros três como se estivessem flutuando no ar acima dessa
coluna. Isto é o melhor que podemos fazer para explicar algo que está fora de sua concepção normal de 4D.
Então, de volta ao nosso exemplo. O que aconteceria à interpretação do número um, se o número
interdimensional do “passado” estivesse perto dele? A resposta? Ele dá a vocês informações pessoais extras
sobre a energia do número. Ele aumenta enormemente a visão geral. Neste caso, ele lhes diz que há uma nova
energia de começo em torno do seu passado. O que isso poderia significar? Não é dicotômico? Isso não faz
sentido para muitos de vocês. O que poderia significar é que a energia de seu passado, que modifica o seu
presente, está se realinhando. “O quê?”, vocês perguntam. “Como o meu passado afeta o meu presente?” Não é
complicado, queridos. O que vocês carregam em relação a isso que os torna zangados? O que aconteceu no
seu passado que lhes traz tristeza ou pesar? Um número um em uma leitura, combinado com este novo
modificador, diria ao leitor numerológico que há novas energias de começo em torno dessas coisas que
controlaram seus sentimentos e suas reações por anos e anos. Vocês compreendem isso? E se o número
modificador que se refere ao “presente” se encontrasse com o número um? Indicaria que uma nova energia de
começo flutuando em volta de vocês tende a se apresentar no tempo linear de 4D bem agora! Indicaria uma
mudança de “tempo real” e os ajudaria a compreender uma ação que vocês poderiam tomar para modificar sua
vida neste mesmo dia! O número com a energia do “futuro”, localizado junto ao número um, indicaria um novo
começo que é um potencial – não agora, não no passado, mas um potencial que vocês vêem – que poderia
ajudá-los a se planejar – que poderia alterar o seu pensamento sobre o que fazer a seguir. Vocês vêem como
estes novos números conceituais podem interagir com seus sistemas existentes? Isto cria, no entanto, muita
complexidade. Acrescenta três camadas sobre as que são conhecidas.
Por último, para aumentar a interessante complexidade já existente, o que aconteceria se mais de um
número conceitual se juntasse ao número um? O que significaria ter presente e futuro próximos do número um?
Vai criar um quebra-cabeça – um novo sistema – a que chamaremos de “numerologia interdimensional”. É uma
ferramenta nova em folha. Claro que a pergunta é: “Quem pode ver esses novos números conceituais?” A
resposta? “Todos vocês, se desejarem”.É parte da nova luz. É parte do “ver no escuro”. É tudo parte do que está
sendo passado a vocês, que reescreverão os livros de ensinamentos espirituais e todos os escritos antigos que
foram tão valiosos para vocês antes que as luzes fossem acesas. Então, o que isto tem a ver com vocês
enquanto estão aqui neste navio, ou lêem estas informações? É assim: Cada Ser Humano que as está lendo ou
ouvindo conhece tudo isso! Esta mensagem de Kryon é redundante. É apenas uma validação do que sua
“essência” já sabe. Se eu pudesse, por um momento, acabar com a dualidade e a linearidade de suas vidas – se
nós pudéssemos ter uma verdadeira reunião de família por um momento, nós falaríamos sobre a alta física. Nós
falaríamos sobre a alta espiritualidade. Nós falaríamos sobre o incrível poder de cura da compaixão e do amor.
Nós discutiríamos a história da Humanidade – os milênios que vieram e se foram.
Poderíamos discutir a história e a linhagem do Universo, e todos saberiam de onde vem todo mundo. Nós
discutiríamos sobre uma Terra que, em determinado ponto de sua existência, era apenas um projeto. Nós
falaríamos sobre sua parte na colocação do sistema solar onde ele está, e como as grades foram reunidas. E
todos vocês se lembrariam... e lembrariam. Nós celebraríamos o quanto foi realizado até agora. Celebraríamos a
grandeza do que vocês fizeram, e os potenciais do que poderia acontecer. Falaríamos do grande quadro – de
que o que vocês fazem aqui na Terra afeta uma outra parte do Universo em si – o maior segredo que
permanece oculto para a Humanidade. Tem o potencial de mudar o equilíbrio da luz e da escuridão, talvez
mesmo dentro da família de Deus. E... nós celebraríamos a sua livre escolha para criar o que quer que desejam
nele, no único planeta de livre escolha [referindo-se ao único planeta que tem a capacidade de mudar sua
realidade e sua vibração espiritual]. Olhem esta noite para o céu. Contem as estrelas. Vocês não podem.
Existem muitas, e essas são as únicas que vocês podem ver! Há uma vastidão que está além da visão que
vocês têm da noite. Apesar disso, sua Terra é o único planeta que foi construído para a específica tarefa para a
qual vocês vieram aqui. Vocês não sabem o quão especial é isto. Vocês ainda não querem acreditar que são
mais do que um grão de areia numa praia gigantesca. Em vez disso, nós lhes dizemos que vocês são a jóia,
escondida num vasto espaço da criação – uma jóia que espera ser engastada no colar da mudança universal e
da adequação. Chegará o dia em que as luzes serão acesas por completo. Vocês saberão seus nomes reais – e
o meu também. Kryon é simplesmente o nome que vocês podem dizer em 4D.
Então, nós falaremos sobre a jornada na Terra e o que ela significa para o Universo. Nós daremos risadas
juntos e vivenciaremos a alegria do que foi realizado. Nós falaremos sobre vidas vividas em 2002... o começo do
fim do começo. Tudo que foi antes tem o potencial de ser apenas o início do propósito real da Terra e da
humanidade sobre ela. Alguns de vocês esperaram vir justo nesta época. Vocês adiaram um processo natural
de retornar em um ciclo normal a fim de alcançarem esta dispensação. Vocês conheciam os desafios. Vocês
sabiam do potencial para o Armagedon, e ainda assim vocês adiaram sua vinda para estarem aqui quando tudo
isso acontecesse. Sete de vocês neste grupo esta noite são “remanescentes”. Isto é para dizer que,

23

propositalmente, com planejamento e intenção, vocês interromperam um ciclo de vida planetário para criar sua
vida hoje, e isto mostra sua determinação. Vocês passaram um tempo enorme extra do outro lado do véu, em
suspenso, esperando por este momento. E vocês se perguntam por que nós os amamos da maneira com que os
amamos. Vocês se perguntam por que celebramos suas vidas e lavamos os seus pés. Vocês se perguntam por
que queremos caminhar com vocês a semana inteira nesta jornada que vocês chamam de cruzeiro de Kryon.
Vocês se perguntam por que o manto do desafio está sobre vocês, não se perguntam? Talvez o guerreiro esteja
acordando? Talvez vocês agora compreendam mais inteiramente quem é que está realmente lendo esta
página? Bem, não se perguntem mais. Porque a luz está se acendendo. Nós seguimos em amor.
Kryon
* A palavra apocalipse é derivada de uma palavra grega que, de fato, significa “o levantar do véu”.

** Ressonância é o aumento na amplitude da oscilação de um sistema exposto a uma força cuja freqüência é
igual ou próxima à freqüência natural não amortecida de um outro sistema.
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Co-Criação explicada
“Cantando no Coro”
Toronto – Ontário – Canadá - 21 de Setembro de 2002

Assim como a última canalização, esta também é sobre co-criação. Mais uma vez sobre ressonância, o tema de
Kryon tem como sub-título "Cantando no Coro”. E nossas co-criações pessoais? Você está tendo resultados?
Você está desistindo? Você realmente acredita que pode criar coisas para si mesmo? Alguma vez já se
perguntou como era este processo, ou qual a sua responsabilidade nele? Isto poderá ajudar.

Saudações meus queridos, eu sou Kryon do serviço magnético.
Este é um lugar sagrado, seguro, e doce. Por alguns instantes, é um lugar que suspende a realidade até
mesmo para o mais ocupado de vocês. É uma alegria dizer isto enquanto a comitiva, que deseja trazer-lhes
segurança, flui para este lugar. Estas parecem apenas palavras, não é mesmo? Haverá pessoas na sala que
dirão: "É impossível. O Espírito não fala com humanidade desta maneira. Deveria haver raios, trovões e eventos
físicos de grande magnitude. As nuvens devem se abrir; os mares precisam se enfurecer”.Se vocês acreditam
nisto, então estão negando o fato de que há um centro dentro de vocês que sabe tudo o que eu sei... um centro
que é parte da família de Deus. Este local é um lugar seguro... agora mesmo. E quando dizemos: "Seguro até
mesmo para o mais ocupado de vocês", queremos dizer exatamente isto. Neste instante, nós os convidamos a
reunirem todas as coisas que possam interferir com a transmissão de uma mensagem amorosa, e com toda
segurança, colocá-las de lado por 20 ou 30 minutos. Coloque-as neste lugar que é tão seguro, que mais tarde
poderão até se perguntar se ainda desejam tê-las de volta! Este é o convite que fazemos agora. Leitor, por que
seus olhos estão nesta página? Você está sério? Então coloque-se em uma posição de neutralidade - onde a
comunicação seja possível sem que a mente vagueie pelas preocupações do dia. Para aqueles que possam
duvidar de que tal coisa seja possível - falar com o outro lado do véu - temos a seguinte mensagem: Não
escutem ou leiam as palavras como fazem normalmente. Ao invés disto, talvez esta seja a hora de sentirem a
comitiva que lhes toca levemente, e que se senta atrás de vocês.
Alguns de vocês sabem que isto está acontecendo. Se assim é, celebrem aqui e agora... em segurança. A
humanidade que se senta à minha frente é aquela que começa a compreender uma nova realidade. São
capazes de conhecer e aprender - de ter sabedoria. E são capazes de se tornarem interdimensionais. Que
conceito! Isto requer que uma criatura quadridimensional vá além do quatro, saindo completamente da
linearidade. O convite sempre esteve aberto - para que compreendam o que não pode ser compreendido considerar o que não se pode considerar, conceitualizar o que não pode ser concebido. Esta humanidade está
caminhando para uma dimensionalidade diferente da sua, ou melhor, daquela com a qual nasceram. Esta é a
dimensionalidade que estão começando a absorver, aquela para a qual deram permissão e sobre a qual estão
aprendendo este ano. Vocês sabem o que acontece aos seres que se movem para uma nova dimensionalidade?
Eles chamam a atenção! Ultimamente alguém lhes disse que não era possível vocês estarem fazendo o que
estavam obviamente fazendo? Alguém disse a vocês que se aquilo estivesse realmente acontecendo, então
vocês deveriam ser do mal ou então malucos? Estas são as pessoas que não conseguem ver nada a não ser a
velha realidade, as velhas profecias, fazendo seus julgamentos a partir de uma visão muito limitada... Um velho
livro que continuam a ler. Deixem-nos sentar por um momento enquanto a comitiva toma seu lugar. Vamos
celebrar o amor de Deus.
[Pausa]
Meus amados, poderia ser verdade o fato de haver mais coisas em sua realidade do que o que podem ver?
Apenas por um momento suspendam a sua descrença. Isto não irá machucá-los, já que podem voltar sempre
que quiser. Poderia ser verdade o fato de que as palavras que escutam ou lêem venham diretamente do Espírito
- um membro da Família que vocês conhecem muito bem quando não está aqui? Poderia ser? O que o impede
de saber? É o fato de ser um ser humano a trazer a mensagem? Se for, então me deixem lembrar-lhes de algo:
Os humanos sempre fizeram isto! Desde o início dos tempos os seres humanos têm sido usados para trazer a
mais divina das mensagens. É assim que é feito. As mais profundas escrituras em todas as culturas do planeta
foram entregues por humanos... humanos que talvez tenham visto algo interdimensionalmente. Todas as vezes
que anjos vindos do outro lado do véu apareciam para homens ou mulheres, eles traziam uma breve mensagem
e então partiam. Eles diziam para que não tivessem medo, pois sua própria visita fazia parte da realidade
humana... e quase todas as religiões no planeta se basearam nesta premissa.
Esforçavam-se para manter-lhes em um lugar seguro, por alguns instantes, para que pudessem ter
compreensão e não medo. Até mesmo pediam a vocês: "Não temam”. Então, talvez este momento faça parte de
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sua realidade? Talvez este seja o momento apropriado para que sintam o que está acontecendo, validando a
experiência para todo o seu corpo? Vocês sabem que tem uma comitiva pessoal? Nós discutiremos sobre isto
hoje. É um grupo que está próximo a vocês rodeando-os por todos os lados. Alguns de vocês sentirão isto
enquanto eles os tocam de várias maneiras como que dizendo: "Você sabe que estamos aqui, não é? Você
acha que está sentado em uma cadeira, em uma sala de reuniões em algum lugar? Você decidiu ler um artigo?"
Quantos de vocês estão conscientes do encontro que marcaram, através da intenção de estarem aqui? Vocês
criaram a intenção de serem tocados pela música, pela meditação e pelo humor. Vocês estiveram do lado de
pessoas que fingiram não conhecer quando se sentaram em suas cadeiras previamente agendadas. Esta
sincronicidade não é por acaso. Não é por acaso que escutam ou lêem esta mensagem. É muito mais do que
uma sincronicidade o fato de se sentarem à nossa frente. Quando marcaram o encontro, vocês fizeram um
alinhamento. Foi um alinhamento energético - um alinhamento em tríade para que se sentassem aí e criassem
algo. Na última vez que Kryon esteve diante de um grupo de humanos trazendo uma mensagem, nós falamos
sobre uma criação em tríade. Falamos sobre alguns dos quebra-cabeças que estão bem à sua frente e
dissemos que quando vocês os solucionam, cria-se uma energia que forma uma tríade na Malha Cósmica. Não
estamos aqui para ensinar isto de novo, mas é necessária uma revisão, pois hoje ensinaremos sobre criação e
co-criação humana. É necessário que se lembrem do conceito de que, algumas vezes, quando duas coisas se
juntam, uma terceira é criada. Aparentemente vindo do nada, o empreendimento humano na verdade cria uma
energia de solução. Nós também precisamos revisar dois outros conceitos sobre os quais falamos antes, mas
que vocês precisam compreender para que continuemos. Então deixem o ensinamento começar.
[Pausa]
Queridos humanos, enquanto vocês se sentam aí em suas cadeiras, convencidos de que são singulares, a
realidade é que vocês não são. Muito além do que desejam aceitar, há um fato físico interdimensional. Um fato
conhecido. Quantos de vocês estão conscientes de que o Kryon é um grupo? No entanto, vocês escutam a voz
de um humano enquanto ele canaliza. Vocês podem se perguntar: "Bem, então, quem faz parte deste grupo
hoje?" Se fizeram esta pergunta, saibam que fizeram uma ótima pergunta! Pois "o grupo que é Kryon" na
verdade altera a si mesmo. Ele se forma em resposta à humanidade que se senta à sua frente. O Kryon é um
grupo - sempre foi. É por isso que na língua inglesa, nós sempre dizemos: "The Kryon". Não poderíamos fazer
isto a menos que denotasse um grupo. Nós somos plurais, no entanto, vocês consideram a si mesmos
singulares... um Ser Humano. Vocês vêem a si mesmos como um Ser Humano que nasceu no mundo e isto é
tudo o que vêm a partir de então. Quando se olham no espelho, parece haver apenas um de vocês. Que piada
cósmica! Vocês deveriam ver o que está ao seu redor! Ah, esta não é uma informação nova. Por várias vezes
falamos sobre a comitiva pessoal com "seu nome nela", e que está sempre ao seu redor. É um tema recorrente
de Kryon. Nós dissemos que se vocês escolherem ignorá-los por toda a sua vida, não haverá nenhum
julgamento da parte eles ou de Deus. Nós também dissemos que eles nunca darão tapinhas nas suas costas jamais interferem. É como se vocês carregassem uma caixa de ferramentas ao seu redor, a qual nunca utilizam.
Faz parte do seu livre-arbítrio fazer da forma como desejar. Mas deixe-me dizer-lhes algo: eu me sento à
frente de uma sala repleta de seres Humanos despertos que começam a compreender que são um grupo. Eles
começam a compreender que, mesmo que os Humanos possam parecer singulares, há uma atividade real que
vai muito além da singularidade. É “você e você”. Nós até mesmo descrevemos quantos “você” existem, e o que
eles/você, todos fazem. Tem que ser dessa forma para que este quebra-cabeça metafísico funcione. Vocês não
podem ser singulares, caminhando pela quarta dimensão e co-criando sem ter uma ajuda interdimensional de
uma fonte muito pessoal. Como Deus trabalha, se não desta forma? Vocês já pensaram sobre isto alguma vez?
Esta parte espiritual de vocês mesmos é o que se conhece como o “Eu Superior”. Portanto, considerem isto:
juntos, o Eu Superior e o eu humano não são singulares, não é mesmo? O Eu Superior é o nome para um
grupo! Então que tal expandir seus conceitos um pouco mais e considerar o fato de que possa haver mais
coisas? Vocês vêem seu Eu Superior no espelho pela manhã? A maioria de vocês não. O grupo poderia ser
maior? Vamos falar sobre este grupo. Este grupo particular tem uma interface. Ele se interconecta com energia
através de todo o véu. É plural. Há muitos de você com você. A pessoa ao seu lado tem os mesmos atributos
que você tem. Quando dois de vocês se encontram em uma sala acreditando haver apenas dois de vocês nesta
sala, vocês não têm nenhuma idéia do intercâmbio de energias que está acontecendo. Ou talvez tenham, caso
haja um conflito entre os dois, desafios ou um romance! Alguns de vocês estão muito conscientes das outras
energias que às vezes são criadas nestas situações. Vocês até descrevem esta energia como tendo uma
densidade, dizendo que poderiam até cortá-la!
O que vocês realmente acham que é? Qual seria a energia criada quando dizem: "Eu te amo" para um grupo
com seu nome, um grupo que nunca escutou isto de vocês antes? Alguma vez já escutaram que eram capazes
de “amar a si mesmos?” Talvez agora compreendam que esta não é uma questão egóica, mas muito além disto
é amar as partes que compõem a sua realidade e através deste ato criar uma energia que os alimenta. Como o
ser humano pode co-criar a realidade transformando aquela na qual se encontra? Vocês dizem que precisam
fazer tantas coisas antes de iniciarem uma caminhada espiritual. Vocês sentam à frente de Deus e pedem por
isso e aquilo. No entanto, a informação que têm recebido do Espírito por vários anos é esta: Por que vocês não
a co-criam?" Esta é a definição de co-criação: Alteração da realidade humana usando o centro do Espírito que
mora em seu interior - criando situações e sincronicidades que permitem que os humanos tenham acesso a
áreas nas quais nunca poderiam estar de outra forma. Alguns oram a Deus dizendo: "Querido Espírito, desejo
co-criar em minha vida algo com o qual tive várias visões anteriormente. Tive sonhos onde me via fazendo isto e
aquilo. Eu desejo co-criar tudo isso. Querido espírito, eu não me encaixo em meu emprego atual. Permanecerei
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lá por tanto tempo quanto seja necessário, mas eu sei que este não é o meu lugar. Desejo co-criar outra forma
de ganhar a vida - talvez algo com o qual possa ajudar as pessoas”.Vocês acham que nós não o escutamos?
"Querido Espírito, minha situação financeira não é compatível com a minha magnificência!" Vocês acham que
nós também não escutamos isto? Vocês acham que nós não estamos escutando, não é mesmo? Os desafios
podem continuar enquanto os meses passam... então vocês continuam a pedir as mesmas coisas. As mudanças
na grade da Terra estão chegando ao fim. Muitos de vocês estão conscientes da sensação de mirar em um alvo
móvel, espiritualmente, e percebem que é algo quase impossível de fazer. Vocês tentam co-criar abundância em
suas vidas e então percebem as coisas mudando diariamente, parecendo anular seus esforços.
A grade está prestes a se estabilizar, espiritualmente. Nós demos a vocês informações dizendo que antes da
estabilização haverá resíduos da mudança que permanecerão até março de 2003. Dissemos também que não
seria fácil iniciar algum projeto por enquanto, a menos que queiram subir uma montanha. Depois dissemos que a
energia prometida, aquela que criaram para si mesmos se grudaria a vocês e começaria a fazer sentido. A cocriação começará a ser mais efetiva quando compreenderem como fazer. Alguns disseram: “Querido Espírito,
você me disse que sou um indivíduo único conhecido por Deus. Isto é verdade?”.
É.
"Querido Espírito, você me disse que posso fazer qualquer coisa. Tenho uma visão própria. Eu tenho total
responsabilidade sobre minha vida. É apropriado que eu siga esta visão aparentemente dada por Deus?”.
Sim, é.
"Então eu realmente tenho a habilidade de co-criar para mim mesmo todas essas coisas que acredito serem
apropriadas e verdadeiras?”.
Sim, você tem.
"Então eu desejo fazer isto!”.
E assim será.
Para que possamos explicar aquilo que desejamos, precisamos contar a vocês sobre a orquestra.
Precisamos dar a vocês uma palavra que utilizaremos cada vez mais. Há anos, trouxemos a vocês o conceito da
Malha Cósmica. Eu gostaria que dessem uma olhada na malha por um momento. Olhem profundamente para a
vasta área de cordas conectadas a cordas. A forma da malha é profunda. A energia é conectada à energia todos conectados a todos - tudo conectado a tudo - cada planeta conectado a cada planeta - cada corpo solar
conectado a cada corpo solar. É um quebra-cabeça gigante que se move com propósito, mas que está sempre
mudando. E se você olhar para a malha como sendo um gigantesco instrumento musical de cordas - um alaúde
do Espírito - perceberá que as cordas podem ser puxadas de muitas maneiras. Quando são tocadas, elas
produzem uma harmoniosa música espiritual, e esta harmonia cria sobretons que ressoam criando novas
cordas. Estas novas cordas são chamadas... trabalho, abundância, solução e propósito pacífico. Se vocês
compreendem esta metáfora, podem se perguntar: "Qual corda devo puxar? Qual é a minha? Desejo encontrar
minha energia e criar algo único que me trará a abundância, o trabalho e a completude do meu propósito de
vida. Desejo me mover adiante. Que corda devo puxar?”. Então, o que deveria fazer é procurar pela corda com
seu nome. Isto não faz sentido? Se vocês são únicos no universo, certamente ela estará lá, não é mesmo?
Talvez não. Darei a vocês algumas informações que possam estar faltando: Não procurem pela sua corda
pessoal.
O que aconteceria se procurassem, encontrassem e puxassem esta corda? Que graça teria um instrumento
de uma única corda quando vocês sabem que a energia é criada por uma corda ressoando contra outra corda?
Não. Ao invés disso, vocês deveriam estar olhando para todas as cordas e dizendo: "Elas estão tocando um
refrão. Que refrão é este? Que nota devo tocar ou cantar de forma que possa criar ressonância com o refrão que
está sendo tocado? Se eu puder encontrar isto, então todas vibrarão e ressoarão em harmonia... e a energia da
co-criação será criada. Se eu puder vibrar com elas, terei a minha própria e única co-criação”. Este é um
conceito difícil. É o conceito da ressonância espiritual. Co-criação é a ressonância espiritual. A definição de
ressonância espiritual é: ressonância espiritual é uma energia que, quando se está harmonizado com ela, se
amplificará e criará outra energia única vibrando de forma sincronizada com a energia original, mas que tem sua
própria identidade. Na música, estas novas energias são geralmente chamadas de "sobretons". Elas são
conseguidas batendo-se uma freqüência contra a outra. Às vezes, os novos tons criados são fortes. Sua adição
aumenta a amplitude do todo. Mas às vezes eles reduzem o todo, diminuindo toda a coisa. Esta é uma boa
metáfora, mas metáforas e analogias só chegam até aí. No entanto, mesmo na música, percebe-se que nem
todas as cordas ou notas da escala são iguais. Quando o refrão for único, vocês precisarão de sua habilidade
para decifrar qual nota tocar ou cantar para que se tenha ressonância ou não. Percebam que nós não pedimos
para que vocês imitem a energia... mas que se harmonizem com ela. Há uma grande diferença.
Vocês não podem simplesmente pegar o alaúde e tocar qualquer nota! Vocês devem discernir e procurar
pela nota que trará harmonia e ressonância. Não se preocupem... nós sabemos que muitos de vocês não são
músicos. No entanto, todos vocês têm as ferramentas espirituais para cantar no "Coro da Malha". É intuitivo e
belo. É sobre esta ferramenta que desejamos falar hoje. Para que possamos explicar esta informação de
maneira mais profunda, usaremos uma parábola. Apresentaremos esta parábola para que possam ver este novo
conceito de uma maneira prática. Esta parábola já foi apresentada anteriormente para um grupo de humanos em
uma pequena sala, uma sala que não pertencia a nenhum país, uma sala que não estava sobre a Terra (falando
sobre o cruzeiro do Kryon). Darei a vocês outra parábola de Wo. Por quase doze anos tenho falado sobre uma
criatura, um humano que se chama Wo. Nós temos usado Wo para dar a vocês exemplos espirituais. Wo é um
ser humano comum assim como vocês. Mas, como vocês, Wo também tem poderes extraordinários. Também
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dissemos que Wo não é um homem, mesmo que o chamemos de ele. Wo é assim como vocês - sem gênero."O
quê?", vocês dizem, "Eu não sou sem gênero". Eu gostaria que soubessem que o você real é uma magnífica
criatura de Deus, modelada na imagem da energia luminosa, sem a polarização biológica. Mas, vocês não
compreendem isto, pois há uma tremenda polarização quando são seres humanos. Vocês podem ser tanto um
quanto outro. Biologicamente, vocês são ou um ou o outro. E mesmo que se sintam muito felizes com o gênero
que possuem neste momento, partes de vocês são os dois. Wo não é um homem. Wo é um (wo-man)
homem/mulher. Portanto, Wo tem os dois gêneros. Mas, devido às limitações de sua linguagem nós o
chamaremos de ele.
A Parábola de Wo e os Óculos Mágicos
Wo é assim como vocês. Ele é um ser espiritual, e sente a nova energia. Wo caminha sobre a Terra em
tempos desafiadores, observando coisas que nunca foram profetizadas se desenvolverem à sua frente, assim
como vocês. Acordando às 3 horas da manhã com perguntas em sua alma, Wo escuta aquela terna e sutil voz
interior perguntando: "Há alguma coisa com a qual eu deva me preocupar?" Vê?... ele é assim como vocês. Ele
é parte de uma nova Terra que mudou de direções - uma Terra que está em um trilho de realidade virgem, sobre
o qual nunca se viajou antes. Assim como vocês. Deixe-me falar especificamente sobre a vida de Wo. Se vocês
perguntassem sobre a vida de Wo, ele diria que há três desafios com os quais se depara constantemente...
nesta ordem: 1) Propósito de vida. Wo diria a vocês que ele sabe que é um curador. Ele tem sabedoria, e sabe
que pode ensinar. Talvez não seja um curador no sentido clássico, mas talvez um curador através da sabedoria
e do ensino. Se as pessoas ao menos o escutassem, ele teria coisas sábias e boas para oferecer. 2) Wo
também sente uma falta de abundância. Ele deseja criar uma situação onde possa ter acesso àquele armazém
sobre o qual Kryon falou. Ele deseja ver aquele armazém, clamá-lo e usá-lo. 3) Wo diria que alguma coisa está
acontecendo no lugar onde trabalha. Eles não sabem quem ele é. Ele vem e vai, e parece que caminha pela
vida juntamente com pessoas com as quais ele nunca teria escolhido conviver. Elas não o conhecem. Elas não
sabem que Wo é um líder. Ele é realmente um ótimo almoxarife, mas estranhamente, elas nunca pedem sua
ajuda. Elas não prestam nenhuma atenção a ele. Wo nunca é notado ou promovido. Ele apenas "é". Ele vem e
vai todos os dias. Nada muda. Agora, a metáfora. Estas metáforas ou alegorias que apresentamos são "coisas
que significam outras coisas". Elas consistem de uma mensagem dentro de uma história, ou uma história dentro
de uma história. Quanto mais profundamente vocês olharem, mais verão. Muitas das coisas são passadas de
forma sutil hoje, mas mais tarde serão mais evidentes. Elas apenas se revelarão para aqueles que se
aprofundarem e estudarem esta parábola. Aqui há camadas de verdades, nem todas óbvias.
Alguma coisa está acontecendo com Wo. Wo se sentou diante do Espírito como sempre faz e disse:
"Querido Deus, mostre-me o que preciso saber. Eu não sei por onde começar. Você sabe sobre estas três áreas
em minha vida onde desejo criar milagres, mas não sei por onde começar”.Dias depois de sua meditação, uma
energia apareceu para Wo. Isto aconteceu durante um daqueles misteriosos momentos em que ele não estava
realmente fazendo nada. Na verdade, Wo estava cantando e brincando. De repente, um anjo apareceu para Wo
e disse: "Wo, não tema! Estou aqui porque você pediu que viesse”.Wo estava cheio de alegria. Ele conversou
com o anjo e disse: "Acho que sei por que você está aqui. Você sabe sobre as três áreas em minha vida com as
quais estou tendo problemas. Eu preciso de sua ajuda. Gostaria de criar meu caminho através destas coisas.
Gostaria que fosse apropriado e correto. Desejo honrar minha espiritualidade e minha unicidade no universo.
Estou pronto!" O coração de Wo estava no lugar certo e ele realmente estava pronto... O anjo respondeu: "Sim,
é por isso que estou aqui. Wo, eu tenho uma ferramenta para você. É uma nova ferramenta de co-criação. Eu
tenho um martelo, uma talhadeira, e até mesmo um serrote. Você poderá martelar, talhar e serrar a peça que
precisa para que se encaixe no quebra-cabeça da vida. Co-criará as coisas que você precisa para preencher a
sua visão”. "Estes são meus novos presentes!", exclamou Wo. "Três deles. Sou tão grato. Obrigado anjo”. E o
anjo disse: "Isto ainda não é tudo, Wo. Eu voltarei mais tarde - depois que tiver modelado suas peças - com mais
um presente”. "Esperarei por isso", disse Wo, e o anjo desapareceu.
Você pode imaginar a euforia de realmente receber aquele tipo de resposta durante um momento
desafiador? Ele estava excitado! Wo começou o processo de criar as peças do quebra-cabeça que precisava.
Ele criaria três peças. Cada peça seria formatada exclusivamente, pois ele era uma criatura única do universo,
encaixando-se em um complexo quebra-cabeça interdimensional. Ele precisaria ter um sentimento único do que
deveria fazer. Então Wo se sentou e afirmou: "A primeira peça que desejo criar é a peça do meu propósito de
vida - a maneira como me vejo - um curador, um professor. Será uma bela peça. Eu a vejo desta forma: ela será
quadrada aqui, arredondada lá... terá alguns relevos bem aqui. Será linda. Haverá simetria, e será uma adorável
peça do quebra-cabeça. Deus ficará agradecido!" E ele começou. Então Wo escavou, talhou e quando terminou,
estava realmente bonito. Wo sabia que era uma peça espiritual que pertencia somente a ele. Ele havia usado
sua sabedoria, sua imaginação e todas as coisas que sentia fossem unicamente suas. Cuidadosamente, Wo
lixou a peça e depois envernizou de forma que pudesse brilhar sendo única para que os outros pudessem notála. Depois fez algo que sabia ser necessário. Colocou uma corda na peça e pendurou-a ao redor de seu
pescoço. Era como se dissesse: " Eu sou Wo, o professor. Eu sou Wo, o sábio. Esta é a minha peça co-criada.
Foi feita com toda a propriedade e amor. É quem eu sou”. Wo distribuiu panfletos, sabendo muito bem que a
energia de tudo o que estava fazendo com relação aos seus talentos para ensinar e curar daria retorno, pois ele
estava usando a sua peça. E Wo esperou e esperou e nada aconteceu. Ninguém veio. Não houve nenhuma
mudança. Então pensou consigo mesmo: "Bem, talvez esteja fazendo algo errado. Eu esperarei. Talvez a grade
precise mudar um pouco mais ou talvez a energia não esteja apropriada para mim e a peça única que tenho. Irei
trabalhar na segunda peça. Talvez sejam necessárias duas para que uma funcione?”. Então Wo iniciou a sua
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peça da abundância. "Bem, agora, como será esta peça da abundância?”, Wo perguntou a si mesmo. "Eu sei do
que preciso, e também sei onde fica o armazém, portanto apenas colocarei isto aqui e aquilo ali. Sei que ela se
inter-relacionará com a primeira peça. Sim, é isso!
As peças precisam se encaixar”.Achou que tivesse encontrado a resposta. "Farei com que todas as três
peças se encaixem umas com as outras tendo assim uma trilogia de peças, criando a energia para as coisas
que estou tentando co-criar”. Wo começou a trabalhar na segunda peça. Ela se encaixa perfeitamente na
primeira! Era a sua peça da abundância. Era bela e única. Ela lhe tomou algum tempo, mas quando terminada,
Wo a lixou, retirou as arestas, envernizou, e então usou as duas peças em seu pescoço. Agora estava um pouco
mais pesado. Era como se dissesse: " Eu sou Wo, o sábio, eu sou um professor. E, a propósito, também sou
abundante. Dêem uma olhada”.Bem, o dinheiro não veio. Mais uma vez, Wo precisou ir ao banco pedir dinheiro
emprestado como havia feito muitas vezes antes... com seu chapéu na mão... e suas peças espirituais
penduradas no pescoço. Wo se sentiu insultado. Wo teve uma idéia: "Se eu sou um curador, então é isto o que
me trará abundância. Não precisarei voltar ao trabalho de novo”.Ele viu a trilogia completa, e começou a fazer a
terceira peça que, quando completa, ativaria as outras duas. Wo sabia que iria funcionar. "As três juntas serão
únicas. Isto representará a minha energia co-criativa no universo”.E ele fez a terceira peça. Era fantástica! Ela se
encaixou perfeitamente nas primeiras duas. No entanto, ele precisava de uma corda maior, já que estava ainda
mais pesado. Para finalizar, a peça foi lixada, Wo retirou as arestas e envernizou. A peça brilhava na luz e
estava maravilhosa.
Lá estava ele para que todo o universo pudesse ver. Vejam Wo, o co-criativo. Wo, o professor, sábio e
abundante... e, a propósito, também um ótimo almoxarife. Wo foi trabalhar daquele jeito que estava. Ele sabia
que todos o veriam. E viram mesmo. Eles o despediram. Parece que Wo tinha ido um pouco longe demais. "O
que fiz de errado?", perguntou Wo.
Ele havia seguido às instruções do Espírito. Ele tinha as ferramentas - ferramentas divinas, criando uma
parte divina de quem ele era. Todas elas se encaixavam. Com todo amor e propriedade, Wo havia tentado trazer
mudanças para as três áreas desafiadoras em sua vida. Ele não havia machucado ninguém. Ele não havia
passado por cima de ninguém. Ele amava todos. No entanto, lá estava ele, pior do que antes! Wo falou com o
Espírito em um momento meditativo. "Querido anjo, acho que preciso de você de novo. Querido Espírito, digame o que eu preciso saber”.E o anjo apareceu! "Bem, Wo”, frisou o anjo, "não pude deixar de perceber que você
usou as ferramentas. Minha nossa, são peças belíssimas! No entanto, acho que o que tenho agora irá ajudá-lo
ainda mais. Wo, darei a você um conjunto de óculos da Malha interdimensional. Eles apenas funcionarão por
breves momentos, e quando os colocar, será capaz de ver a si mesmo e à Malha juntos. É a primeira vez que
oferecemos isto à humanidade. Darei a você o presente de usar os óculos por quatro vezes”. Wo estava tão
grato por esta ajuda. Ele pegou os óculos, agradeceu ao anjo, e disse: "Eu desafio os óculos a demonstrarem
meu pedaço da Malha que diz respeito ao meu propósito de vida. Desejo saber o que fiz de errado. Quero saber
se a peça foi formatada incorretamente. Ela deveria ser maior, menor? Desejo ver tudo”.Então Wo criou uma
cerimônia para esta experiência, e colocou os óculos.
Propósito de Vida
Wo foi instantaneamente transportado para um magnífico lugar no universo, uma Malha que cantava para ele
a música mais gloriosa que jamais houvera escutado! Lá, Wo viu pedaços de todo o quebra-cabeça. Ele viu as
cordas da Malha. Ele viu e escutou a orquestra e o coro. Reconheceu a ressonância do que estava faltando... a
peça faltante do refrão que estava experimentando. Escutou e viu um buraco na música da Malha onde dizia:
“Wo se encaixa aqui”. Então a visão desapareceu. Wo havia memorizado rapidamente a forma energética da
ressonância da nova peça. Ela não se parecia em nada com as peças que ele havia feito e encaixado. Ao
contrário, era uma peça que ressoava com o resto da energia que estava ao seu redor. Aquela era a chave, ele
a havia reconhecido. Ele precisava assumir seu lugar dentro de "uma realidade inteira". Precisava tocar um
instrumento próximo à outra pessoa que também estivesse tocando. A ressonância dos dois tocando juntos cria
uma outra energia... muito maior. Juntos eles fazem a nova realidade de Wo. O segredo? Sua peça não
precisava se encaixar em Wo. Ela precisava se encaixar no que os outros estivessem fazendo e a deles na de
Wo! Wo foi trabalhar. Ele formatou a peça faltante exatamente como a havia visto na visão. Ela ressonou, e
cantou a nota que os outros desejavam ouvir - a nota que faltava no coro. Wo lixou-a e retirou suas arestas,
deixando-a muito bonita. Então ele a pendurou em volta de seu pescoço. De repente, o telefone começou a
tocar. ”Wo, será que podemos nos encontrar? Tivemos alguns problemas sobre os quais precisamos conversar.
Sabemos que você é uma pessoa sábia e gostaríamos de escutá-lo”. E Wo disse: "Por favor, venham”.E assim
Wo iniciou seu propósito de vida. Começou lentamente, e havia muito para se aprender, mas Wo estava
ajudando às pessoas. Ele realmente tinha sabedoria. Ele ressonou com eles e eles puderam ver a ressonância,
pois Wo estava cantando como parte de um coro. A música angelical estava completa e todos ao seu redor
escutaram o refrão em algum nível.
Oh, meus queridos, estão entendo agora? Vocês podem ser tão individualistas quanto quiserem. Vocês
podem ser tão únicos quanto realmente são. Mas eu digo que, em sua singularidade, vocês precisam cantar a
nota ressonante. Vocês precisam compreender o grupo ao seu redor! Vocês são a co-criação de outro alguém!
Vocês compreendem? O coro canta junto. Ele ressona e se harmoniza junto. O que vocês estão pedindo é uma
peça e uma parte do que outro alguém está pedindo. Juntos vocês fazem uma energia completa, mesmo que
não possam ver todo o quebra-cabeça. Vocês desejam se lançar em sua própria jornada e deixar outros para
trás? É melhor reconsiderarem o que estão fazendo, pois o resultado é a frustração seguida pelo drama
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humano. Ao contrário, honrem tudo o que está ao seu redor. Vejam isto como parte do quebra-cabeça e
escutem. Fiquem em silêncio e escutem o coro celestial. Eles cantam na “chave do amor”.
Abundância
Wo mal podia esperar para ver peça do armazém. Mais uma vez ele colocou os óculos e então exclamou:
"Esta será minha peça interdimensional. Eu sempre desejei esta aqui. Isto será realmente muito bom!" Mais uma
vez ele colocou os óculos e foi instantaneamente transportado para um lugar especial no universo, onde havia
uma bela música e ressonância. Ele viu sua abundância e ela era impressionante! Lá estava ele, o armazém do
qual Deus havia falado e que pertencia a todos. Lá estava a peça que faltava! Então ela desapareceu. Mas um
pouco antes de ela desaparecer, Wo viu algo realmente perturbador. Quando tentava memorizar sua forma, ela
se transformou! Oh, meu Deus! Como poderei fazer esta nova peça quando ela se transforma constantemente?
Wo ficou a pensar. O que ele havia visto, na verdade, não era uma forma que se transformava, mas uma
melodia mutante. O arranjo estava sempre em movimento. A todo o momento que mudava sua melodia, outra
peça era necessária para preencher a harmonia. Wo pensou consigo mesmo que isto era algo muito difícil.
Exatamente quando termino uma, precisarei imaginar como a próxima poderia ser... e eu nem mesmo tenho os
óculos! Então o sábio Wo, o professor Wo, aquele que havia aprendido a cantar a nota que precisava para o
primeiro desafio, finalmente teve a resposta. A peça não será uma peça quadridimensional. Não pode ser. Será
uma peça interdimensional que canta juntamente com um coro mutante. Wo a formatou à sua própria maneira uma peça variável. Poderia ter várias formas. Era única e foi colocada juntamente com a outra. Desta vez ele
também não a colocou em volta do pescoço. Ao invés disso, colocou-a no altar de Wo - o lugar de honra,
respeito e amor pelo Ser.
Então ele viu a dinâmica da abundância que estava tentando criar e riu de sua inocência! Wo nunca teve seu
armazém. Ao contrário, o sábio Wo teve algo melhor, providência. O verdadeiro conhecimento, sem nenhuma
preocupação ou expectativas, sabendo que a cada simples dia de sua vida seria cuidado de alguma maneira. O
armazém era tão vasto que também servia a toda a orquestra e ao coro. Era como se tivesse uma nova melodia
sagrada a cada dia. Era uma providência tão profunda que Wo parou de se preocupar com dinheiro. Certamente
havia momentos onde ele parecia não ter o dinheiro para pagar as contas. No passado, ele se preocuparia,
oraria ansiosamente, e se prostraria diante de Deus de joelhos, fazendo muito barulho até que sentisse que
havia sido ouvido. A diferença agora é que quando as contas chegavam, ele sorria diante de Deus e cantava
juntamente com o coro. Seus pensamentos eram positivos. "Eu criarei exatamente a quantidade de que preciso.
Posso não ter uma grande reserva, mas tenho o armazém da orquestra e minha peça se encaixará quando eu
precisar. Celebrarei o sentimento de quando chegar, mesmo que não tenha a mínima idéia de quando ou
como”.E a quantidade necessária chegava... às vezes aos centavos. Escutem, meus queridos, nós sabemos que
este processo está fora da linearidade com a qual se sentem confortáveis. Mas a beleza disto?
Interdimensionalmente, está sempre lá, único e belo. Não importa onde esteja ou a situação na qual esteja, a
energia que vocês criam é a melodia do "agora". No passado, vocês criaram uma estrutura em sua realidade.
Então vocês pediram que a abundância fosse dada à sua estrutura. Agora, deixem a estrutura ser o coro, e
deixem suas necessidades serem satisfeitas fora da caixa, por assim dizer.
Encaixando-se na cultura humana
Finalmente, Wo colocou os óculos pela terceira vez. Ele viu e escutou a peça que faltava a qual chamou "seu
trabalho quadridimensional" e era impressionante. Não se parecia com nada do que havia pensado. Como
antes, ele a formatou de forma única. A peça foi lixada e envernizada. Ela se encaixou e cantou lindamente com
o coro. Ele também não a pendurou em volta de seu pescoço. Ao contrário, ele a colocou em seu bolso, sempre
disponível, sem que fosse vista por todos. Wo recebeu um trabalho que não parecia muito importante, pelo
menos, não em sua cultura. Ele estava desapontado com isto até que a situação começou a mudar. O "trabalho
sem importância" se tornou importante, pois aqueles que viram Wo andando pelo corredor disseram: "O que
você está fazendo aqui, Wo? Nós podemos ver que você é sábio e livre de preocupações. Talvez você possa
fazer algo por esta companhia. Não é uma companhia importante, mas nós precisamos de sua ajuda. Devido à
sua sabedoria e sua atitude, achamos que você possa ser um almoxarife!” E ele era. Então Wo começou a se
encaixar suavemente em uma área de sua vida a qual havia detestado uma vez. Uma nota se harmonizou com a
outra e todo o coro cantou de uma maneira que tornou Wo um ser pacífico. Ele estava em um lugar seguro,
como o que vocês estão agora, enquanto recebem esta mensagem e são amados. Meus queridos, vocês
toleram o trabalho para o qual "têm que ir?”
Vocês já se perguntaram se há alguma outra coisa lá além da sua necessidade cultural de existir? E se a
sincronicidade de outro alguém estiver apenas esperando por vocês? E se eles estivessem orando diariamente
pedindo por ajuda em suas vidas e vocês tivessem as respostas? Já pensaram nisso? O que vocês mostram a
eles lá? Mostram a eles uma postura alegre e pacífica? Vocês celebram um trabalho "sem importância"? Vocês
emanam uma energia pacífica? Estejam conscientes - as coisas nem sempre são o que parecem ser. Talvez
vocês sejam a solução delas - um anjo da sincronicidade? Vocês já pararam e escutaram o coro enquanto
estavam lá? Vocês podem dizer, bem, este é o fim da parábola. A mensagem é óbvia - a de que vocês podem
ser tão únicos quanto desejarem, mas cada simples criatura humana nesta Terra se encaixa com as outras.
Aqueles que vocês menos esperam têm uma peça que está próxima a vocês, e em toda a sua singularidade e
também a deles, vocês ressoam juntos para criar uma terceira energia que gera uma co-criação para a sua vida.
Em um aspecto quadridimensional, vocês estão fazendo isto sozinhos, mas em um aspecto interdimensional,
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vocês estão fazendo isto com todos os demais. Mas nós ainda não terminamos com a história de Wo. Há um
final solto.
A Grande cena
O anjo havia dito a Wo que ele poderia usar os óculos quatro vezes. Aquilo era estranho, já que Wo só tinha
três desafios, para os quais orava pedindo soluções. O Humano linear poderia até mesmo ter jogado fora os
óculos, achando que toda a energia já houvesse sido usada. Mas Wo colocou os óculos pela quarta vez. Ele
disse aos óculos: "O que mais há para eu ver, algo que o anjo sabia que eu deveria saber?" Então Wo colocou
os óculos. Foi então que ele viu a coisa mais profunda que já havia visto em toda a sua vida: Wo teve um
vislumbre de todas as peças juntas. Ele viu suas peças - as peças chamadas Wo - o Eu Superior, e os outros.
Ele viu todos eles. Não havia nenhuma viagem levando Wo para partes do universo. Ao invés disso, exatamente
onde Wo estava, lado a lado, Wo teve um vislumbre do grupo que era Wo. Ele viu algo que nenhum ser humano
jamais houvera visto claramente. Havia cinco formas azuis gigantes, mas algum dia falaremos mais sobre isto.
Mas a visão que tocou o coração de Wo foi esta: Metaforicamente ou não, fazendo um círculo ao seu redor
estava uma família que Wo conhecia! Seus irmãos estavam lá, suas irmãs, seus pais e até mesmo seus filhos!
É importante que compreendam que nem todos nesta família humana haviam passado para o outro lado do
véu. Não. Muitos estavam vivos no planeta. No entanto, lá estava um vislumbre deles de forma interdimensional
que indicava que eles eram parte dele! O que aquilo significava? Escutem: Queridos ouvidos e olhos da família
que está diante de mim, como podemos dizer-lhes algo que está fora do reino da compreensão? Como podemos
mostrar-lhes algo que não podem ver? Vocês fizeram acordos com aqueles que estão ao seu redor antes
mesmo de terem chegado aqui. Nesta “sopa” de energia humana a que vocês chamam de VOCÊ, há pedaços e
partes desta família que também são partes de vocês. Há um grupo de suporte aqui e até mesmos depois de
terem partido de sua experiência quadridimensional na Terra; eles permanecem como partes de você. Isto vai
muito além da genética, da biologia e da camada de DNA que podem ver. Vai muito além disto. Wo teve um
vislumbre do grupo que era Wo. Naquele dia, ele não compreendeu tudo. Como eles podem estar aqui e serem
parte de Wo? E seus pais? Ele pensou que eles haviam partido e que agora, talvez, estivessem reencarnados
em outro ser na Terra, e talvez estivessem até mesmo trabalhando como ele. Como eles ainda poderiam estar
com Wo? Como tal coisa poderia ser possível? Vocês podem realmente estar em dois ou três lugares ao mesmo
tempo? Sim, vocês podem. É melhor vocês se acostumarem com isto. É tudo parte do impensável - do que não
se pode ver. Pode o você que você vê no espelho ser parte da energia de outro ser? Se compreenderem isto
estarão bem a caminho de compreender como todos vocês são parte da orquestra em uma Malha
interdimensional... no entanto, são pedaços únicos de Deus. A Malha canta uma belo refrão - um refrão de
harmonia - um refrão de amor. É um refrão com uma mensagem que diz a todos vocês que são seres eternos e
interconectados. Sejam tão únicos quanto desejam, mas fiquem em silêncio e escutem a música ao seu redor,
pois esta é a chave musical a qual estão sendo pedidos para cantar. Metafórico? Oh, sim. Mas vocês vão
receber ainda mais deste tipo de ensinamento, enquanto instruímos criaturas quadridimensionais a como estar
em 23 dimensões.
Então, mesmo que pensem ter os presentes do Espírito para fazer a co-criação acontecer e mesmo que
pensem que já tenham as peças únicas do quebra-cabeça que lhes permitiria construir seu próprio caminho, não
façam muito barulho enquanto martelam e talham, ou vocês perderão a chave que deveriam cantar! É a chave
que representa a vida próxima a vocês e a vida próxima a esta outra e a vida próxima àquela. Então, queridos
Seres Humanos, quando bastantes de vocês estiverem cantando a chave, não haverá mais guerra neste
planeta! Ainda bem, não apenas para uns poucos! É um despertar que está acontecendo em todo lugar. Está
representado na sabedoria da cor índigo, e novos Humanos (crianças) que vêem especialmente todo o quebracabeça primeiro antes que qualquer um os ensine sobre as peças. Esta é a diferença entre vocês e eles. É uma
mudança de consciência - daqueles que estão conscientes da orquestra enquanto caminham pela vida, e esta é
a verdade. É a nova chave e um novo refrão para o planeta. É um refrão que tem um nome, um potencial e uma
grande solução. É um refrão ao qual iremos chamar de a “Nova Jerusalém”. Paz no planeta Terra. Paz para as
crianças. Esperança. Vocês estão na dualidade e sempre estarão. Há velha energia em todo o seu redor, e seus
representantes lutaram com unhas e dentes para manter as velhas profecias vivas. Há aqueles que realmente
desejam o Armagedon, vocês sabiam? E o que vocês fazem em retorno? O que vocês fazem com aqueles que
desejam o apocalipse - aqueles convencidos de que vocês representam uma farsa? Amem-nos e cantem com o
coro, pois eles também estão nele... apenas não conhecem a música ainda. E assim é que neste momento,
normalmente um momento quando nos retiramos deste lugar onde vocês se sentam escutando e lendo, ao
contrário, nós diremos a vocês que nem todos nós partiremos. Pois alguns de vocês realmente receberam esta
mensagem interdimensional e precisam de alguém com quem cantar. Então deixem a música começar e
celebrem as novas vozes em seu coro. Vão em paz neste belo planeta.
E assim é.
Kryon
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O que está acontecendo?
Bedford – New Hampshire - 23 de Novembro de 2002
Esta canalização ao vivo de Kryon foi dada em Bedford, New Hampshire, um local de encontro anual para Kryon
na costa leste. Desconhecido na época, esta seria a última vez que Lee e seu grupo apresentariam aqui. Nosso
anfitrião aposentou-se do planejamento dos seminários!

Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético.
Que alegria que permitam que algo assim aconteça, queridos Humanos! Nós compreendemos sua
dualidade. Compreendemos que muitos de vocês ainda se questionam se tudo isto é real. Alguns de vocês
serão tocados. Alguns de vocês sentirão aromas que não existem neste lugar. Alguns verão as cores na sala e
tudo por uma razão: para que compreendam a validade do que criaram aqui hoje. Este evento e a mensagem
deste evento estão sendo criados porque vocês estão aqui. Isto não acontece em um vácuo. Se não houvesse
nenhum de vocês sentando-se aqui, não haveria canalização, por isso este é um lugar muito gostoso, criado
pela humanidade que se senta à minha frente, e por aquelas milhares de pessoas que lêem este material, um de
cada vez. Cada um de vocês é eterno, e nem toda a vida no Universo o é. Não há nenhum teste aqui neste
planeta, apenas desafios de energia. Nenhum de vocês está além da habilidade de receber e suportar estes
desafios. Todos vocês vieram com este conhecimento, e para que isto funcione da maneira mais apropriada,
mais uma vez dizemos: Cada um de vocês é plural! Vocês pensam que são “uma” coisa? Isto não é acurado.
Vocês se olham no espelho e vêem uma criatura quadridimensional com uma pele, um corpo e um nome que
podem dizer em voz alta. Mas vocês não têm idéia de para quem estão olhando. Cada um de vocês é um grupo.
Mesmo que pareça estranho, vocês já estão reconhecendo isto quando dizem que existe uma parte superior de
vocês. Muitos de vocês projetam suas vidas para tirar vantagem destas partes superiores. Mas ainda vêem e
sentem a separação. Há muito de vocês que deseja ser parte da outra parte, mas dentro de sua realidade vocês
facilmente criam a separação, ao invés de verem a si mesmos como parte do grande Eu Sou. Os grandes
profetas caminharam sobre a Terra como Humanos. No entanto, vocês os viram como diferentes... não usuais,
sagrados, divinos e poderosos. Eles se pareciam assim como vocês – todos vocês. Então o que os tornou
diferentes?
Eu direi: Estes homens eram capazes de descascar a dualidade e criar um milagre. Eles não participaram da
separação do eu Humano e do Eu Superior. Muitos seguiram estes seres especiais porque viram alegria em
suas vidas; viram o poder. Então vocês precisam perguntar a si mesmos, qual a diferença entre um ser Humano
comum e os mestres que foram venerados – cujas vidas eram conhecidas por muitos, e ainda são através da
história? Agora é que fica bom. Quando os mestres caminharam sobre a Terra com uma dualidade diminuída
(mais leve), eles assim fizeram para que pudessem ver a grande cena. Eles não foram afetados assim como
vocês são. Eles tinham menos escuridão por onde andavam e por isso podiam ver mais claramente. Quando
vocês nasceram neste planeta existia uma forte dualidade. Para os mestres, ela era mais leve espiritualmente e
isto os fez “diferentes”. Foi isto o que viram de tão anormal. Os mestres e profetas antigos eram capazes de
integrar o grupo! Meus queridos, vocês se encontram em uma energia a qual previmos há doze anos. É uma
energia que se tornará muito mais estável do que tem sido até agora, mas falaremos sobre isto daqui a pouco. O
que desejamos dizer é isto: Os atributos dos mestres estão sobre vocês. Vocês se perguntam o que isto quer
dizer? Quer dizer a humanidade e a espiritualidade em mudança. O véu está sendo levemente levantado! Está
sendo levantado de forma que possam ver vagamente através dele as coisas que não podiam ver antes. Alguns
perguntaram: “Será que isto é real? Será que posso realmente mudar minha vida?” A resposta é sim. Vocês vêm
para esta experiência com aquilo a que chamamos de contrato, e a compartimentalização em seu cérebro diz:
“Este é meu contrato e sempre será”.Muitos nunca compreendem a verdade sobre isto.
Estes contratos são o que vocês concordaram como “energias iniciais”. Elas mantêm vocês caminhando.
Nenhum anjo ou profeta disse que era para sempre! Apenas se parece assim. Vocês precisam começar em
algum lugar, e seu contrato é um bom lugar para isto. Este começo se inicia onde vocês pararam, e é um
simples acordo. Representa negócios não acabados, resíduos de experiências passadas, escolha de pais, raça,
lugar no planeta, medos e alegrias. O que não é visto é que é o Humano quem tem total livre escolha para se
mover em qualquer direção que deseje, e sim, isto significa para fora do contrato inicial! Sem um despertar para
o fato, e sem a habilidade de saber sobre a sua capacitação, aquele contrato inicial é sempre o que é seguido do
início ao fim. Quantos de vocês têm contratos sobre os quais ficam pensando? Isto inclui o que aconteceu com
sua irmã, seu irmão e seus pais? Geneticamente irrompendo em seu DNA, quais são os padrões iniciais? O que
eles “farão” a vocês? Vocês estão com medo de receber o que seus parentes receberam? Vocês se sentem
predispostos biologicamente a seguir aquele caminho? Bem, querido Ser Humano, talvez seja o momento de
colocar o manto do mestre – o mestre com o seu nome, com as camadas de quem vocês são. Se assim fizerem,
toda a genética de seu corpo escutará ao manto do mestre. E quando falarem consigo mesmos e disserem “É
hora de mudar”, o novo contrato estará sobre vocês. Suas células mudam! Elas dizem: “Nós desejamos ser
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alegres e curtir o amor do Espírito. Desejamos mudar nossa estrutura celular, nosso projeto genético. Nós
desejamos influenciar tudo o que temos com nossa própria intenção, assim como fizeram os mestres”.Vocês
compreendem o que estamos dizendo? Vocês compreendem o quão profundo isto é? Parem por um momento,
se desejarem, e pensem sobre o que os mestres foram capazes de fazer enquanto caminharam sobre este
planeta. Com sua presença, muitos despertaram e se curaram, chorando e lacrimejando de alegria e gratidão.
Eles jorraram profundidades e sabedoria, ajudando a todos que tocavam. Eles reuniram tribos e afetaram
nações. Eles unificaram o que estava separado. Apresentaram paradigmas tão diferentes que freqüentemente
perdiam suas vidas por causa disto. Agora... aqui está esta energia – visitando vocês! Por que vocês não param
por um instante e celebram o que criaram?
Agora estamos a postos e prontos. E assim é que tomamos nosso lugar ao seu redor, acima de vocês, e até
mesmo abaixo. Interdimensionalmente, não há limitações sobre onde possamos nos sentar, permanecer ou
estar. Cada um de vocês é rodeado por seu próprio grupo – um grupo que sabe exatamente pelo que têm
passado – que conhece suas fraquezas e as várias dúvidas que têm. É um grupo que está pronto para pegar
sua mão e conduzi-los de uma forma ou de outra, se vocês chegarem ao ponto de permitir que isto aconteça...
ou reconhecerem que têm a escolha de pedir por isto. Alguns de vocês estão em contato com este grupo, e
outros com medo dele. Ter medo dele é algo absolutamente natural neste momento em particular. Até mesmo
hoje, perguntas não verbalizadas têm sido respondidas, e nós lidaremos com algumas delas. E depois, é claro,
também daremos um pouco de ciência a vocês (algo pelo qual os seminários de New Hampshire são
conhecidos). Faz-se a pergunta: “O que está acontecendo neste instante? Kryon, você falou sobre a grade e
também sobre o fato de que os ajustes estão chegando ao final. O que isto significará para nós?” Nós já
definimos sobre do que realmente se trata a grade. Trata-se da capacitação da biologia e da consciência
Humana. Quando falamos sobre biologia, também incluímos sua biologia espiritual, pois toda ela está
entrelaçada como uma só. Toda ela fala consigo mesma ao mesmo tempo, e as “camadas” cantam umas para
as outras. Isto é o que está acontecendo: Como vocês sabem e até mesmo com a prova de para onde apontam
suas bússolas, a grade se moveu. Continuará a se mover por algum tempo ainda, mas o alinhamento espiritual –
a parte dele que levanta o véu – chegará ao seu final no fim de 2002. Alguns de vocês têm passado muitos anos
tentando focalizar este alvo móvel – esta grade em mudança. Agora, aqui estão vocês, encarando outro atributo
com o qual terão de lidar. Pois quando ela finalmente se estabelecer e o movimento parar, haverá alguma
estabilidade, e nisto também há mudança. Alguns de vocês poderiam dizer: “Bem, já era tempo!” Mas não se
enganem. Há aqueles que se acostumaram ao movimento, como em um deck móvel de um navio. Quando
parar, vocês saberão! Chegar a uma aparente e completa estagnação tem seus atributos. Um conselho: Vocês
não precisam mais caçá-lo, está a seus pés. Vocês se acostumaram a certos tipos de movimentos, e isto levou
uma década. Alguns sentirão e ficarão felizes que tenha se estabilizado. Mas também há aqueles que se
acostumaram ao movimento e agora precisarão se acostumar a ficar em uma postura estável. Outros até
sentirão o movimento, mesmo que esteja parado!
O que isto significa? Nada disto acontecerá instantaneamente, da noite para o dia. Há um resíduo do qual já
falamos anteriormente, uma informação que completa um ano. O resíduo da mudança do alinhamento da grade
durará pelo menos três meses. Se perceberam, Deus não faz as coisas muito rápido. Portanto, dizemos: A
grade estabilizada chegará de fato à sua posição final no fim deste ano; é uma parada lenta. Mas o resíduo é
projetado para seu conforto de forma que não haja uma parada brusca (e isto é metafórico). Mas que alegria é o
fato de a comitiva ter quase terminado o seu presente. A humanidade sente isto. Já dissemos anteriormente que
o trilho que produziram para si mesmos é único. Nunca se viajou por ele antes, e, portanto, não há nada em
frente a este novo trilho. Vocês o criam à medida que caminham. Isto por si só já causa ansiedade. Poderia
haver aqueles que se sentam em frente ao Espírito implorando para conhecerem o futuro. “Para onde estamos
indo? O que estamos fazendo? O que irá acontecer?” E com alegria nós dizemos: Ninguém sabe! Mas podemos
contar sobre a direção na qual estão indo. Podemos contar sobre a velocidade das mudanças, e é profunda...
inesperada. Querem uma prova? Procurem e encontrem alguma profecia que fale sobre o que está acontecendo
hoje. Todos os antigos em sua sabedoria – os mestres visionários em suas épocas – não poderiam predizer o
que a sua Terra em ascensão está fazendo. Isto é o que está acontecendo agora. Sua parte nisto? É a sua
energia que fez isto. Quantos de vocês compreendem que tem um novo contrato bem à sua frente? É um
contrato que diz que desejamos que permaneçam por mais tempo. Ele abre todo um novo paradigma de
extensão de vida. E, se vocês não virem isto, suas crianças verão. Não é apenas ciência médica, e não é
apenas física. Tem a ver com o que o Humano faz pelo Humano. No entanto, haverá aqueles sem nenhum
treinamento espiritual – os que carregam a cor índigo, que compreenderão total e completamente a visão
panorâmica de tudo isto. Eles se sentirão no controle de sua estrutura celular, e não haverá surpresas – pode-se
ver em seus olhos. Eles planejam ficar por aqui por muito tempo, e sabem como. É intuitivo. Enquanto vocês se
sentam imaginando se o fato de mudarem sua própria biologia poderia ser possível, eles já estão fazendo isto.
“Não fazem todos?” eles dirão. Muitos virão com o conhecimento intuitivo do que ensinamos a vocês agora. “É
claro que controlamos a matéria”, dirão eles a vocês algum dia. As coisas que questionaram com seu intelecto e
sua lógica serão coisas secundárias para a humanidade em algum ponto particular no tempo. É isto o que está
acontecendo agora.
Onde está indo o grupo da grade? E este grupo da grade – para onde está indo? Deveríamos estar tristes
por eles? Eles estão indo para casa? Eis a resposta: NÃO, e NÃO. Este grupo da grade que tem estado comigo
durante todos estes anos, que movimentaram o próprio magnetismo do planeta para criar seu DNA, retorna para
o que chamaremos de outros trabalhos. Eles ficam e permanecem. Eles se disseminam, mas são parte da
própria Terra. Alguns de vocês já reconheceram que Gaia tem vida. Os indígenas acreditavam que o próprio pó
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da terra era parte de uma entidade. Eles viam isto nos elementos, no leste, no sul, no oeste e no norte. E
afirmamos: aquela parte do grupo da grade magnética continuará trabalhando com Gaia. Este grupo tem sempre
estado aqui e sempre estará. Tem a ver com a força de vida do planeta. Tem a ver com o suporte dos Humanos
que estão aqui. Para onde está indo o grupo da grade? Diremos no mês que vem (Dezembro)! Há uma outra
pergunta que é respondida agora, e que gostaríamos de explicar ainda esta noite. Por que é que com a
mudança da grade o véu se levantando, permitindo uma elevação na espiritualidade, nos insights, na sabedoria,
e na alegria... por que é então que o lado das trevas parece aumentar tão dramaticamente? Vocês acham que
nós não percebemos? Darei a vocês informações que parecem inacreditáveis. Falarei isto de novo e haverá
alguns aqui que não concordarão, mas direi a verdade, querido Ser Humano: Não há tal coisa como o lado das
trevas. Escutem isto. Compreendam isto. Não estou enganando vocês quando digo estas coisas. Estou dando a
vocês conhecimento intuitivo. Confiram com seu Eu Superior a integridade desta resposta. Não há um grupo de
entidades que seja parte de sua falência. Não há nenhum grupo a que pudessem chamar de “o lado negro” que
deseja levá-los para as trevas. Não há nenhum grupo de entidades responsável por tirar você da luz ou tirar sua
alma. E esta é a verdade. Vocês podem dizer: “Bem, então por que parece que seja assim?” Talvez isto seja
difícil de conceber, e nem todos entenderão.
Deixem dizer a vocês, oh, poderosos seres: Quando vocês simplesmente caminham próximo à água... e os
valores moleculares dentro dela mudam, o que isto diz a vocês sobre a sua influência (se referindo a validações
científicas mostradas mais cedo naquele dia)? Será que vocês são muito mais poderoso como um ser Humano
“comum” do que pensavam? Será que vocês não são tão comuns quanto pensavam? Na verdade, este é o
caso. Escutem: O Ser Humano que se focaliza nas trevas terá trevas! E serão trevas poderosas! O Ser Humano
que se focaliza na luz trará luz. E será uma luz poderosa! Muitas vezes apresentamos a diferença entre estes
atributos, pois a luz é ativa e a treva é passiva. Esta é uma velha informação. Mas é isto o que significa: Quando
há trevas e vocês escolhem a luz, uma área escura exposta à luz se tornará iluminada. As trevas parecem
desaparecer. Literalmente, não é se mudar das trevas para a luz, mas, ao contrário, é uma alquimia de “ligar a
luz”. Acontece tudo de uma só vez. Não é lento. E quando a luz é acesa, todas aquelas coisas que estavam
escondidas na escuridão, estarão lá para que vocês vejam. A questão é: O Ser Humano que começa a se mover
para a luz está movendo uma estrutura de energia. Esta estrutura é uma área finita chamada consciência
Humana. E quando vocês se moverem para a luz, vocês deixarão um pouco da escuridão para trás. Vocês só
podem carregar esta quantidade de energia nesta estrutura Humana. Portanto, se vocês escolherem uma
energia mais luminosa para o seu sistema, haverá um pedaço de trevas dentro de sua dualidade passada que
será cortada – removida – deixada para trás. Pensem nisto desta forma: Sua jarra pessoal de energia está
sempre cheia. É preenchida com uma combinação de trevas e luz.
Quando vocês escolhem adicionar mais luz, a velha parte escura entorna pelas bordas e vai embora. Agora,
o que vocês acham que a parte escura fará com vocês? Ela irá implorar: “Não nos deixe para trás! Nós temos
sido parte de você por muito tempo. Vida após vida você nos abraçou, e agora você está nos abandonando! Não
faça isto!” E esta parte removida virá até você em modo de sobrevivência, implorando para não ser deixada para
trás. Nesta súplica parecerá haver uma legião – um exército – puxando você para longe da luz. Muito disto será
feito com o medo. Deixe-me perguntar-lhes isto: Quem os conhece melhor que vocês? Como é que este “lado
negro” sabe sobre todas as suas fraquezas? Como sabe sobre seus hábitos? Como é que conhece VOCÊS tão
bem? A resposta? São vocês falando com vocês! É a poderosa parte de vocês a qual escolheram remover e
deixar para trás. É uma real camada interdimensional de seu DNA, responsável pelo equilíbrio entre a luz e a
escuridão. Chamem-na de seu motor da dualidade. Esta é uma nova informação. “Kryon”, vocês podem dizer,
“eu ainda não acredito nisto”.Tudo bem, que tal alguma prova intelectual? Deixe-me perguntar-lhes isto: Querido
Ser Humano, se é verdade que há legiões de seres das trevas, tentando engana-los e submetê-los – se há
exércitos comandados por entidades com chifres em lugares escuros, tentando seduzi-los para a escuridão,
então por que elas são tão submissas? “O que isto significa?” vocês podem perguntar. Por que é que quando
vocês se viram e as encaram dizendo não, elas correm na outra direção? Que tipo de exército das trevas é
este? Que tipo de poder é este? Vocês alguma vez já pensaram sobre isto? Vocês estão no controle, e sempre
estiveram. Os mestres que caminharam sobre a Terra sabiam disto. Eles enfrentaram o tipo de equilíbrio
energético que vocês enfrentam, e olhavam para ele diariamente. A diferença? A iluminação deles (dualidade
reduzida) mostrou-lhes que eles estavam no controle, e as legiões fantasmas do exército das trevas se
afastavam deles.
Vocês não são diferentes! Estas partes escuras os deixarão em paz também... e esta é a verdade. São
vocês lutando contra vocês, e quando informam sua estrutura celular sobre sua intenção, ela precisa
obedecer. Esta informação está aí para aqueles que lêem esta página. Em um “Agora” que nós vemos, nós
vemos os leitores. Nós vemos seus olhos e sua mente. Vemos a alegria nesta informação. Então escutem e
leiam: Não há conspiração para puxá-los para trás, a não ser aquela que vocês criam para viver naquela que
pensam ser sua realidade. Isto representa vocês com vocês. É a “Coisa” gigante na parábola “A Jornada para o
Lar” (livro 5 de Kryon). Conheçam a si mesmos. Já é tempo de olharem para isto e dizerem: “Eu compreendo o
que está acontecendo”.Vocês podem até dizer: “Eu honro a parte mais escura de mim e que tem estado comigo
por tanto tempo e a libero”.E é isto o que está acontecendo. Oh, haverá aqueles que não concordam. Eles dirão
que Kryon está enganando vocês com a luz. “Não existe um lado negro? Isto é um absurdo”, eles dirão. “Vê,
esta é a prova de que Kryon é maligno”.É mesmo? Então não acreditem em mim. Ao contrário, ativem sua
própria luz e ordenem que a escuridão saia. Então, quando ela se afastar à sua frente, celebrem a verdade de
Deus... de que vocês são parte do todo... sagrado, poderoso, eterno e no comando! Abençoados são os
Humanos que assumem o comando de si mesmos e puxam para si os poderes divinos recentemente criados e
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que pertencem a eles mesmos! Estes são momentos desafiadores, não são? Talvez vocês olhem para os
eventos atuais e digam: “Querido Kryon, o que está acontecendo na Terra?” Eu direi o que é: Pode não parecer,
mas vocês estão solucionando a maior questão que temos. Coletivamente, eu estou aqui com vocês. Vocês já
pensaram sobre isto? Eu cheguei para instalar a grade da Terra. Eu não partirei até que o último Humano dê seu
último suspiro. A comitiva pode ir e vir, as grades podem ser modificadas mais uma vez algum dia, mas Kryon
permanece.
E assim é que Eu estou neste bote salva-vidas com os Humanos que realizam o trabalho. E assim é que sou
seu suporte, e sei o que está acontecendo. E assim é que meus ensinamentos aumentam. Vocês têm uma
palavra para o que está acontecendo e ela é poda. Às vezes, isto também não é agradável. Talvez possam
questionar isto? Vocês podem dizer: “Kryon, tudo o que vejo ao meu redor é ruim. Há escuridão em todo lugar!”
Vamos olhar para algumas mudanças: Se há dez anos, eu tivesse dito a vocês que o maior negócio nesta
grande Terra cairia e morreria devido a questões de integridade, vocês acreditariam? Se tivesse dado a vocês a
profecia de que uma das maiores organizações religiosas na Terra ficaria de joelhos devido à integridade, vocês
acreditariam em mim? A resposta é não. Tais coisas não eram vistas como possíveis. Grandes empresas e
grandes religiões eram intocáveis. Bem, olhem para fora da janela e leiam seus jornais. Isto se chama poda.
País por país... sistema de crença por sistema de crença, as fagulhas vão voar. Dissemos isto há doze anos.
Dissemos que nesta nova arrumação muitos precisariam deixar o planeta. Oh, vocês podem se lamentar por
estes que estão fazendo a passagem por que vocês são parte da humanidade. É normal e natural, pois vocês
amam a humanidade. Mas há aqueles que decidiram ser parte disto de uma maneira que ajudaria a todos vocês.
E é isto o que está acontecendo. Portanto, a Terra poda a si mesma, e, neste processo, cria algo muito
lentamente: Cria o início da Nova Jerusalém. Agora vocês sabem que esta frase não é uma metáfora, não é
mesmo?
É justamente o que queríamos dizer durante todos estes anos. É realmente Jerusalém. É o pináculo e o
ápice dos problemas – aquilo que trouxe a Terra de joelhos – aparentemente, a fonte das disputas de seu
tempo. As palavras “A Nova Jerusalém” também se referem a um grupo de Humanos – aqueles que
representam uma geração de Seres Humanos que decidiram mudar a realidade, para suplantar o Armagedon e
se moverem adiante. São aqueles que solucionarão o insolúvel, iniciando um processo de paz neste planeta. Eu
sou Kryon. Eu carrego apenas uma peça do quebra-cabeça. Vocês não vêem o que eu vejo. Nós dizemos isto:
Olhem ao seu redor. Há muitos outros que possuem muitas mensagens. Estudem-nas também e “atem os nós”.
Escutem as canalizações. Escutem aos sábios. Discirnam o que ressona e o que não. A informação se baseia
no medo? Se baseia no amor? Escolham aquela que ressona com o seu coração e que também faz mais
sentido. É chamado de livre arbítrio. Vejam a grande cena conectando as partes. Olhem ao redor e vejam Deus
em vocês! É uma boa hora para se ver as cores – agora mesmo.
[Pausa]
Há muita honra acontecendo. “Kryon, o que está acontecendo?” Deus está amando vocês, é isto o que está
acontecendo.
Ciência
Pode parecer dicotômico se mudar desta mensagem de amor para uma sobre física, mas, afinal de contas,
eu sou o mestre magnético e adoro falar sobre estas coisas. Nem todos vocês compreenderão o que vem a
seguir. Para que esta canalização seja completada e para que meu parceiro, que não compreende estas coisas,
tenha uma imagem clara, nós envolveremos algo que só fizemos mais duas outras vezes no passado. Nós
agora convidamos a energia de Metatron para que se manifeste! Metatron e Kryon são da mesma família, a
família do Arcanjo Miguel. Esta é a mesma família de física espiritual e é muito interconectada. E assim é que a
energia de todos os três está aqui. Um deles é o meu parceiro (Lee) que faz a tradução, e também a fusão entre
Kryon e Metatron, que fala sobre física. Desejamos falar sobre algo muito querido para os corações dos físicos.
Falaremos sobre energia livre, e mal podemos esperar. Não é compreensível por todos vocês, mas alguns dos
leitores saberão, e haverá alguns aqui que compreenderão também. Portanto, peço ao meu parceiro que traduza
claramente e de foram lenta, se assim for necessário. Antes de começarmos, vocês precisam compreender a
premissa. A Humanidade tem se convencido há algum tempo de que pode haver algo chamado energia livre.
Isto pode ser manifestado em um aparelho que seja capaz de se sustentar aparentemente sem combustível. A
questão é, isto é possível? A resposta é sim, sempre foi. Alguns compreenderão como isto poderia funcionar,
pois envolve o magnetismo profundamente. E de fato haverá alguns que descobrirão isto em um nível
macroscópico, mas não será muito eficiente.
O que desejamos fazer é dar a vocês algumas respostas que poderão lhes surpreender, mas que permitirão
que atinjam a meta da energia livre muito mais rápido e facilmente. Vamos revisar: Talvez tenham se
maravilhado com algo quando eram crianças – ímãs que quando mantidos em suas mãos repeliam fortemente
pólos similares de outros ímãs. Vocês podem ter se impressionado com o quanto precisavam empurrar um metal
contra o outro para manter os pólos similares juntos. O material magnético realmente parecia repelir e empurrar
para trás! E quanto maior o ímã, maior a rebelião contra a tentativa de união. Alguns de vocês crianças,
cresceram, se tornaram cientistas, e fizeram perguntas sobre a física e a natureza: “O que é esta força que
empurra para trás? Por que é que um ser Humano pode colocar todo o peso de seu corpo nesta tentativa e
terminar com um pedaço de metal que o empurra para trás? O que está acontecendo? Qual o mecanismo? Eu
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posso pegar isto e empurrar quando quiser... na direção que quiser?”. Os físicos, é claro, desenvolveram
respostas sobre energia armazenada e chamaram-na de cinética. Na verdade, há todo tipo de nomenclaturas
tentando descrever a vocês o fato de haver uma força aprisionada no metal que pode até empurrá-los para trás.
Nenhuma delas está correta! Há algo acontecendo com o magnetismo que será realmente descoberto. Tem uma
camada de interdimensionalidade que só agora estão abordando. Não é definível na física quadridimensional.
Vocês a nomearam, mas não a compreendem. Alguns cientistas foram adiante e postularam: “E se nós
colocássemos ímãs se empurrando mutuamente?” Se projetássemos algo inteligente, talvez os ímãs pudessem
se empurrar mutuamente e nós poderíamos utilizar esta energia em um círculo – em uma máquina – ímã com
ímã.
Nós poderíamos usar esta incrível força natural de empurrar e puxar para empurrar e puxar contra si mesma.
Então poderíamos ter um motor que abasteceria a si mesmo com a força da natureza!” Então, esta é a maneira
simplificada como a ciência começou a pensar sobre a energia livre. Hoje, se falarem com um físico, vocês
descobrirão que isto não é possível. Este cientista irá dizer que sempre haverá o que se pode chamar de
“compensação” ou o que alguns poderiam chamar de “pagar o preço”. Não se pode ter algo por nada. Eles
dizem que sempre haverá algo para interferir com a energia livre. Eles estão certos? SIM! Mas deixem-me dizerlhes o que é este “algo”: física 4D! A restrição na qual se encontram... a razão pela qual não funciona... é devido
à sua própria realidade dimensional. Esta é a resposta. Agora vocês conhecem o quebra-cabeça, e esperamos
ter explicado isto de forma que possam compreender. Os cientistas estão certos quando dizem que não se pode
ter algo por nada. Agora precisamos falar sobre física verdadeira. Com tudo isto em mente, este motor vai algum
dia funcionar? A resposta é: SIM. Este motor magnético funciona muito bem! Mas não da forma como achavam
que fosse. Para que possamos trazer o próximo assunto, precisamos dizer isto: A física da qual são tão
orgulhosos, e da qual falam com tanto entusiasmo tem consistência. Isto é quando vocês encontram um
postulado que prova a si mesmo cem por cento do tempo em seu mundo 4D. Quando isto acontece, vocês têm a
propensão de se sentirem bem com isto. Então vocês projetam qualquer que seja esta regra e a aplicam para
todo o universo. Portanto, física Newtoniana, Einsteiniana e Euclideana – as regras que parecem governar tudo
em todos os níveis – são absolutas para vocês. À medida que as descobrem em sua realidade, vocês a
cimentam para todas as realidades. Bem, este não é o caso! Deixe-me perguntar-lhes isto, cientistas: Vocês
tentaram esta física em todas as formas que ela pudesse existir?
Ou vocês fizeram algumas suposições? Nós demos algumas dicas para vocês no passado. Kryon deu a
vocês algumas fórmulas que indicavam que havia peças faltando nos conceitos básicos da física as quais ainda
não compreendiam. Percebem, a física é variável... e para alguns esta não é uma boa notícia. Qual é a maior
variável da física? Tamanho. A razão dos atributos entre massa, magnetismo e gravidade muda com o
tamanho. Nós definiremos esta variável e a chamaremos de “membrana quântica”. É uma membrana de
atributos. É algo pelo qual passam em determinado nível quântico, onde a física muda. Estas coisas já foram
vistas, mas até este momento aqueles que as observaram as viram como quantas. Alguns discutiram sobre isto
e perguntaram: “Pode esta membrana de atributos existir?” Sim, pode. Quando passam deste nível, muitas
coisas estranhas e não usuais acontecem – coisas que podem na verdade limpar o caminho para a energia livre.
Deixe-me ser mais específico. É na verdade uma membrana de dimensionalidade – o que poderiam chamar de
“movendo-se do quatro para o cinco”. É claro que não é correto dizer isto, pois quando se movem para fora de
quatro dimensões, não há mais linearidade, já que o seu tempo mudou. Sem a linearidade, vocês não podem
mais contar, podem? [Risadas] Então, “cinco” na verdade se torna uma impossibilidade. Então, apenas digam
que estão se movendo para fora de sua dimensão. Escutem. Darei a vocês informações que serão logo
validadas pelos seus cientistas. Deixe-me perguntar-lhes isto: De acordo com sua física, podem suas coisas
existir no mesmo lugar ao mesmo tempo? E vocês dirão, definitivamente não. Isto é impossível. Então deixe-me
mudar a pergunta: E se as duas coisas fossem na verdade a mesma coisa duas vezes? Vocês poderão dizer:
“Bem, nunca ouvimos sobre isto”.É verdade! É o que acontece quando a matéria passa através da membrana
quântica! A mesma partícula existe em dois atributos dimensionais simultaneamente.
[Pausa]
Escute, meu parceiro [Kryon falando com Lee], isto é importante. É importante que capte isto direito. É a
primeira exposição sobre este assunto que jamais ocorreu antes, e Metatron e Kryon desejam dá-la a você de
forma que os leitores possam compreender. Quando a matéria passa através da membrana há um instante, uma
porção infinitesimal de tempo onde a matéria realmente contém ambas as polaridades, positiva e negativa.
Realmente parece como se as partes estivessem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isto é quase o que vocês
chamam de intercâmbio de anti-matéria. Através da membrana, há um desequilíbrio momentâneo infinitesimal
do que nós chamamos de Malha Cósmica. Nesse instante, há a criação de energia, aparentemente do nada.
Mas, na verdade não é do nada, mas de Tudo! A Malha Cósmica representa toda a energia do universo em um
estado “nulo” (zero) equilibrado, esperando para ser acessada. Nós já descrevemos isto antes. Qual é o segredo
para acessá-la? O segredo da energia livre está em se tornar pequeno... muito pequeno. O segredo da energia
livre são ímãs muito pequenos passando através da membrana – o que é uma força interdimensional atuando. É
um salto quântico – aquilo que parece conectar o inconectável, onde as partículas podem ir de um lugar para
outro e, no entanto, parecem nunca ter atravessado o caminho entre eles. E se na verdade a partícula nunca
viajar? E se elas pularem para outra dimensão, desde que sejam forçadas devido a uma situação em que
ocupem o mesmo espaço ao mesmo tempo?
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O segredo da energia livre são máquinas muito, muito pequenas... muitas delas trabalhando juntas. Se vocês
puderem fazer as máquinas pequenas o bastante e alinhá-las para um propósito comum (puxarem juntas),
vocês poderiam tirar vantagem do que acabei de dar a vocês. Quando vocês lidarem com o magnetismo em um
nível molecular, descobrirão que ele atua de forma diferente. A energia livre pode ser obtida através de grandes
arranjos de motores muito pequenos. Pensem pequeno... muito pequeno. A energia livre não é apenas possível,
mas está lá esperando por vocês. Ela também não é livre. Não é a criação de energia a partir do nada. Ao invés
disso, é acessar a Malha onde montanhas de energia estão disponíveis. Aqui está algo mais que irão descobrir,
algo muito engraçado para os matemáticos. O grande arranjo de motores moleculares totalizará uma força que
estará muito além da soma das partes! Só este fato em si poderia ser a prova de que há energia invisível e
“oculta” trabalhando. A última nova dica que daremos a vocês com relação a um equipamento de energia livre é
esta: já que isto irá requerer ímãs muito pequenos para que seja realizado, vocês precisarão movimentar
polaridades muito pequenas. Como? Não se esqueçam de que podem magnetizar certos gases. Metatron e
Kryon também desejam dar a vocês esta informação sobre a matéria/anti-matéria.
Na física, há aqueles que acreditam que o universo precisa conter a antítese de si mesmo próximo a ele. Isto
significa dizer que a matéria e a anti-matéria precisam existir de alguma forma juntas para que o equilíbrio exista,
algo que a matemática da física demanda. No entanto, o interessante é que mesmo que a matéria positiva esteja
toda ao seu redor (o tipo que estão acostumados a ver), sua contraparte (anti-matéria) é ilusória. Portanto, os
físicos devem fazer esta pergunta: “Onde está a anti-matéria? Há quantidades dela equivalentes à da matéria
positiva?” E a resposta é sim. Onde está a anti-matéria? Ela está descansando na “membrana de atributos
quânticos”. Ela também está em uma estrutura de tempo ligeiramente diferente. Quando vocês começarem a
compreender a habilidade de mudar a realidade da estrutura de tempo dentro da física, toda a anti-matéria irá se
apresentar. E a razão é esta: é preciso que ela esteja lá para o equilíbrio! E há uma piada aqui, uma grande
piada cósmica. Este fenômeno da anti-matéria descansando em uma estrutura de tempo ligeiramente diferente é
o que é responsável pelo que vocês têm chamado erroneamente de big bang. Escutem, cientistas, e suspendam
a sua parcialidade quadridimensional por um momento. A matéria se mostrou em todos os lugares, tudo ao
mesmo tempo. Não houve nenhuma explosão. A membrana mudou, e o universo foi criado. Oh, não aquele que
vocês vêem hoje, mas o universo inicial. E o resíduo daquela mudança da membrana está em todos os lugares
que olharem, e vocês nunca encontrarão uma fonte para qualquer explosão. Vocês nunca encontrarão um
centro para qualquer explosão. Isto é porque toda a realidade se tornou realidade, tudo ao mesmo tempo.
Quando vocês comprovarem esta verdade, também encontrarão o segredo da comunicação instantânea através
de longas distâncias... através de atributos interdimensionais que suspendem todas as regras do tempo e da
localização.
[Pausa]
Metatron está partindo. Oh, ele voltará... há tanta honra nisto! Nós terminamos com isto. Quantos têm medo
desta mudança? Vocês têm medo de que a diminuição da dualidade possa causar a perda de familiares e
amigos? Talvez digam: “Eu estarei falando de metafísica e eles não. Kryon, não desejo isto, pois estou
apaixonado pela pessoa que é minha parceira e aprecio meus amigos. Não quero ser um estranho, não quero
ser um solitário, não quero ser excluído. É isto o que uma mudança na grade vai fazer comigo?”. Oh, meus
queridos, não acho que vocês tenham pensado isto. O que acontece quando vocês colocam o manto do
mestre... o mestre interno? O que acontece quando vocês colocam o manto do amor? O que acontece quando
vocês sorriem muito? Eu direi: É o oposto do que têm medo. As pessoas desejam estar com vocês porque vocês
mudaram. Vocês se mudam para algo que as pessoas admiram e para a qual são atraídas. Elas vêm que de
alguma forma vocês “encaixaram as coisas” e elas não, e elas querem estar com vocês. Faz com que as
pessoas se apaixonem por vocês de novo. Criem vínculos permanentes. É o oposto do que temem. Mudança?
Sim. Já pensaram sobre isto? Já se perguntaram por que os mestres que caminharam sobre a Terra eram tão
queridos... tão desejados... tão pacíficos? Clamem este mestrado e observem aqueles que amam e admiram se
aproximarem ainda mais! E assim a comitiva que veio até aqui, desejando segurar suas mãos e ser parte de sua
experiência vai embora. Mas não com tristeza. Com alegria! Pois na noite de hoje há alguns aqui que tomaram
decisões de “acender a luz”.
E assim é.
Kryon
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Conversa franca
Dallas – Texas – 12 de Janeiro de 2003
Esta canalização de Kryon foi dada em Dallas, Texas em janeiro de 2003. Representa a primeira canalização de
2003, e a primeira depois que o grupo da grade finalizou e partiu de seu trabalho de mudança da grade.
Bem vindo à primeira canalização de 2003, e a primeira depois da grade estar completa. Esta mensagem está
cheia de uma linguagem clara sobre o que está acontecendo... falando até mesmo sobre o presidente Bush!
Esperem este tipo de comunicação de agora em diante. Agora que a grade está posicionada, está nos sendo
permitido ter uma idéia mais clara sobre o que está diante de nós. Já era tempo!

Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do serviço magnético. [Pausa]
Eu estava esperando, pois havia alguns de vocês que precisavam ver a mudança da luz. Não estou me
referindo à luz do ambiente. Alguns de vocês precisavam de validação para ver a mudança de cores à medida
que chegávamos até aqui, fluindo para este lugar, que também foi tão habilidosamente preparado por aqueles
que se sentam nestas cadeiras. Oh, sempre há aqueles que duvidam de que tal coisa possa acontecer – a
canalização. Será que aqueles que poderiam falar do outro lado do véu poderiam vir desta forma para um
encontro como este? Poderia ser assim tão fácil? A resposta é sim. Mas nem sempre foi desta forma. Nós temos
estado doze anos com um grupo específico – um grupo que agora se mudou (não, não debandou), mas se
mudou para outra área de calibração de energia. Meu parceiro decidiu chamar as reuniões deste ano de "E
assim começa". Isto é informação canalizada, e alguns de vocês podem dizer: "Bem, o que há de novo e
diferente? O que está começando?" Bem, a grade está pronta. Oh, os resíduos ainda podem demorar mais três
meses para estabilizar (até o final do mês de março). Lembrem-se, as coisas não acontecem rapidamente com o
Espírito. Mas não podemos nem mesmo começar os ensinamentos sem passarmos para o modo da celebração.
É motivo de celebração o fato de terem permitido que tal coisa acontecesse – uma nova energia no planeta –
que alguns de vocês tenham tido a paciência, para suportar este alvo móvel de consciência espiritual, algo que
temos apresentado para vocês por uma década ou mais.
Vocês têm se movimentado entre ter um propósito e não ter. Alguns de vocês têm desejado elevar suas
mãos na escuridão e gritar: “Oh, Deus! Eu não entendo. Eu tentei, dei intenção; fiz isso; fiz aquilo!” E, nós
estávamos lá, e ouvimos vocês. Temos estado lá em cada momento em que choraram e gritaram. Temos estado
lá para as palavras de celebração e alegria, e para as palavras de tristeza. Temos estado lá a cada momento,
mesmo quando se perguntaram se alguém estava ouvindo. Temos estado lá, também. Um dos motivos para que
haja tanta celebração e lavagem de pés enquanto esta comitiva aflui para cá tem a ver com a sua perseverança.
Trabalhadores da Luz (vocês se chamam), vocês são faróis ancorando energia, sem medo de caminhar de um
lugar para outro, sabendo que alguns de vocês serão ridicularizados e desrespeitados. E, ao contrário disto,
vocês carregam a paz em seu coração, acreditando que tudo é apropriado e que há razões para todas as
coisas. Portanto, nós celebramos vocês antes de ensinarmos. O potencial para que se sentassem nestas
cadeiras sempre esteve aqui. Vocês estão escutando? Vocês acham que estão aqui por coincidência? Leitores,
vocês acham que é coincidência o fato de seus olhos estarem nesta página? Eu conheço vocês. Leitores, eu
estava lá quando vocês chamaram por Deus, e também estavam aqueles que agora estão ao meu redor. Havia
uma comitiva que estava próxima a vocês, segurando suas mãos em seus momentos mais negros. É assim que
funciona. Não se trata apenas de ascensão, mestrado ou mistério. Oh, há muito disso, também. Mas, o que
acontece agora? Dissemos a vocês que a grade mudaria, e mudou. Dissemos que um grupo da grade estaria
envolvido, e estava. Depois, dissemos a vocês que eles partiriam, e eles partiram. Dissemos que os
ensinamentos começariam em um ambiente estável da grade magnética.
O magnetismo do planeta é sempre dinâmico – quer dizer, ele sempre se movimenta, mas nunca no nível o
qual experimentaram nestes últimos doze anos. Se pudesse dar a vocês uma palavra ou até mesmo uma frase
simples que explicasse o que aconteceu nesta última década, eu diria "Levantar”. Levantar. Falamos sobre um
véu que cria a sua dualidade, e a energia de tudo neste planeta o está levantando levemente. Nós falamos por
metáforas constantemente, não é? Falamos através de quebra-cabeças e parábolas. Alguns perguntaram:
"Kryon, isto é necessário? Por que isto é necessário?" É porque vocês não podem furar aquele véu.
Freqüentemente, as metáforas são a única forma na qual vocês podem ter uma compreensão interdimensional
enquanto permanecem em apenas quatro dimensões. Então, quando vocês começam a examinar as palavras e
as metáforas, é aí que têm aquela experiência do “ah-ha”, e descobrem o que tentávamos dizer. Mas, na nova
energia, isto está se tornando menos utilizado. A nova energia tem sido o levantar do véu. Mesmo quando vocês
olham para isto de forma física e não metafórica, vocês vêem um véu entre vocês e algo mais. Vocês não estão
vendo claramente através desse véu, estão? Se uma porção dele se levanta para revelar o que está no outro
lado, então vocês têm uma visão mais limpa e clara, não é mesmo? Então vamos começar esta nova energia
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neste novo ano com este grupo de leitores e ouvintes, e chamar a esta mensagem particular de "Conversa
Franca”.
Já era tempo não é mesmo? Vamos estabelecer uma comunicação que possa ser ainda mais clara. Oh,
ainda haverá parábolas, e durante o caminho ainda haverá metáforas, já que é preciso. Mas, uma das coisas
que irão descobrir é que nós, no outro lado deste véu, estamos aptos a ver vocês mais claramente também. Já
pensaram sobre isto? Estamos próximos a vocês! Se pudessem definir o véu, ele não poderia estar em “algum
lugar”. Não é um lugar. Ao contrário, é uma energia dinâmica que rodeia a sua própria consciência – cada célula
de seu corpo. Ele distancia vocês... de vocês. De repente, estamos aqui para dizer que durante estes anos este
véu diminuiu, e agora já é tempo para uma conversa franca. Vamos começar celebrando vocês! Não posso
passar por cima disto nem de leve. Hoje nós inundamos este lugar com a energia da “mãe”. É o amor
incondicional, que é feminino. No passado nós descrevemos para vocês – na verdade revelamos na última vez
que canalizamos – que a energia predominante de Kryon sempre foi feminina. Esta é uma conversa franca, não
é? Vocês podem interpretar isto da maneira que desejarem. Mas explica muito do que têm lido e o que sentem.
A comitiva que trago aqui lava seus pés. Alguns permanecem ao seu lado enquanto lêem e escutam, alguns
acima de vocês, e alguns até mesmo abaixo. Tal é a forma de uma visita interdimensional. Pelo que vocês estão
passando agora mesmo, queridos Seres Humanos? Vocês estão em uma energia de ansiedade, não é? O que
está acontecendo no oriente médio? Talvez já tenha havido mudanças enquanto lêem isto. Mas, onde está a
propriedade de tudo isto? Por que aconteceu assim? O que isto vai significar? Como isso se encaixa com tudo o
que têm aprendido sobre o que possa acontecer? Todos os potenciais que demos a vocês em todos estes anos
passados – como isto se encaixa com aquilo? Aqui nem tudo é o que parece ser.
Os historiadores terão algo especial a dizer sobre este momento da história. Nem tudo foi revelado –
especialmente para vocês – sobre o que realmente está acontecendo. Os desejos e esperanças daqueles que
estão no escritório oval também. Mas, não foram verdadeiramente revelados para vocês. Tudo será revelado
eventualmente. Como percebem, é impossível carregar estas coisas como segredos daqui para frente. Deixe-me
dizer o que aconteceu. Em 1989, nós dissemos a vocês que haviam mudado a realidade. As boas novas foram
que o Armagedon pelo qual estavam esperando não iria acontecer. As notícias desafiadoras eram as de que
vocês poderiam preencher isto com uma guerra. Oh, talvez não uma guerra física, mesmo que tenham tido duas
desde então. Não. Seria uma guerra entre a velha e a nova energia do planeta. Nós dissemos que ela poderia
se manifestar de muitas maneiras diferentes, mas que vocês poderiam combatê-la. Bem, deixem-nos dar a
vocês alguma conversa franca – coisas que poderiam ser óbvias para vocês, mas que nem sempre é assim.
O efeito sócio-humano
Nem mesmo aqueles que estudam a sociedade estão considerando isto ainda. Considerem estas coisas: há
mais humanos na Terra neste momento do que jamais houve. Nos últimos 50 anos, a Terra triplicou a sua
população – mais humanos reagem a mais humanos. É um lugar mais populoso, não é? Ajustes precisam ser
feitos em sua sociedade por causa disso, e vocês sabem disto. Na verdade, alguns de vocês passaram estes 50
anos aqui, percebendo isto... e até mesmo reclamando a respeito! No entanto, qual tem sido a questão social
predominante? Vocês não poderiam pensar que, com mais e mais seres humanos interagindo uns com os
outros, a estrutura social poderia eventualmente se mover em direção a um tipo de existência mais socialista?
Não faz sentido criar um sistema cooperativo que serve a um interesse mais comum para que as coisas
funcionem? Mas não é isso o que aconteceu. Na verdade, os sistemas que apresentavam estes elementos se
desmantelaram! Governos que pareciam oferecer o melhor para o maior número de pessoas ruíram. A
consciência daqueles sistemas não foi suportada pela humanidade. Então, o que foi criado? Olhem à sua volta.
Vocês foram deixados na Terra com sistemas onde os indivíduos são vistos individualmente pelo que eles
contribuem. Estes sistemas encorajam os participantes a pensarem por si mesmos, fora da consciência de
grupo. Agora, isto não é um contra-senso para uma população que se fecha sobre si mesma? Sim, no entanto,
ninguém realmente percebeu isto. Neste momento, os sistemas que promovem a auto-estima e a autodeterminação, mesmo com a adoração, são os mais prósperos do planeta. Espalhando-se sobre o planeta,
mesmo nos países que não desejam admitir isto, está uma consciência de individualidade. Seres humanos estão
despertando da escuridão, e dizendo: "Eu sou especial; eu sou único; não há ninguém como eu. Eu pensarei da
maneira que quiser”.Está em toda parte. Derrubou governos e derrubará mais... e esta é a conversa franca a
respeito disso. É uma coisa universal neste planeta, e este é apenas um dos muitos fenômenos que parecem
um contra-senso para uma população crescente. No entanto, é um aspecto espiritual, pois nós ensinamos que
vocês são uma parte individual da criação.
Conspiração
Deixem-me dar a vocês mais um pouco de conversa franca. Deixem-me levar-lhes para uns 15 a 20 anos
atrás. Aqui está algo sobre o qual falamos em outro encontro recente: por muito tempo, e nós falaremos sobre
todo o mundo civilizado, tem havido muitos segredos sobre a forma como as coisas funcionam. Muito tem sido
escondido nos cantos e frestas com relação às informações disponíveis para o cidadão comum da Terra. Os
inimigos podem estar atrás das pedras em seu caminho e vocês nunca os verão. Eles podem se reunir em
lugares escuros, e podem conspirar contra sua própria vida. Eles podem conspirar para fazer sua economia
funcionar de determinada maneira, suas eleições, e até mesmo a quantidade que pagam por qualquer coisa.
Eles podem conspirar para fazer com que a Terra funcione de certa maneira. Eles são poderosos e têm muita
influência. Eles são bem humanos, no entanto, representam uma consciência gananciosa e controladora. O
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principal atributo deles é que estão sempre na escuridão. Rumores sobre sua existência emergiram o suficiente
para dar a eles até mesmo um nome. Eles são os Illuminati. Eles são o grupo secreto. Eles são os fazedores de
códigos e aqueles que puxavam as cordas de sua própria situação social. Eles fizeram eleições acontecerem.
Eles tomaram seus mercados financeiros e os controlaram. Nunca falamos sobre isto antes em uma canalização
ao vivo, mas esta é uma conversa franca. Muitos de vocês podem dizer: "Isto é real? Isto poderia ser verdade?"
A resposta é sim. Vocês já notaram que havia uma mesmice sobre as coisas – uma estabilidade no passado?
Vocês sentiram que era apenas uma situação mais sólida... uma coisa boa. Adivinhem. Eles controlavam a
maior parte disto. Como um grande navio em um curso que raramente se movia, eles manobravam para sua
própria existência diretamente para seus bolsos. Onde estavam eles? Eu direi até mesmo isto. Vocês
perceberão que estou falando no pretérito, não é mesmo? Eles estavam no país a que vocês chamam de
Grécia. Foi lá que tudo começou, e também onde tudo desmoronou. Para surpresa deles, uma elevação cada
vez maior na consciência do planeta, causada por um sistema de grade em movimento, começou a abrir um
cano chamado integridade. Então, vocês desenvolveram tecnologia que permitiu a todo mundo falar com todo
mundo quase a custo zero (a Internet)! Eles não podiam mais se esconder na escuridão, e há quatro anos
começaram a cair. Esta é a conversa franca sobre isto. Não pode mais haver conspirações neste planeta
naquele nível, e esta é a razão: há faróis como vocês ao redor deste planeta que se dedicam a permanecer
firmes deixando aquela luz brilhar. Há luzes sendo acesas em todo lugar! Há muito menos lugares escuros onde
se esgueirar ou se esconder. Isto não aconteceu devido à existência de algum grande grupo cavalgando em
cavalos brancos. Vocês querem saber quem foram os seres grandiosos que mudaram isto? Eles são aqueles
que estão nas cadeiras e que se sentam bem à minha frente – aqueles que lêem isto agora e que, com a mente
do Espírito, há muitos anos decidiram vir para a Terra com o potencial de fazer uma diferença! Vocês acham que
isso parece uma alegoria, um conto de fadas? Bem, leiam seus jornais. Falem-me sobre as maiores corporações
que vocês vêm desabando porque um indivíduo com integridade falou. Quando isto aconteceu pela última vez?
Se tivéssemos cedido a vocês o potencial deste acontecimento há dez anos, vocês teriam rido! Vocês poderiam
ter dito: “Kryon, você deve compreender que nada pode tocar os grandes impérios econômicos. É uma daquelas
coisas que nunca mudarão. Há certas coisas nesta Terra que não podem ser tocadas, e grandes impérios
econômicos são uma delas.” No entanto, aconteceu assim. E se eu perguntasse a vocês qual é a outra destas
coisas que nunca mudarão? “Bem”, vocês podem dizer: “Grandes religiões é uma outra. É uma organização
muito grande e antiga que não pode ser mudada facilmente”.É mesmo? Leiam os seus jornais. Uma religião
muito grande está se reavaliando, não é mesmo? Um fator de integridade está começando a se mostrar. Há
aqueles que começam a emergir dentro daquele sistema de crenças dizendo: "Espere um minuto! Isto não está
correto. O Deus ao qual eu adoro não poderia ter representantes que fazem estas coisas. Meu Deus é um Deus
amoroso, e estes indivíduos não estão representando isto”.
Esta organização a que vocês chamam de igreja está sendo reavaliada e podada. Isto não se limita ao
mundo ocidental apenas. Procurem por isto em todo o mundo. Falamos sobre isto há quase três anos quando
dissemos: “Os maiores líderes espirituais que vocês têm atualmente e que procuram pelo divino em seu planeta
estão chegando a uma reavaliação até mesmo enquanto se sentam aqui”. Agora, a energia do que vocês
criaram chegou até eles! O resultado? Haverá mais integridade dentro dos escalões daqueles que lideram o
planeta em um nível espiritual. É isto o que um aumento vibracional faz. Há menos lugares escuros. E deixemme dizer o que acontece quando aqueles que poderiam conspirar contra vocês têm menos lugares para se
esconder. Eles se mostram. Não estamos julgando, mas diremos que é uma reação humana dramática
encontrá-los e eliminá-los! Mas há outras maneiras, meus queridos. É por isso que estão quase em guerra. É
uma energia diferente agora... se tiverem percebido. Todos estão negando isto completamente. Mesmo com as
notícias, as mudanças climáticas, e a prova da mudança das energias magnéticas e cristalinas, eles se agarram
à energia da velha Terra. Nós também dissemos a vocês que um abismo iria se desenvolver mesmo dentro de
suas próprias crenças metafísicas. Isto já se inicia. Muitos estão olhando para a nova energia e sentindo que é
falsa, e que vocês estão de alguma forma encobrindo a verdade da conspiração com sua luz. De alguma forma,
eles sentem que sua luz irá encobrir a verdade. Como vocês sabem quem está certo? É fácil. Olhem para a vida
deles. Eles estão confortáveis, em paz, e preenchidos com amor de Deus? Eles são tolerantes com suas vidas e
a daqueles ao seu redor? Vocês gostariam de tê-los por perto? Qual é o fator de drama deles? Isto diz muito
sobre como as células deles estão fazendo, não é? Abençoado é o Humano que descansa na verdade do
Espírito. Pois isto afetará a própria estrutura celular de seu sangue. Isto trará a ele paz diante da guerra e dará a
ele a tolerância quando não há nenhuma ao seu redor. Produzirá idéias as quais nunca foram pensadas, e criará
uma mudança vibracional.
Presidente Bush e a eleição
Nós até mesmo dissemos a vocês sobre o homem que é o seu presidente (janeiro de 2003). Nós o
chamamos de “âncora”. Isto não foi uma crítica ou um termo diminutivo. É simplesmente uma definição de
energia. É alguém que segura a energia enquanto algo mais acontece. Na matemática, uma âncora é usada
para manter a energia de um lugar enquanto as soluções são computadas ao seu redor. Permite que as colunas
se alinhem e que os nós se conectem. É uma metáfora, não é? E isto é o que dissemos a vocês sobre o homem
que é seu presidente. “Então, que tipo de lugar ele está mantendo?”, vocês podem perguntar. Aqui está uma
informação que não esperavam. Há coisas ao seu redor, não neste país (EUA), que precisam ser mudadas e
transformadas. Há aqueles que precisam se movimentar de forma que a Terra possa ser mais suave em sua
consciência. E este é um homem que está facilitando isto. Vocês podem não gostar, mas é o que vocês
planejaram. Este âncora é um catalisador para a mudança. Vocês acham que o fato de ele ter vindo para o
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escritório foi uma coincidência? Dêem uma olhada em sua eleição. Primeiro, foi uma eleição normal? Não. Foi
quase uma eleição forçada... uma que parecia fora de equilíbrio – não a sua eleição padrão, não é? Aqui está
um postulado daqueles que poderiam controlar vocês: "Nunca crie circunstâncias não usuais que peçam uma
investigação”. Portanto, nós dizemos que esta eleição não foi algo criado por aqueles na escuridão. Ao contrário,
foi algo que vocês criaram dentro da nova energia... para facilitar o que vocês estão vendo. Pedimos que olhem
para este tipo de coisas metafisicamente. Suspendam suas posições políticas e humanitárias por apenas um
momento e elevem-se acima de si mesmos. Ao contrário, olhem para o futuro e para o que tudo isto pode criar.
Nós falamos sobre o potencial da energia em seu planeta há mais de uma década. É por isso que muitos de
vocês se sentem ansiosos. Nós falamos da batalha que viria, e até mesmo dissemos a vocês que haveria
aqueles que concordaram em partir durante estes momentos. Agora, aqui estão você no centro deles, e não é
muito confortável não é? Talvez seja por isso que é chamado de trabalho? Estas mudanças vão rodar o planeta.
Elas vão separar o velho do novo. Os pensadores da velha energia precisarão mudar, pois se eles não o
fizerem, se encontrarão com uma velha consciência dentro de uma nova energia. Não façam julgamentos sobre
quem são os pensadores da velha energia! O resultado de se viver em uma energia, enquanto se está na
postura de outras é doença. É apropriado que tenham o líder que têm, pois muita coisa será colocada em
movimento, o que nunca poderia acontecer de outra forma. Será que a chave é a sua reação com relação a ele?
Será que irá fazer com que mais coisas saiam de cima do muro? Pensem sobre isto. Mais conversa franca.**
Deus-Espírito-Fonte
Vamos falar sobre Deus, ou o que muitos de vocês chamam de Espírito ou Fonte. Kryon vem do Grande Sol
Central. Onde vocês supõem que seja isso? Oh, há aqueles que dizem: "Bem, não sabemos onde isto deve ser.
Está logo ali – três estrelas para a esquerda”. Não, não está. O Grande Sol Central não é um lugar. É a melhor
informação que podemos dar a vocês para tentar dizer-lhes onde o Espírito e a Família estão – os pedaços e
partes de vocês. Onde eles vivem? Eu direi. Eu direi onde está o Grande Sol Central: está no espaço entre os
seus pensamentos! O Grande Sol Central é a distância entre o núcleo e a nuvem de elétrons em cada átomo na
existência. É grande, é central, pois está em toda parte. É o sol, pois é a metáfora da luz. É de onde vocês
emanam quando não estão aqui. Não é um lugar, de forma alguma. É um atributo dimensional que está em toda
a parte a todo o tempo. É difícil explicar para seres de um dígito dimensional – difícil de explicar. Como posso
provar isto? Eu não posso, mas deixem-me definir Deus como a peça que falta. Vou desafiar vocês. Cientistas,
vocês estão ouvindo e lendo? Encontrem a peça que falta. Vocês sabem que há uma peça faltante em sua
realidade? Está em toda a parte. Aqui está algo que não faz sentido algum. Está faltando energia no universo.
Para onde ela foi? Está faltando uma energia na matemática. Para onde ela foi?
Nós pedimos para que comecem a encaixar as coisas. Comecem a olhar para verdade – esta é uma
conversa franca. Por que a fórmula matemática mais profunda e comum da existência deveria ser um número
irracional? O Pi não está completo. Isto faz sentido para vocês, dentro da elegância de um sistema universal?
Aquele número continua para sempre e não tem solução! Isso faz sentido? Percebem, há algo faltando. Ele não
poderia continuar para sempre se houvesse apenas um pouquinho mais dele. Poderia ser número inteiro.
[Sorriso] Há peças faltantes na física, e há uma peça faltante na consciência. Onde está o Espírito? Está em
toda parte. E é por isso que nós os dizemos isto – e se quiserem se conectar (e chegaremos lá em um minuto),
vocês não precisam ir a lugar algum! Há poucos procedimentos e também não há livros para isso. A energia
mais profunda na Terra é aquela que vocês carregam com vocês chamada consciência humana. Esta é uma
conversa franca. Esta consciência irá capacitar vocês, se assim permitirem. Isto preencherá as lacunas, se
vocês permitirem. Permitirá a visualização do que tem estado na escuridão. As peças que têm estado faltando
começarão a aparecer. Elas começarão a complementar vocês. Sua biologia mudará, sua consciência mudará,
e sua vibração começará a aumentar. Poderia ser assim tão simples? Falaremos sobre isto em um instante. Mas
onde está Deus? É tão interessante olhar para a humanidade, e a dualidade que é tão rica. Há até mesmo
aqueles que não acreditam que exista um poder superior. Vocês sabem que a procura por Deus é algo intuitivo
dentro da humanidade? Então vamos falar sobre isto.
Reencarnação
Alguns perguntaram: “Querido Kryon, a reencarnação é real?” Eu nem mesmo desejava usar esta palavra. Eu
preferiria chamá-la de algo melhor: criação sagrada – a fusão de uma velha alma e um novo corpo para o
propósito da experiência no planeta – nascido em amor com a igualdade de cada outra peça de Deus chamada
Humano... uma nova expressão da vida. Isto não soa melhor? Sim, este sistema é real. Os Humanos pensam de
forma muito estreita. Devido à sua linearidade, quase todas as religiões em seu planeta acreditam no pós-vida. A
maioria dos religiosos professa que, quando morrem, vocês continuam como um ser eterno de algum tipo. No
entanto, poucos deles acreditam numa vida anterior... uma existência antes de terem chegado aqui. E, portanto,
mais uma vez, dizemos a vocês, isto é espiritualmente lógico? Eles ensinam que vocês chegam do nada e de
lugar nenhum; no entanto, de repente vocês são eternos – criados do nada e se tornando tudo. Até mesmo os
físicos sabem melhor sobre isto. Sempre há uma troca energética. A criação não vem do nada. Há aqueles que
disseram que não existem provas da reencarnação. Ninguém nunca voltou do outro lado do véu e disse: "Sim, é
assim funciona”. Vocês estão certos! Mas, deixem-me relembrar-lhes de algo: ninguém nunca veio através do
véu a partir da morte e disse que essa não é a forma como funciona também. Em outras palavras, não há provas
de nada. Isto é parte da forma como o véu funciona... e mesmo que haja alguma comunicação com aqueles que
já morreram, eles não retornam e marcam reuniões. Isto tem um propósito, meus queridos. A maioria da
humanidade não acredita em uma vida anterior. E por que é assim?
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Porque a maioria das religiões do planeta diz a vocês que não é assim. O que isto significa para vocês?
Líderes espirituais poderosos em estranhas vestimentas, cheios de abundância, em prédios enormes dão essas
informações a vocês... e, portanto, ela deve ser verdadeira? Onde está a prova disto? Seria o fato de eles
estarem por aí por um longo tempo, portanto devem estar corretos? Bem, então vocês também! As respostas
deles não são melhores que as suas. Eles são honrados por suas buscas e por suas tentativas, mas vocês
também! Aqui está um exercício: Esteja sua consciência onde ela estiver agora, nós desejamos trazê-los de
volta para um momento em que estejam alertas. Nós gostaríamos que vocês se comunicassem em uma energia
a qual nós preparamos e permitimos que se comuniquem em um status de véu levantado. Nós gostaríamos que
vocês fizessem aos seus Eus Superiores uma pergunta, uma pergunta, e então dêem um passo atrás e ouçam
silenciosamente a resposta em um estado alerta. Conversa franca. Perguntem a si mesmos: "Eu sou eterno?"
Você acabou de ter a resposta. Havia um pedaço de vocês que acabou de desejar pular para fora de sua pele e
dizer sim! Sim e sim! Esta resposta não vem de nenhuma outra fonte, e não vem de uma organização terrena.
Qual a melhor forma de fazer isto do que perguntar a si mesmos: "Eu sou eterno?" A resposta será sim. Ser um
ser eterno significa que não há início e não há fim. É um círculo. Nesse círculo, vocês vêm e vão e vêm e vão e
vêm e vão. É assim que funciona. Sempre foi assim. É preciso, mas, no entanto, é mutável. Vocês sabiam que o
próprio contrato com o qual concordaram em chegar pode ser mudado hoje? E o que dizem de agora? Quem
disse a vocês que o contrato – aquele que tem a ver com a experiência cármica – foi gravado na pedra?.
Deixem-me dizer a verdade. Isto é uma conversa franca. Aquele contrato foi uma energia inicial. Durante todo
tempo ele convidou vocês para mudá-la, mas se não fizerem nada, esta é a que vocês irão viver.
Considerando Deus
Os seres humanos são tão engraçados! Vocês desejam colocar Deus em sua própria dimensão, e então
dizer: "Isto é o que é Deus”. Vocês sentem que há um lugar onde Deus precisa existir, um lugar físico... e que se
parece de uma forma determinada – talvez seja a terceira estrela para a esquerda? [Gargalhadas] Uma metáfora
engraçada: e se as células sanguíneas tivessem consciência? Já pensaram sobre isto? São coisas vivas, não
são? Elas se reproduzem; elas vão para o trabalho; elas têm propósito; elas vivem uma vida; elas nascem; e
elas morrem. Parecem-se com vocês! Para a compreensão desta metáfora, vamos dizer que têm consciência
em um domo de células sanguíneas. Então, vamos dizer que elas se reuniram e decidiram que talvez houvesse
um propósito maior no porquê de elas estarem lá. Correndo através da escuridão nas veias do corpo, a quem
vocês supõem que elas poderiam adorar? O coração? Talvez os rins? Talvez até mesmo os pulmões? Afinal de
contas, é lá onde elas param e transferem energia. Mas quantas delas vocês acham seriam capazes de pensar
fora da vizinhança do corpo em busca de respostas? “Talvez nós estejamos dentro de algo que seja muito maior
do que possamos imaginar?”, elas podem dizer. “Talvez haja uma consciência que esteja acima de onde
estamos? Será que há um propósito aqui o qual não estamos vendo?” Ao invés de adorarem o coração, o fígado
ou os pulmões, talvez elas possam escolher pensar que há algo fora de tudo que elas conhecem, algo que elas
ainda nunca viram, ou que não possam ver. Elas poderiam fazer isto? Não exatamente. Ao invés disto, talvez
elas vissem Deus como uma grande célula sanguínea com uma luz?
Por que eu abordo isto? Porque é muito parecido com que os Humanos fazem. Eles desejam tornar Deus um
objeto e colocar o Espírito em um lugar físico no universo visível. A maioria dos Humanos não compreende que
Deus não está na realidade humana. Vocês podem dizer que compreendem isto, mas quando se trata dos
anjos... vocês precisam colocar pele e asas neles, e até mesmo dar a cada um deles um nome apenas para falar
com eles! E se eu dissesse a vocês que toda entidade fosse como uma nuvem de gás do tamanho do Texas?
Em todo lugar e em lugar nenhum... e que cada nuvem de gás também estivesse junto com outras nuvens de
gás. Como vocês as chamariam? Não há nada para ser realmente visto, e nenhuma forma. No entanto, vocês
desejam trazer-lhes para sua realidade a fim de lidar com eles. Eu tenho uma idéia. Por que vocês não se
transformam em uma nuvem e se juntam a eles? Assim como as células sanguíneas carregam oxigênio, dando
vida ao ser humano, os humanos carregam a vida de Deus. E esta é a verdade! Vocês são na verdade um
pedaço do todo do que vocês chamam de Deus. O Espírito não pode existir sem vocês. Cada um de vocês é
uma parte integral da divindade, e sem vocês esta bela tapeçaria chamada Deus não poderia existir. Oh, é
verdade que vocês estejam aqui na dualidade, aparentemente na escuridão e não compreendam tudo. Mas
estamos dizendo a vocês que nos últimos anos, o que aconteceu é que vocês deram permissão para acender as
luzes! Muito do que acontece agora se deve simplesmente a isto. Os presentes do Espírito e a auto-capacitação
estão lá aguardando encobertos pelo que costumava ser a escuridão. Representam as novas ferramentas da
vida. Representam o que vocês chamaram de ascensão. E o que é esta ascensão? Vocês sabiam que esta
palavra não significa "deixar o planeta?" Ascensão significa mover-se para uma vibração superior onde vocês
permanecem no planeta em uma forma melhorada e fazem a diferença! Que tal? Como vocês fazem esta
conexão? Como vocês podem acender a luz?
Agora, isto é uma conversa franca. Quantos passos para a ascensão existem? Apenas um. Tem havido
muita crítica sobre esta afirmação. “Kryon, você nunca dá nenhuma informação a ninguém que seja específica
na forma de procedimentos. Como nós iremos proceder com algo como ganhar uma vibração superior quando
você nunca nos dá nem um passo?” Vocês estão certos – absolutamente certos. Não há nada a que se possam
agarrar porque eu não estou dando mais instruções quadridimensionais. Conversa franca. Já é hora de vocês se
sentarem e perceberem algo: passaram-se as velhas maneiras do progresso espiritual! Vocês estão sendo
convidados para um acordo cooperativo onde pegam a mão do seu Eu Superior e se movem para áreas que
simplesmente não podem ser delineadas, medidas, contadas ou notadas. Não há contas para se contar, não há
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frases para se dizer, não há reuniões para se participar, não há altares para se preparar e não há mestres para
quem pedir perdão. O passo único é o catalisador para milhares de outros passos pessoais. Digam com
intenção pura: “Querido Deus, diga-me o que eu preciso saber para iniciar este processo de me tornar
interdimensional. O que eu preciso saber para começar a vibrar de forma mais elevada?” Então permitam que o
Espírito trabalhe lentamente com vocês. Não esperem uma resposta quadridimensional! Vocês estão usando a
sua própria maestria para criar respostas. Esperem sincronicidades. Esperem uma mudança de paixão em sua
vida. Esperem os movimentos de uma consciência diferente. Então, quando cada uma começar, vocês
trabalharão com ela até que a próxima comece. Cada Humano é diferente, e cada caminho é único. É um
trabalho em progresso para o resto de sua vida. [No mês seguinte Kryon falou mais sobre ascensão.]
Criando a partir do nada
Nos últimos anos, a sua ciência provou que a consciência humana muda a matéria. Se vocês acreditam
nisso, vocês acham que seria possível para a consciência humana criar matéria? Bem, a resposta é sim, sempre
pode! Ela pode criar algo, aparentemente do nada. Impossível, vocês dizem? Os avatares fizeram isto. Os
mestres antigos fizeram. Vocês podem fazer também. Então, por que vocês não criam algo que seja completa e
totalmente separado de sua existência quadridimensional? Isto é realmente alquimia, e nós dissemos antes que
isto é apenas mudança de energias. Aqui está como é feito. Todo dia, criem “engramas” de pensamento.
(Definição de Kryon de engramas: são pensamentos que permanecem em sua memória como energia.) Estes
engramas são mais do que a visualização de ídolos. Engramas são grupos pensamento de energias sagradas.
Como vocês as criam? Usem a lembrança. Ampliem o que vocês já viram ou experimentaram. Todos vocês
experimentaram uma risada. Então imprimam esta alegria em vocês mesmos, baseados no modelo real do qual
se lembram. Todos vocês tiveram juventude. Portanto, imprimam esta lembrança de vitalidade em sua mente.
Estes engramas irão eventualmente criar uma nova realidade dentro de vocês, o que irá lentamente puxar-lhes
para fora das quatro dimensões para algo mais elevado. Vocês podem não compreender o que isto significa,
mas em quatro dimensões vocês estão em uma caixa. Usem a sua experiência em quatro dimensões para
escalar os muros da caixa e preparem-se para usar o que é dado a vocês... mas não necessariamente
compreender. “O quê?”, vocês podem dizer. “Isso não faz sentido. Nós precisamos estudar um processo e
compreendê-lo para que possamos usá-lo. Isto é a lógica básica”.É mesmo? Vocês compreendem a intuição?
Vocês podem definir como usá-la? Não. Mas vocês a utilizam, não é? Vocês compreendem a gravidade? Não.
Mas vocês trabalham com ela diariamente. Acostumem-se com conceitos com os quais trabalham mas não
podem explicar.
Predisposição
O que está predisposto em seu corpo? Qual doença vocês terão só porque seu irmão a teve, ou sua irmã ou
seu primo? Isto é conversa franca. Por que vocês não eliminam isto? Esta informação é sobre auto-capacitação.
É fazer a si mesmo, ao Ser Divino, perguntas sobre Deus. Usem o poder de sua própria consciência humana no
que chamaram de intenção, a cada dia de sua vida. Falem com sua estrutura celular. Será que é o momento de
pararem de falar com o Espírito por um instante e ao invés disso falarem com seu Eu Superior dentro de vocês?
Vocês sabiam que há trilhões de células esperando para que o chefe fale com elas? Alguns de vocês nunca
nem mesmo se referiram à sua estrutura celular, e vocês se perguntam por que ela está desequilibrada! Vocês
alguma vez já se sentaram e tiveram uma reunião com seu corpo? Talvez isto seja algo para ser feito sozinho e
não juntamente com seus amigos (bom conselho). Então, depois que tiverem curado a si mesmos, se
equilibrado e se capacitado, eles poderão notar. "O que aconteceu com aquele problema que você costumava
ter?”, eles poderão dizer. E vocês poderiam responder: "Bem, eu tive uma reunião com minhas células, e, cara,
elas ficaram tão contentes em me escutar! Pois eu nunca tinha falado com elas antes. Tenho estado vivo por
todos esses anos e nunca soube que eu poderia fazê-lo. Você não acreditaria no que elas iriam fazer por si
mesmas! Então, eu reescrevi a sua agenda. Eu criei algo – uma vida longa”.Agora talvez vocês também
comecem a compreender como a paz é criada em vocês e o que acontece quando um número de pessoas cria a
paz em si mesmas. É muito agradável. [Sorriso] Se vocês pudessem projetar a si mesmos 100 anos a partir de
agora, perceberiam que algo mudou: é um potencial sobre o qual sempre falamos. Daqui a 100 anos quando
olharem para trás, os historiadores falarão sobre solucionar o que não tem solução. Eles falarão sobre a forma
como as coisas costumavam ser e sobre o tempo em que a humanidade mudou. Eles irão falar sobre como uma
nova consciência prevaleceu na Terra, e como cada um precisou concordar sobre o que significava a civilização,
e como havia uma compreensão de que a guerra nunca mais seria uma opção para se resolver problemas. Eles
falarão sobre Bush, e o que aconteceu. Eles falarão sobre como ele foi um catalisador para o próximo passo. A
retrospectiva será acurada, e aqui vocês se sentam com uma previsão. Oh, sim, haverá desafios, e sim, ainda
haverá países que não concordam uns com os outros e culturas e religiões se desaprovarão. Mas, o potencial é
para uma vibração elevada neste planeta, acreditem ou não.
Este é o potencial que vemos, e é por isso que nós amamos vocês da forma como amamos. Estou sendo o
mais franco possível. Agora, o que vocês farão com esta possibilidade? Vocês compreendem a responsabilidade
que têm para examinar isto? Nós faremos uma pausa antes de partir. Nunca houve um momento melhor para
acender a luz. Vocês sempre escutarão isto de nós – uma expressão que significa: Por que vocês não mudam a
dimensionalidade e criam aqueles engramas de pensamento que mudam a realidade em quatro dimensões indo
além dela? Com vocês falariam com criaturas 4D de uma forma interdimensional? Isto é o que acabei de fazer.
É muito difícil para mim explicar a vocês como são as coisas fora da dimensionalidade na qual vocês cresceram
e viveram. Estamos em amor com vocês. A grade está estabelecida. Há muitos ensinamentos. Eventualmente,
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nós começaremos, quando for apropriado, os ensinamentos sobre o DNA. Nós gostaríamos de dizer a vocês o
que são as camadas, quais são as cores, e quais são os números. Antes de fazermos isto, gostaria de falar a
vocês mais sobre a ascensão – algo que poderíamos chamar "Através dos olhos da ascensão". É tudo parte de
um novo ensinamento para Kryon, em uma nova energia de um novo planeta com um potencial que ainda é
memorável. Em face à guerra, em face à ansiedade, em face a todas as coisas que são sua realidade no
momento, há um lugar pacífico e sagrado no qual podem estar – onde vêem a propriedade, onde mantêm a luz,
onde enviam luz para onde ela é mais necessária – para a África, para o escritório oval, para o Afeganistão, para
a Palestina e para Israel. Enfim, de um membro da Família para outro. Não enviem política, e não enviem suas
próprias idéias. Enviem luz. A luz proporcionará um caminho mais claro para aqueles que tomam decisões na
escuridão parcial. Isto faz uma diferença? Já fez, meus queridos. Já fez.
E assim esta comitiva, aquela com a qual eu vim, se afasta de vocês – de volta através da brecha no véu até a
próxima vez. Estamos em amor com vocês, querida Família, querida irmã, querido irmão. Quando não estão
aqui, e estão conosco, nós cantamos o seu nome em luz. Algum dia vocês estarão próximos a nós e tudo estará
claro. O esquema do porquê vocês vieram estará claro. As grandes perguntas terão sido respondidas. Mas até
lá, viver na dualidade e em quatro dimensões é a parte mais difícil. É por isso que permanecemos próximos a
vocês, desejosos e prontos para tomar sua mão a qualquer momento que pedirem. E esta é a verdade.
[Pausa]
É difícil partir, e nós não desejamos isto... então nos demoramos. E isto é porque sentimos que estamos
sendo abraçados de volta! É isso que acontece quando o véu se levanta. Não é mais apenas em uma direção. É
nas duas direções. Agora é uma reunião onde os dois lados expressam amor um para o outro.
E assim é.
Kryon

De Lee Carroll:
A respeito da parte sobre Bush. Em um momento em que discussões políticas estão flamejando, muitos são
incapazes de irem além da raiva do drama dos eventos mundiais. Eles poderão ver as palavras de Kryon como
um endosso ao presidente americano. Kryon não é político, e nunca será. Em mensagens subseqüentes, Kryon
compara até mesmo a situação aos atributos de se permitir um pai abusivo ser parte de sua vida. É abominável
se pensar que talvez pudéssemos planejar algo como um abuso em nossas vidas, mas isto tem sido canalizado
claramente uma vez após a outra, de que isto é exatamente o que fazemos para receber o “chute na bunda” que
precisamos para nos mover espiritualmente. Há muitas parábolas de Kryon a respeito disso nos últimos 12 anos.
Então, assim como permitimos o 11/09 ser parte de nossa realidade nesta América que amamos, nós também
permitimos uma liderança que irá sacudir os outros líderes mundiais, interromper velhas alianças e criar uma
situação que moverá as coisas para fora da normalidade. Não é um endosso, é uma afirmação do que está
acontecendo. Vocês e eu permitimos uma “poda da Terra” que acontece agora. Coletivamente e universalmente,
nós demos permissão para isto na janela do 11:11.
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O que é novo e o que não é
De Lee Carroll:
Atualmente, muitos estão disseminando por aí o conceito de que, se não ocorreu nos últimos meses
passados, é velho! Isto é resultado direto do marketing e da idéia de que as notícias de ontem são velhas. Os
mestres do efeito da nossa cultura veloz estão nos passando esta mensagem repetidamente... os tipos das
notícias, a publicidade e as relações públicas que querem que se “compre o último e o maior”. Isto também está
bem vivo na comunidade da Nova Era. Portanto, seguidamente existe confusão sobre algumas das coisas que
mais apreciamos... a meditação, as modalidades de cura, a cerimônia, inclusive a consistência do Espírito. A
seguinte canalização faz parte do método “Conversa Franca” de Kryon, que define e esclarece estas coisas. O
trabalho de Kryon, de mais de uma década, tem consistência. Há treze anos Kryon nos traz informações de que
a Nova Energia estava sobre nós e que podíamos solicitá-la e trabalhar com ela. Ela podia conduzir-nos à
energia da Ascensão e realizar a experiência divina do Humano. Ao completar a Rede e com o começo da
“Dispensação da Responsabilidade”, estamos agora exatamente dentro da Nova Energia que Kryon descreveu
há tanto tempo. Inclusive algumas das coisas que nos disse que poderiam acontecer... aconteceram. Ocorreram
algumas mudanças de clima ultimamente? E as mudanças na religião, onde os líderes devem começar a “viver o
que pregam”? O que há a respeito das profundas mudanças no Oriente Médio ou no magnetismo da Terra?
Kryon falou das Novas Crianças que nos ajudariam a entrar nesta Nova Energia e, agora, os Índigos e Cristais já
estão sendo reconhecidos pelos principais sistemas educativos, que informam que “As crianças estão
mudando”! Todas estas coisas foram canalizadas por Kryon durante a última década e são partes da mensagem
da NOVA Energia que estamos começando a criar. Muitas vezes vemos estas coisas em ciclos de 25 anos, e
estamos, justamente, no meio de um. Os próximos dez anos trarão os potenciais de paz no planeta e o futuro da
Humanidade. Dentro dos processos de Deus, estamos criando, lentamente, a energia mais nova no planeta.
Kryon nos celebra por isto e continua explicando o processo de criação da “Nova Jerusalém”. A única coisa
“velha” nestes dias é o efeito daqueles que desejam separá-los desta profunda mensagem e “vender-lhes algo
novo”. Logo após esta canalização... vocês decidirão o que é velho e o que é novo.
Lee Carroll

***

O que é novo e o que não é
Chigago – Illinois – 17 de Maio de 2003 - Casper - Wyoming – 1 de Junho de 2003
Salt Lake City – Utah – 14 de Junho de 2003

Saudações, queridos, Eu Sou Kryon, do Serviço Magnético.
Alguns de vocês se perguntam qual é o próximo passo. Sentem a energia pressionando-os para que se
expandam, ou para que perguntem: “Há mais?” Alguns de vocês deveriam repassar a parábola do Poço de
Piche, que foi dada há mais de uma década e que, ainda, é profundamente certa. Muitos, entretanto, estão
pedindo ajuda externa – sem compreender porque o Espírito parece ter fechado a torneira da comunicação
espiritual! O mesmo sucede com muitos dos facilitadores que estão aqui e lendo, com muitos dos meditadores e
os guerreiros da oração que estão aqui e lendo... todos estão perguntando quase o mesmo. Vamos falar sobre
isso. Esta noite, especificamente, vamos dar-lhes uma mensagem em nove... em um momento. Deixe-me
repassar algo. Não importa quem está aqui ou lendo isto – não importa qual seja sua crença ou descrença, a
energia que está sendo criada aqui só pode ser criada a partir do outro lado do véu. Se permitirem, ela
impregnará o espaço onde estão. Estão chegando aqueles que convidaram vocês; estão começando a encher o
lugar lentamente nestes últimos momentos. Os que vieram há três dias, agora estão começando a caminhar
através dos corredores. Alguns que vocês começaram a sentir ao seu redor não estão aqui pela mensagem que
vai ser dada, mas somente para estar junto a vocês. Alguns de vocês sentiram que eles lhes tocam. Alguns,
inclusive, sentirão o seu perfume. Não há nada fora do comum nisto, e nada a temer. Porque esta é a família.
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Alguns que vocês “sentem” estiveram com vocês toda a sua vida e, apesar disto, muitos nunca os
reconheceram. Os que estão aqui são sua família e sua conexão com o planeta; estão prontos e dispostos a
ajudá-los a entender a explicação seguinte.
O que é novo e o que não é
Alguns perguntam o que é novo no planeta neste momento. Quando nos comunicamos com vocês através
da canalização, muitas vezes usamos termos tais como Nova Energia, Nova Era, Nova Consciência e Nova
Realidade. Então alguns crêem que o novo é uma espécie de manto sobre o planeta, que lançamos sobre tudo o
que existe. O que aconteceu ontem é velho e o que acontece hoje é novo. Não é assim. Naturalmente, é muito
mais complexo que isto... Descreveremos, item por item, nove definições do que é novo e do que não é. Talvez
seja tempo de qualificar e verificar algumas das coisas que permearam as numerosas mensagens de Kryon dos
últimos anos. Colocaremos todas em uma mensagem para que possam entender melhor a energia que os
envolve neste momento... uma energia que está começando a instalar-se, exatamente como descrevemos que
aconteceria há mais de uma década.
1. Deus
Vamos iniciar pelo maior conceito de todos: a idéia de Deus. Alguns de vocês estudaram escrituras de vários
períodos – alguns dos escritos mais antigos conhecidos pela humanidade – os que estão repletos de história
espiritual. Talvez tenham estudado as civilizações de várias épocas e viram como se representou Deus nessa
história. De fato, viram o que fez Deus, conforme informações daqueles que estavam lá... tal é a modalidade da
história. Em função destes escritos, alguns, inclusive, rotularam e compartimentalizaram Deus. Alguns falaram
de um velho Deus, chamado o “Deus da Lei”. Muitos informaram: “O Deus daquela época foi muito duro. Vejam
o que fez Deus à Humanidade naquela época, quando se comportavam mal. Então teve que distribuir muitos
castigos severos”. E podem continuar falando: “Bem, eu não reconheço realmente esse Deus. Não me relaciono
com Ele”.Existirão outros que podem dizer: “Houve outra dispensação, a dispensação do amor – aí é que vemos
o amor de Deus. Vemos cura, vemos compaixão. Assim está melhor! Esse é o Deus que eu gosto. Com Ele,
sim, me relaciono”. Então, alguns de vocês estão descobrindo outro Deus: Um que caminha com vocês mas que
tem o seu rosto! E é possível que digam: “Esse é o Deus que chamo, não os outros dois”. Portanto, muitos
sentem que talvez Deus tenha mudado através do milênio. Aqui está a resposta: definam Deus da forma que
quiserem, seja o que for que signifique para vocês – se Deus significa o coletivo que são vocês – se significa
toda a energia espiritual do Universo, cheia de amor – ou, inclusive, um Deus como entidade que cuida tudo,
deixem-me colocar algo claramente: Deus nunca muda! Deus é família, e esta família é estável. Nunca houve
mudança na energia de Deus. “Bem”, poderão dizer, “então como podes explicar as ações de Deus do Antigo
Testamento? E o Deus da Nova Era? Parecem ser tão distintos!”
Aqueles que se entretêm nesta discussão têm o conceito inteiro ao contrário! O que estão vendo é uma
mudança humana dramática! Esta tem sido a nossa mensagem desde que começamos a passar-lhes a verdade
sobre a energia da Terra. As mudanças de consciência da humanidade criam mudanças profundas no que é
percebido como realidade. Na velha consciência, que vocês chamaram de a “dispensação da lei”, o que se
relatou foi a forma que se percebeu através dos “filtros da realidade” dos tempos. O que se escreveu foi o que os
Humanos que estavam lá pensavam de Deus enquanto escreviam sobre a experiência. Em uma dispensação de
amor, deus não mudou. Em troca, o fizeram os Humanos! Sua consciência trouxe à humanidade uma energia de
compaixão completamente nova. A humanidade conseguiu experimentá-la e, assim a viram. Desta forma é que
a informaram e a “sentiram”. Certamente, à medida que a consciência do informante mudou, fez com que
parecesse que a própria divindade houvesse mudado. Tudo estava nos olhos de quem percebia. Os que
estavam na energia densa não viram o invisível. Portanto, não entenderam a compaixão e o amor. Tudo o que
viram, transmitiram da melhor forma que puderam dentro de uma capacidade dimensional limitada. Agora aqui
estão vocês em uma energia prevista, onde os presentes da divindade estão sendo expostos de uma maneira
mais forte do que nunca. O véu se levanta. Alguns de vocês estão em fase de descoberta – alguns até estão
vendo coisas interdimensionais! A rede magnética do planeta se deslocou, a rede cristalina está sendo reescrita
e os cetáceos da Terra estão para ser contatados graças à sua memória. É um tempo assombroso que conecta
a humanidade com aquilo que os Mestres lhes disseram que era possível. De modo que, realmente, é um tempo
novo. Mas Deus não é uma dessas coisas novas. Porque a família permaneceu séria, e sua energia é a mesma
hoje de quando se criou a Terra. Essa é a primeira definição.
2. Energia
E a energia? Mudou? A resposta é sim! A energia desta Terra mudou grandiosa e enormemente e, por
conseguinte, lhes deu novas oportunidades. Alguns poderão perguntar: “Por que há tantos neste planeta que
não compreendem, que não sentem ou não vêem?” Isso, queridos, se chama livre arbítrio. Aqueles que não
colocaram a intenção para fazer parte desta mudança interdimensional não prestaram atenção às coisas que
são potentes para aqueles que são parte da mudança. Falamos-lhes isto anteriormente e não creio que tenha
que explicar esta mudança de energia a muitos de vocês. Em 1989 lhes dissemos que este planeta mudaria tão
dramaticamente que haveria mudanças massivas na rede magnética. Por certo, assim como agora vocês estão
sentados aqui, isto aconteceu. Que significa para vocês? Teriam idéia de que talvez a Terra estava deslocandose dimensionalmente, ou que estava acelerando no tempo? O agora mudou – o tempo real foi alterado e a
geologia do planeta está respondendo a um tempo mais veloz. Geologicamente, estão vendo coisas que, talvez,
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não tivessem visto durante toda a sua vida. Mas as coisas são relativas à sua existência, por isto não as viram.
Mas sentiram e viram as coisas que dissemos que ocorreriam. Entretanto, o indivíduo não está consciente das
mudanças de energia, simplesmente as vê como parte da vida em um planeta mutante. Esse indivíduo não está
equivocado e não é julgado pelo Espírito. Trata-se do livre arbítrio da humanidade e de como mudará a energia
dos Humanos por si mesmo, sem interferência. A energia do planeta mudou dramática e profundamente,
realinhando-se para algo grande. Alguns rezaram, desde que chegaram aqui, pela solução daquilo que aparenta
não ter solução. Certamente, durante a sua vida, somente agora estão vendo o potencial para a paz na Terra.
Oh! Haverá escaramuças e haverá aqueles furiosos uns com os outros pelos séculos seguintes. É parte da
natureza humana. Mas estamos falando da perspectiva geral – de nação com nação, de um consenso no
planeta que está evoluindo. Algum dia veremos o intercâmbio e o compromisso cultural como algo muito mais
aceitável que a guerra de conquista e a intolerância religiosa. É uma profunda mudança na consciência humana
e, inclusive, na própria natureza humana. Por isto estão aqui os Índigos também! Consideraram isto? As
energias. Isto é o que mudou e isto é realmente novo.
3. Linha de Tempo para o Planeta
O que há na linha de tempo do planeta... fizeram profecias através dos tempos que parecem estar se
validando umas as outras? Haverá quem diga: “Elas foram sempre as mesmas e nunca mudaram. Certas coisas
aconteceram porque todas as profecias disseram que assim seria”. Permitam-me dar-lhes uma informação que
não compreenderão. Parte desta informação está simplificada e é metafórica para que a recebam e
compreendam com maior claridade. Em algum lugar há uma Terra que está completamente só – vocês não
estão lá. Mas ela existe em outra realidade. Podem denominar de realidade alternativa, se assim o desejarem; e
isto é realmente certo. Para compreender esta visão, o certo é que existem muitas Terras! Mas todas estão em
um outro marco de tempo, algo que vocês e os seus cientistas chamam de outra dimensão. Vocês cresceram
dentro desta outra Terra, mas saíram dessa realidade e mudaram a matéria sob seus pés. Vocês mudaram o
marco do tempo, a biologia e a geologia. Agora a Terra está em outra via... uma que os profetas nunca
previram. Onde está a prova desta afirmação extravagante? Está em toda parte. Respondam a estas perguntas
seriamente e façam sua própria avaliação daquilo que vocês observam. Como explicam que não houve o
Armagedom? Era algo profetizado consistentemente através dos tempos. Por que a queda da União Soviética
não constou de nenhuma profecia? Em que profecia constou o ocorrido em 11 de setembro? Presenciaram
alguma mudança climática ultimamente que possa dar-lhes uma pista de que houve uma alteração geológica
acelerada na década passada? Como explicam que a rede magnética da Terra tenha se movido exatamente
como dissemos que aconteceria nos últimos 12 anos? Ocorreu algum acontecimento raro não previsto...
decisões de líderes não usuais que pareceram fora da “norma”... velhas alianças rompidas? Sentiram que o
tempo se multiplicou nos últimos três ou quatro anos? Vocês estão em uma realidade diferente... que não está
rodeada de profecias e que é absolutamente nova.
Não há entidade nenhuma do outro lado do véu que saiba o que vocês vão fazer amanhã ou o que vai
suceder com o planeta. Está em suas mãos. Acabaram-se os dias em que buscavam orientação em suas
antigas profecias. “Mas e os antigos Maias, que disseram que 2012 seria o fim dos tempos?” Pensem
metaforicamente, tal como todas as mensagens do Espírito. Antes de tudo, esta data é um marcador e
corresponde com uma das medições de 25 anos do planeta (falamos sobre isto muitos anos atrás). A última
medição importante foi em 1987, quando teve lugar o 11:11. A mensagem maia não é uma profecia do fim da
Terra, mas uma descrição do fim de um velho paradigma. É um marcador de energia e não devemos temer. É
só uma data. A respeito de 2012 lhes daremos outra possibilidade. Vocês têm até o final de 2012 para
estabelecer um padrão para a energia dos próximos 25 anos (até 2037). O final dos tempos? Não. A
possibilidade é para que 2012 seja o fim de um velho paradigma de tempo – uma nova consciência humana que
trará uma grande mudança. Finalmente, começa agora a ter sentido que as novas crianças da Terra, que vocês
chamam Índigo ou Cristal, tenham começado a chegar neste novo tempo? Por que agora? Estão começando a
ver, talvez, a correlação dos fatos, tanto espirituais como físicos, todos mostrando que algo está acontecendo?
Tudo está ao redor de vocês para que examinem. É novo? Sim.
4. Textos antigos
E o que há sobre os textos antigos? Falamos antes sobre isto, mas vamos esclarecer melhor. Devemos
atirá-los todos ao chão e não usá-los nunca mais? Não, claro que não. Deixem-me diferenciar estas energias e
dizer-lhes como isto funciona. Se vocês possuírem textos antigos e eles informam sobre a cura do corpo
humano, sobre os seus processos, sobre as energias da sua descoberta, sim, estes livros são autênticos, são
revolucionários. Eles revelam muito. Entretanto há muitos deles que estão ocultos e ainda por serem
descobertos. Quando forem encontrados, finalmente, eles farão a ligação da sua própria biologia ao
funcionamento da Terra e, inclusive, ao funcionamento do sistema solar! Eles mostrarão relações entre seu ADN
e a geologia do planeta... coisas que, entretanto, estão para ser descobertas, ocultas nos livros. Chamemos
estes livros de textos de energia. A seguir estão os textos históricos. Muitos deles foram considerados como
livros espirituais, uma vez que são uma combinação de história e relatos espirituais. São os que foram criados
para falar-lhes de Deus – e de como, quando e onde. Também fizeram parte do treinamento da humanidade e
representam a exibição da divindade interior. Permitam-me perguntar-lhes isto, queridos Seres Humanos:
quantos de vocês conservam ainda os livros de primeiro grau? E se os têm, quantos de vocês os consultam no
dia a dia? A resposta é óbvia. Para que consultar um livro de texto que lhes dava informações elementares muito
depois de terem feito a sua graduação? Não o fariam. Muitos dos antigos textos são exatamente assim. Levam a
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energia da dispensação da lei. São livros históricos para principiantes e vocês estão além deles. Estes livros não
são para os Humanos que estão em uma energia iluminada, uma energia mestre. Poderão dizer: “Bem, como se
faz a diferença entre os textos que ainda servem daqueles que já não servem?”
É fácil! Leiam. Como soa a informação? A sensação é de que é nova e correta? Vocês têm um maravilhoso
“motor de discernimento divino” interno que sabe o que é novo e o que não é. Nunca poderão fazer gestos com
a mão e dizer que todos os textos antigos estão errados. Esta é uma generalização e não é válida. Usem este
motor de discernimento para vocês mesmos. Que sentem quando lêem algo? Lhes basta ou lhes parece que
estão além do que está sendo dito? Então pode ser que perguntem: “Bem, se esse é o caso, não deve haver
nenhum texto espiritual para nós! Estamos entrando no estado de ascensão. Onde estão os textos para isto?”
Que pergunta maravilhosa! Os novos textos estão na pena que vocês têm na sua mão... prontos para serem
escritos. Os que estão nesta sala e em salas como esta, em todas as partes, os estão escrevendo. Cada um de
vocês é um profeta... cada um é parte de Deus – na Terra – com propósito. Alguns de vocês levam os textos do
futuro em sua consciência. São os historiadores do agora. Se compreendem o agora, então possuem também
um enigma, uma adivinhação para vocês... porque o agora também contém todo o tempo, passado e futuro.
Portanto, enquanto escrevem esses novos textos, vocês se inspiram nos ensinamentos dos antigos também.
Este é o desafio de tornar-se interdimensional. Aqui está o conselho para quem esteve esperando isto – façamno! A sabedoria fluirá sobre a página. Não façam caso do que os outros disserem, não escutem a sua cabeça
quando ela disser que estão inventando. Deixem fluir. As palavras já estão aí, somente sigam o seu rastro! E
vocês sabem a quem estou falando, não é verdade? Talvez por isto estejam lendo esta página, ou o que os
tenha trazido aqui. E essa foi a número quatro.
5. Mestres do planeta
“Kryon, e os antigos mestres do planeta? Eles não estavam na velha energia?” Não, os verdadeiros mestres,
não. Os verdadeiros mestres que caminharam sobre esta Terra são todos uma família, todos eles. Podem
enumerá-los a partir da mais antiga linhagem de Abraão, através de Maomé, até às culturas do longínquo
Oriente, até as atuais mensagens dos avatares vivos hoje em dia. Lancem o seu olhar para a sua mensagem
básica. Voltem à fonte. Não dependam do que as pessoas dizem sobre o que eles quiseram dizer. Não
entreguem o seu poder de discernimento a alguém que vá interpretar as palavras de um mestre para vocês.
Vocês estão capacitados e são tão bons como o melhor dos intérpretes “treinados”. Voltem à fonte e descubram
o que disseram. Eles falarão de compromisso e unidade. Eles unificaram tribos que estavam separadas – deram
soluções para quem não as possuía. Muitos foram aos cumes das montanhas para que todos escutassem e
falaram da habilitação humana. Disseram aos que os cercavam que os humanos podiam ser como eles! Deram
a todos vocês coisas para meditar durante eras... práticas, espirituais e históricas. Os mestres da Terra
conheciam as potencialidades – e falaram o que vocês podiam fazer; todos eles lhes falaram. Antigos e
recentes, todos eles falaram destas coisas. Mestre após mestre falou que a humanidade era uma parte de tudo
o que é, alguns inclusive os convidaram a ser “Filhos e Filhas de Deus”. Esses mestres eram atuais na época e
são atuais agora. Eles sempre serão atuais. São profundos fragmentos de Deus, que não mudam, porque
representam o amor de Deus que é o mesmo para sempre. Nenhum deles desejava ser adorado. Isto foi feito
pelos homens e não o que eles pediram. Assim, todos esses mestres representaram a energia do agora e
sabiam tudo a respeito das potencialidades do Humano da Nova Era. Portanto, eles são tão novos hoje como no
dia em que vieram na Terra. Recordem isto. Eles ainda estão aqui!
6. Guias
Houve tanta informação sobre os guias! Algumas pessoas lhes dirão que eles não existem mais. Outros lhes
dirão ao contrário, que eles existem, mais do que nunca! O que é novo e o que não é? Vamos começar
formulando, novamente, algumas perguntas de 4D (quatro dimensões) que os ajudarão a entender as múltiplas
dimensões. Estiquem suas mãos e perguntem a alguém: “Quantas mãos eu tenho?” A pessoa lhes dirá que são
duas. Agora, ponham uma das mãos nas costas. Perguntem de novo. A pessoa à sua frente só verá uma; mas,
na realidade, sabe que ainda existem duas mãos (por suposição). Mas o que ela deverá dizer, uma ou duas? A
esta altura, poderá solicitar que lhe expliquem: “A pergunta se refere a quantas possui ou a quantas se vê?” Não
poderão responder com clareza, sem esta informação. Esta situação exemplifica uma simples regra de 4D: há
consistência na realidade que substitui aquilo que se percebe. Em uma consciência mais antiga, tudo o que
podíamos dizer era que vocês possuíam as divindades chamadas guias junto com vocês e que a sua percepção
lhes dizia que eles eram em número de dois ou três (por exemplo). Nessa velha energia linear, era tudo o que
podíamos lhes transmitir. Era extremamente simplista, mas era a modalidade das coisas antes de completar a
mudança da rede. Quando dizíamos que havia dois ou três ou, inclusive, nenhum (no caso de uma condição
temporal, durante a troca de energia), estávamos dando a melhor descrição que podíamos daquilo que a sua
percepção podia verificar. De fato, vocês estavam sentindo a energia da “sopa de guias”, algo que está sempre
aí, mas que muda como vocês. Agora podemos lhes dizer que os guias são em número infinito. Também
podemos dizer que são tão parte de vocês como é a sua mão, e também como é o seu Ser Superior. Eles estão
sempre aí.
Alguns de vocês perguntaram: “Bem, mas se não podem ser contados, quem são?” Essa é a pergunta mais
difícil de todas, já que o conceito não é terreno e vai além do que vocês desejam considerar ou ouvir. Em um
exemplo anterior, lhes dissemos que vocês não podem contar a sopa que está na sua frente. Não podem
perguntar: “Quantas sopas encontram-se na minha colher?” A identidade real da sua sopa é o sabor em vez da
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identificação numérica. Assim são os guias. Há um número infinito de energias mutantes, que parecem
amontoar-se como um grupo e são parte de vocês para sempre. Não os enumeramos, os sentimos. Não são
entidades, são energia. Os guias atuais são iguais a vocês... existem em ambos os lados do véu. Vocês são um
grupo e eles também. Eles são parte de sua configuração espiritual, mas sua energia pode mudar diariamente
se vocês mudarem sua vibração nessa freqüência. Pensem neles como um grupo de energia auxiliar que é tão
você como o seu Ser Superior. O eu real é angelical. É interdimensional e infinito. É uma parte de Deus. Quando
vocês vêm à Terra, na realidade, só uma parte de quem são vem à 4D. O resto existe em um estado
interdimensional e parte dessa energia é o que denominaram de “guias e Ser Superior”. Portanto, a resposta a
“quem são eles” deve ser: “eles são família”. Isto também deve significar que a parte divina de vocês é muito
maior do que crêem.
Comecem a entender que a dualidade trabalha horas extras para mantê-los isolados, para que possam fazer
eleições independentes e para não serem influenciados pelo grupo a que pertencem. Tudo isto é parte da prova
da Terra e o grande plano de ser um Ser Humano. Talvez agora estejam prontos para compreender que ser
“parte de Deus” significa que são realmente imensos em seu potencial energético... tal como falou o mestre. O
certo é que todos os que vocês amaram e perderam em sua vida são parte dessa equipe de guias, assim como
são aqueles em suas “vidas passadas”, como falam vocês. A verdade é que vocês também são parte de outros,
e será desta forma, inclusive, logo que deixem o plano terreno. Isto é mais complexo do que se pode explicar,
mas cheio de surpresa e possibilidades maravilhosas. Está tudo ali para a sua habilitação e não como algum tipo
de obstáculo. Está aí para complementar a vibração de vocês, para ajudar a outros e ao planeta e para
amplificarem-se quando mais o necessitarem. Assim que, para responder à pergunta sobre a existência ou não
de guias, volta-se atrás para esclarecer a pergunta: “Quer dizer a realidade ou o que se percebe?“. Essa energia
que vocês chamam guias está sendo redefinida, enquanto entram em estado de ascensão. A nova energia da
Terra está começando a acender a luz e mostrar o que são realmente – uma parte de Deus – uma parte de
vocês. Se, entretanto, estão confusos, é hora de relaxar e saber que nunca estão sós. Às vezes é bom só saber
como são as coisas sem ter que compreender todo o mecanismo. Sentem-se incomodados em acelerar o seu
veículo e não saber o funcionamento interno de transmissão automática que está permitindo a transferência da
potência do motor às rodas? A resposta é óbvia. Apenas dirigem o carro... escolhem o lugar onde ir!
Na próxima vez que vejam 11:11 no relógio, apenas digam: Obrigado. Tudo está bem, enquanto essa parte sua
de guia interdimensional bate no seu ombro para lembrar a sua presença e o seu amor. Encorajamos ao
Humano para que deixe de enumerar e pôr nome em tudo. Porque essa prática os manterá para sempre em
quatro dimensões.
7. Meditação
“Querido Kryon, há quem diga que toda a meditação acabou. Temos que arremessá-la longe. De fato, dizem
que não é necessário que meditemos mais. Quem está correto e quem está equivocado? Mudou ou não? É
velha ou é nova?”. Uma vez mais, voltaremos à verdade interdimensional. Não existe nada como quando vocês
sentam em cerimônia e falam ao Espírito! Deus ama quando vocês dedicam um tempo para estar,
simplesmente, em presença da família. Isto pode ser mais claro? Façam-no! Mas há muito mais! Há um novo
convite para comunicar-se interdimensionalmente. O Espírito nunca lhes dirá que deixem de meditar. Mas os
convidamos a mudar a modalidade de meditar periodicamente ou uma vez a cada dia, por outra onde têm uma
conexão de cem por cento. Pensem desta forma. Na velha energia, a meditação era sintonizar uma estação de
rádio. Na nova energia essa estação veio mais poderosa e aumentou a sua freqüência. Agora, com a mesma
rádio, a velha estação parece que se foi! Deixou de transmitir realmente? Não! Em troca, voltou mais poderosa,
com uma nova identidade que está além dos sentidos do velho receptor, convidando-os a girar o dial e encontrar
a nova freqüência. Quando o fizerem, estender-se-ão e tomarão a mão do Espírito e nunca mais a soltarão. Já
não é de vez em quando. É o tempo todo. E isso, queridos Seres humanos, é uma das chaves para a ascensão.
Se forem mudar para o que chamamos ascensão (do que falaremos em outro momento), vão precisar uma
conexão constante com o Espírito. De modo que, como os guias, estamos lhes falando que, se vocês definem a
meditação como era há uma década, então terão que dizer que é velha. Se a definem dentro da esfera da ação
da nova energia e das mudanças que ocorreram, então é nova. Mas a comunicação com Deus é o que é e isso
nunca deixará de existir. De fato, apenas se tornou muito mais forte.
8. Intenção
O poder da intenção é o catalisador divino para a co-criação. Conduz a humanidade adiante uma vez que é
poder que está por trás da reação da Terra à consciência da humanidade. Ainda que o poder da intenção tenha
se modificado, havendo novas formas de transformá-lo em uma ferramenta mais poderosa, sempre foi o
condutor de sua realidade. Foi a intenção humana que originou a nova energia na Terra. Foi a intenção humana
que anulou o Armagedom. É a intenção humana que, neste momento, está criando no planeta as condições que
conduzirão à possível Nova Jerusalém. Queridos, se encontrarem qualquer humano ou entidade que lhes diga
que a intenção é velha e não é mais necessária, vocês deverão examinar essa mensagem cuidadosamente.
Isso está longe da verdade. Alguns lhes dirão que a intenção se graduou em algo maior. Sim, o fez... em
intenção mais poderosa! Sob a categoria de velho e novo, a intenção é muito, mas muito velha... e imensamente
necessária na nova energia. Desde o princípio foi vista como algo que poderia ser medido na humanidade para
fazer mudar a sua história. É a ferramenta divina da criação, que coloca o poder último dentro da esfera da
humanidade para reescrever a história e, portanto, mudar a vibração do planeta Terra. Durante 12 anos
ensinamos que o poder da intenção foi sempre uma das chaves para a co-criação pessoal. A pura intenção no
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Ser Humano é vista como energia divina. É assombroso. No espectro energético, é dourada... é preciosa. A
intenção é tudo! Este ensinamento não mudou em todas as mensagens que lhes demos, e não mudará no
futuro. Em uma Terra de nova energia, com novos alinhamentos magnéticos e cristalinos, o poder da intenção
está sendo completamente reconfigurado. Está voltando uma ferramenta mais grandiosa e vasta. Qual é a sua
intenção para a sua biologia? Quão seguido falam com as suas células? Com qual freqüência lhes dizem o que
o chefe (vocês) quer que façam? E se lhes disserem que retornem a uma condição semelhante a quando vocês
tinham dez anos? Rirão disso até que comecem a fazê-lo. Comecem a falar com a sua estrutura celular,
comecem a falar com seus grupos sangüíneos, comecem a se dar conta de que as células estão escutando a
intenção de sua própria mente e, a seguir, façam exames de sangue regulares para verificar o que vocês estão
fazendo. Criem sua própria prova 4D sobre a intenção nesta nova energia. Quando começarem a afugentar os
desequilíbrios internos, e as enfermidades comecem a retroceder, recordarão onde escutaram isto. A intenção
tem que ver com sintonizar-se com essa nova estação. Os nove itens desta mensagem estão todos
relacionados. Eles formam um círculo de nove. Dentro da pergunta do velho contra o novo, qual é a resposta?
Às vezes ambas! Bem-aventurado é o Ser Humano que pratica a pura intenção em todos os aspectos de sua
vida. Porque ele subirá a escada da ascensão. Ele verá o rosto de Deus que será o seu próprio rosto. Ele se
estenderá e tomará a mão dos grupos de guias que o rodeiam e nunca a soltará. A intenção é a energia da Nova
Era. Nem todo o velho será descartado. Às vezes o mais velho é o mais novo. Essa é a modalidade do agora.
9. Ascensão
Neste ano o tema da ascensão está sendo oferecido a vocês mais do que em qualquer outro momento.
Nestes últimos meses lhes demos duas partes de informação e treinamento que não voltaremos a ver aqui. Mas
devemos voltar à definição. Na nova energia a ascensão está definida como o ingresso na próxima vida sem a
morte - tomando o controle da sua biologia, de sua idade cronológica, de todos os potenciais que trouxeram,
reescrevendo seu contrato, vibrando algo mais e vivendo uma vida mais longa. Alguns de vocês, inclusive,
mudaram seus nomes e, alguns, realmente se converteram em gente diferente. Muito além do conceito de
espírito incorporado (walk-in), o estado de ascensão inclui muitas coisas. Mas permitam-me dar-lhes somente o
sumário. Significa uma energia divina representada pelo Humano que toma a mão do Espírito e não a solta
mais. É a energia dos mestres que caminharam na Terra, os que lhes disseram que poderiam ser como
eles. “Pedro, você pode caminhar sobre a água, sabia? Faça-o”.Escutaram isso? Lembram-se de terem lido esta
história? Trata-se de habilitar o Ser Humano para que vá mais além da física. Vão e leiam de novo, porque
Pedro o fez e o fez sem ajuda, até que duvidou que fosse verdade. A energia que está começando a penetrar
em alguns de vocês é literalmente o retorno à Terra de uma energia mestra coletiva. É parte da energia que está
modificando os guias, a meditação e a intenção. É parte do que estão sentindo, que é uma mudança energética
e é parte do que alguns de vocês estão sentindo atualmente como ”ansiedade”. Falamos-lhes desta
possibilidade todos estes anos. Recordem, não há predestinação. Só existe predisposição, uma energia que diz
que vocês têm uma direção, mas que pode ser mudada a qualquer momento. Assim é que a energia da
Ascensão é realmente um conceito muito novo para a humanidade. Antes, essa energia vaporizou os Humanos.
Agora os melhora. Isso é o resultado do deslocamento da rede e da estrutura cristalina. É uma nova ferramenta
impressionante no grupo de ferramentas divinas que lhes é dado, agora, em resposta ao que criaram.
A energia desta sala está madura para a mudança. Só passamos umas poucas horas juntos e, contudo,
quando saírem daqui alguns já não serão o que eram quando chegaram. Irão daqui com a plena compreensão
de que estão com uma energia que não estava com eles quando chegaram. Essas entidades e ajudantes que
ancoraram há três dias vieram com a intenção de voltar com vocês se vocês o permitirem. Haverá quem os
reconhecerá e dirão: “Sim, isso é o que eu sempre quis. Quero voltar com mais do que cheguei”. Não é algo que
Deus esteja para fazer por vocês, sabiam? É uma concessão... atributos dados com a sua permissão. São vocês
com vocês. É o reconhecimento da energia divina em vocês que diz: “Realmente, eu mereço. É por isto que vim
a este planeta e agora eu lembro”.E se trata de recordar, não é certo? Coletivamente, por que não recordar isto,
Seres Humanos: Vocês são uma parte de Deus, divinos por onde se olharem, habilitados de todas as formas
possíveis. É tempo de avançar. È tempo de soluções. A paciência é a chave. A intenção é o catalisador e,
inclusive, quando terminarem de ler esta canalização, a energia do que recordaram estará com vocês. Essa é a
nossa promessa... vocês nunca estarão sós. Alguns de vocês estabelecerão conexões conosco, onde tudo está
conectado com tudo. E começarão a compreender a rede, a física existente nela, a divindade dela e a sua
beleza. Por isso estamos aqui. Por isso lhes falamos da forma como fazemos. Que se saiba hoje que viemos
para vê-los... e, no processo, não nos decepcionaram.
E assim é.
Kryon
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A experiência do Monte Shasta
Monte Shasta – Califórnia – 21 e 22 de Junho de 2003
Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do serviço magnético.
A energia aqui é forte. Nós escolhemos um momento e um lugar com uma energia mais elevada do que meu
parceiro esperava; portanto, estou pedindo a ele para se centrar [falando de Lee Carroll]. Hoje existem muitas
coisas que requererão que ele vá mais devagar. Serão apresentados conceitos que nunca foram vistos antes,
nomes que nunca foram escutados. A informação que se segue é do tipo que só pode ser entregue em um lugar
como este - um lugar com a energia lemuriana. À medida que prosseguimos falaremos mais sobre estas coisas,
mas neste momento, desejamos dizer-lhes que a comitiva que chegou há três dias está ativa entre vocês.
Haverá aqueles que perguntarão: "Tal coisa pode ser real? Como poderemos saber se os assuntos esotéricos
discutidos nesta noite são reais ou verdadeiros? Onde está a prova?" Diremos isto: Toda a mensagem desta
noite será provavelmente a mais esotérica jamais dada por meu parceiro, e se vocês estão esperando por
provas, poderão ter que esperar por anos, ou então poderão seguir a sua intuição e acreditar nelas nesta noite.
Vocês também poderão chamar aqueles que estão próximos a vocês para ajudá-los com seu próprio
discernimento [falando sobre os seres invisíveis]. Esta noite está muito diferente para o meu parceiro. Ele tem
feito isto por vários anos; no entanto, esta mensagem é diferente. Este é um flashback dos dias em que você
ficava cheio de ansiedade antes de um evento, não é meu parceiro? Pois você não sabia o que aconteceria a
seguir. Assim é o amor de Deus. Assim é o "Agora". Nós estamos aqui, vocês sabem? Muitos de vocês podem
sentir este grupo de seres que está à sua frente e que tem apenas um propósito - dar suporte à humanidade.
Nós sempre dizemos que não estão sós, e falamos sobre os presentes da divindade que são seus. No entanto,
muitos de vocês dizem, "Quem, eu? Eu sou tão comum”.A dualidade oculta tudo. Oculta tudo! Não haverá um
dia em sua vida em que terão provas de sua sacralidade.
Não haverá um dia em suas vidas onde se olharão no espelho e dirão: "Oh, sim, eu vejo aquela face
divina”.Sempre haverá a dualidade trabalhando - pedaços e partes de vocês, puxando e empurrando - sempre
se perguntando se tal coisa poderia ser verdade. Até mesmo os mais iluminados de vocês, aqueles que vibram
no mais alto nível, terão seus momentos. "Querido Espírito, você disse que eu nunca ficaria só, no entanto hoje
me sinto sozinho!" Nós os escutamos em seus mais obscuros momentos - em sua tristeza, e também nos
momentos mais luminosos em sua alegria. Temos estado com vocês para celebrar quando dançaram sob a luz
e choraram na escuridão. É uma das razões pelas quais, por tanto tempo quanto estejamos canalizando através
de meu parceiro, o tema será este: que vocês são profundamente amados. Amados além de qualquer medida
humana que possam imaginar, querida família. Há tanta coisa oculta em sua grandeza. O tema de Kryon tem
sido, e sempre será, este: o de que vocês mudaram a realidade de seu planeta. No processo, vocês capacitaram
uma situação... uma que estava esperando por vocês. Nós dissemos isso: que no final da mudança da grade
magnética, o trabalho de Kryon realmente começaria. Todo o meu trabalho nos últimos 12 anos sendo o mestre
do magnetismo tinha a ver com a mudança da grade, mas agora não é mais sobre a mudança da grade. Ao
contrário, é sobre o que acontece a seguir depois que a grade foi estabilizada. Já é tempo de revelar isto. Se
formos dar a vocês uma boa comunicação sobre o que está acontecendo, precisamos passá-la em passos
cuidadosos, especialmente a mensagem desta noite. Portanto, aqui está o primeiro passo. Nós falamos sobre a
grade magnética e a grade cristalina - duas grades do planeta próximas uma da outra, alinhadas uma com a
outra. Nós também falamos sobre a terceira grade, que é a consciência humana. Esta grade é a que se moverá
com a grade cristalina. Quando vocês deram permissão para mudar a realidade do planeta, uma grade precisou
se mover primeiro, e a segunda e a terceira estão se movendo agora. Há doze anos, nós dissemos que agora
seria o completar da grade magnética do planeta, e assim é.
Demos a vocês as datas e as energias envolvendo a mudança, e elas se provaram. Até mesmo os seus
geólogos observaram-na, e os instrumentos de navegação de seu planeta respondem a ela. Depois,
começamos a dizer-lhes que haveria aqueles que lhes dariam muito mais informações sobre a próxima
mudança, a mudança da grade cristalina. E eles o estão fazendo. Dissemos que vocês estão em uma nova
dispensação, a "Dispensação da Responsabilidade", que tem a energia do "Número oito". Oito é um número
interdimensional que preenche a interdimensionalidade da energia para a qual estão se movendo. (Pode-se lê-lo
da mesma forma tanto para cima quanto para baixo, e quando está de lado ele representa o infinito.) Um dos
maiores assuntos que já trouxemos de todas as nossas canalizações tem sido a interdimensionalidade do DNA
Humano. Temos freqüentemente canalizado o que isto significa. Faremos isto mais uma vez. A Grade Cristalina
está sendo modificada. Talvez vocês perguntem: "O que isto realmente significa? Qual é a grande mudança?" É
uma mudança na informação e na energia da Terra. Pensem sobre as coisas que são cristalinas, tais como os
cristais que vocês amam. Eles armazenam energia, não é mesmo? Mais do que isto, eles podem armazenar
informação. Qual poderia ser o maior pedaço de informação que a Grade Cristalina poderia armazenar para o
planeta Terra? São os registros de vocês e de sua própria história. Ela espelha o que vocês fizeram. Dentro da
Grade Cristalina, vocês podem dizer que está a história deste planeta e todos os registros do passado Humano.
A Grade Cristalina também contém os registros de quem vocês são, quem vocês foram, e o que vocês estão
fazendo agora mesmo. É o catalisador passado para o futuro, pois ela não reconhece o tempo. Armazena
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energia, que depois se manifesta no “agora”. Imensa em sua habilidade de armazenamento, de formas
interdimensionais continua a criar e a desenvolver a realidade da humanidade. O magnetismo mudou primeiro (a
Grade Magnética do planeta). Ele é o catalisador para a ativação do DNA que começará com o completar dos
estágios da Grade Cristalina. Uma formata a outra, e o maior evento que irá acontecer dentro da Grade
Cristalina é a reescrita do passado.
Sim, até mesmo os físicos estavam certos! Eles estão questionando o significado do tempo e fazendo a
seguinte pergunta: "O tempo existe?!” Vocês estão lidando com interdimensionalidade e, portanto, precisam
suspender a sua crença na própria linearidade do tempo. Isto os ajudará a compreender como tal coisa pode
acontecer... reescrever o passado do planeta para que se possa mudar o “agora”. Isto é algo que dissemos ser
necessário. De fato, tem um potencial para criar algo a que temos chamado de Nova Jerusalém. Mesmo que
esta porção desta mensagem seja uma rápida revisão, é algo necessário para aqueles de vocês que não estão
familiarizados com isto. E agora vocês sabem que algo está acontecendo. As energias estão começando a se
mover, e nós até mesmo dissemos a vocês que este ano (2003) seria o ano da mudança. Com toda a
propriedade, as coisas que vocês observam em seu planeta estão se desenvolvendo mais rápido do que
pensamos que iriam. Não é por acaso que se encontram em uma energia lemuriana neste exato momento,
escutando esta mensagem [para aqueles no Monte Shasta que escutam a canalização]. Daqui a pouco
falaremos sobre esta conexão.
Esta foi a revisão do que tem acontecido nos últimos treze anos. O magnetismo em todo o planeta mudou.
Ele se posicionou de uma forma que realmente levantou o véu levemente, e sob aquele véu uma energia afluiu
para o planeta... uma nova energia que continuará a se desenvolver por mais doze anos. É um tipo de energia
que alguns de vocês nunca esperaram. Falarei sobre isto. Alguns de vocês dizem “nova” energia, mas a palavra
é usada tão freqüentemente em sua linguagem e cultura que pode até mesmo não ter significado para vocês. O
que novo significa? A última canalização que fizemos deu a vocês a informação “do que é novo e do que não é”.
Agora pedimos a vocês para que leiam aquela mensagem, pois ela se conectará ao que daremos a vocês hoje.
Deus é lento e também a sabedoria da revelação. Coisas boas são dadas desta maneira, e vocês sabem disso.
Os antigos também sabiam, e as mais sábias sociedades na Terra ainda honram o processo das coisas que
levam tempo para acontecer. Portanto, a “nova” energia do planeta na verdade significa uma energia que é
diferente da energia do milênio passado... que será “nova” por toda esta dispensação. É também uma das mais
profundas mudanças de toda a história Humana, e levará algum tempo.
Honrando aqueles que são parte do Monte Shasta
Já é tempo de falar sobre esta área (Monte Shasta). Não existe momento melhor para se falar sobre uma
área do que quando vocês estão sobre ela e quando ela tem muito a ver com o planeta como um todo. Também
tem muito a ver com aqueles que estão escutando e lendo esta mensagem. Vamos começar com aqueles que
vivem aqui. Eu gostaria de saudar e celebrar os Guardiões. Este é um nome que estamos dando para aqueles
que têm vibrado de forma mais elevada por quase toda sua vida. Eles nasceram com a energia lemuriana, mal
podiam esperar para chegar aqui, para cá que foram atraídos, e aqui permaneceram. Os Guardiões literalmente
amamentaram a informação da montanha. Pode-se dizer que eles foram os precursores dos Trabalhadores da
Luz. Mas, oh, eles são muito mais do que isto. Eles ancoraram e sustentaram a energia e mantiveram-na fresca
ao redor desta montanha. Ela permanece assim até o dia de hoje! Pioneiros desta área: vocês estão conscientes
do tipo de energia sobre a qual caminham? Aqueles de vocês que escalaram a montanha sabem que ela fala
com vocês. Isto os surpreende? Há muita coisa acontecendo aqui, nós iremos até mesmo nomear o processo.
Os Guardiões - quem são eles? Eles são seres humanos que viveram nesta montanha por vários anos. Eles têm
observado as idas e vindas - eles têm observado toda a energia ao redor da montanha - eles têm visto a
verdade e a mentira. Eles têm visto a frivolidade ir e vir e permaneceram ancorados, mantendo a preciosidade
da montanha... sustentando-a para o que ela iria realizar. Os Guardiões. Estes são aqueles para quem dizemos:
"Muito bem!” Estes são aqueles para quem gostaríamos de dizer: "E se vocês desejarem partir agora, vocês
podem. A permissão está concedida e vocês poderão passar a tocha”.Na verdade, alguns de vocês estão
cansados, não é mesmo? Vocês acham que nós não sabemos disso? Agora que a grade foi estabilizada e nós
nos movemos para a energia cristalina, as partes interdimensionais ativas começam a se movimentar. É uma
energia diferente.
Os Guardiões finalizaram o seu trabalho. Vocês o fizeram... mantiveram a energia para a manifestação
daquilo para o qual foi projetada, e realizaram um belo trabalho. Por que se mudar? Porque vocês estão prestes
a ver uma mudança na área do Monte Shasta. Haverá muitas idas e vindas até mesmo nos próximos três anos.
Aqueles que têm vivido aqui por muito tempo, qualquer que seja a razão, poderão escolher partir. Direi algo a
vocês: Existem guardiões aqui, que nunca viriam para uma reunião como esta! Eles não se acham espirituais,
mas até mesmo eles estão ancorando e dando suporte. Muito disto é intuitivo... atraídos para a área vida após
vida, continuando a olhar por ela. Mesmo estes que não escutam esta mensagem irão sentir em seus corpos o
repentino sentimento intuitivo de que seu trabalho está finalizado. Mesmo que seja um precioso lugar para se
estar, alguns dos guardiões partirão de qualquer forma, nem mesmo sabendo por quê. Nós celebramos os
guardiões, e lhes dizemos que estes humanos não refletem trabalhadores da velha energia. Eles são os seus
precursores, Trabalhadores da Luz! Se vocês se chamam Trabalhadores da Luz, então vocês são aqueles que
assumirão o manto dos guardiões. Um influxo de energia e humanidade está prestes a acontecer aqui.
Guardião, à medida que a energia começa a ser percebida e a realidade do que está acontecendo começa a se
manifestar, você não será mais capaz de manter o Monte Shasta um segredo. No entanto, não fique alarmado.
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Sim, haverá crescimento. Talvez haja até mesmo mercantilismo. A montanha permanece a montanha,
independentemente do que vocês fazem. Ela não pode ser pilhada, pois os guardiões realizaram seu trabalho.
Portanto, nós celebramos os guardiões, e alguns de vocês que estão aqui. Não se surpreendam se forem
puxados de volta para este lugar para uma caminhada anual de sua própria escolha, retornando para visitar a
família que reside na montanha. Está acontecendo uma grande mudança aqui. Quando retornarem, lembrem-se:
subam a montanha antes que decidam o que mudou e o que não mudou!
Realinhamento e mudança da energia do Monte Shasta
Muitos de vocês sempre souberam sobre a energia deste lugar. Mas vocês sabiam sobre a linha de tempo?
E a profecia da montanha? Está acontecendo uma mudança que nem mesmo os mais esotéricos de vocês
estavam esperando. Deixem-me perguntar-lhes isto: se vocês pensarem sobre aqueles que estão do outro lado
do véu, saberão intuitivamente que lá não existe gênero como existe aqui na Terra. Anjos podem parecer ser
macho ou fêmea, mas eles não são nem um nem outro. Nós dissemos a vocês repetidamente que Kryon e toda
a família ao seu redor não tem gênero. Quando vocês falam de gênero espiritual, estão falando sobre atributos
energéticos. Isto dá a vocês uma referência... isto é masculino, ou aquilo é feminino. Torna-se uma ferramenta
de identificação da comunicação, e não uma designação biológica. Preparem-se para algo que não esperavam:
este sistema acabou. Já não existe mais razão para dar informações elementares em parábolas para aqueles
que estão iluminados nesta nova energia. Portanto, dizemos isto a vocês: algo está acontecendo na montanha.
Gravem as palavras agora de forma que possam retornar a elas mais tarde. Em um futuro não muito distante,
aqueles que identificaram as porções masculina e feminina daquela montanha atrás de vocês (Monte Shasta)
precisarão reavaliar isto. A energia ao seu redor está se fundindo. Está se fundindo. Alguns dentre vocês já têm
estado conscientes disto. Chegará um momento em que não poderão mais dizer que esta porção particular é
masculina ou feminina. Mesmo que estas sejam as energias que sempre foram partes da montanha, a própria
montanha está fundindo estas energias. Está mudando. Está mudando porque é o momento para mudar. Oh, há
muito mais. Daremos a vocês uma nova palavra. Alguns perguntaram aos guardiões: "O Monte Shasta é um
vórtice ou um portal?" Alguns dos moradores locais elevaram suas mãos tentando explicar isto. Ela tem um
atributo de ambos, não é mesmo? Então como explicam isso? Existem outros lugares e partes deste planeta que
também demonstravam fortes energias masculina e feminina. Mas, com a mudança da grade magnética alguns
destes atributos se moveram ou se fundiram. Deixem-me dar um exemplo a vocês. A área que vocês chamam
de Sedona mudou muito nos últimos doze anos... tanto que não irão mais sentir o que sentiram da última vez
que a visitaram. Aqueles entre vocês que a visitavam repetidamente sabem disto. É isto o que a mudança da
grade fez com estas profundas áreas energéticas. Fez o mesmo com a área de Machu Pichu, a qual muitos
visitam regularmente. As coisas estão começando a mudar até mesmo nas áreas energéticas mais conhecidas
da Terra. Bem, deixem-me dizer-lhes o que isto fez com a montanha que está atrás de vocês. Ela foi ativada. Ela
tem esperado por todo este tempo para a mudança do magnetismo do planeta. É um vórtice? É um portal? Nem
um nem outro.
Ao contrário é algo novo: é um vortal. Alguns, especialmente aqueles que se chamam guardiões, não irão
gostar disto. Afinal de contas, é a montanha com a qual cresceram, e ela está mudando. Guardião, não existe
julgamento ao deixar este lugar, apenas celebração. Se você é um daqueles que está perturbado pela mudança
energética e o aumento da população, não existe nenhum julgamento sobre a sua decisão de partir, pois você
realizou seu trabalho. Para aqueles que não acreditam neste processo de fusão, eu pergunto: Por que ficarem
chocados com isso quando as energias do planeta estão mudando tão profundamente? Onde se diz que as
polaridades precisam ser as mesmas para sempre geologicamente? Com uma enorme mudança no
magnetismo, vocês não esperariam que as polaridades masculino e feminino se ajustassem? Onde se diz que
as coisas apenas funcionam de uma maneira e continuam funcionando daquela forma? Alguns dizem que a
Terra está se mudando para a quinta dimensão. Anteriormente, nós dissemos a vocês que não gostamos de
nomear as dimensões, pois elas não são como feijões em uma mesa, coisas que podem ser numeradas. No
entanto, já que vocês agora estão em quatro dimensões, este é o próximo número lógico quando se referem à
dimensionalidade. Por enquanto, e por uma questão de clareza, nós também iremos chamá-la de quinta
dimensão em referência àquela dimensionalidade para a qual vocês estão se mudando e que representa uma
grande mudança na realidade. As profecias sobre esta montanha têm falado sobre os seres que vivem dentro
dela e que são de quinta dimensão. O que está acontecendo? O que está acontecendo à Terra? Esta profecia é
bela. É esotérica. No entanto, para alguns é loucura. Poderia haver provas? Algumas profecias indicariam que
existe uma cidade interdimensional na montanha habitada por seres da quinta dimensão com a energia
lemuriana. Deus abençoe os guardiões que lhes trouxeram esta informação, pois eles foram direto ao ponto.
Nós preferimos não chamá-la de uma cidade. Isto os faz compará-la com o que vocês estão acostumados.
Nós gostaríamos de chamá-la de uma reunião. É uma reunião interdimensional de seres da quinta dimensão
constantemente mudando e se transformando. (Mais uma vez, o cinco é para vocês.) Existem mais profecias
também. A parte mais inacreditável e estranha para alguns é esta: haverá um dia (eles dizem) em que a
montanha irá derramar aqueles que têm estado lá por éons! Chegará um tempo (eles dizem) em que os seres
da quinta dimensão caminharão pelas ruas do Monte Shasta! É isto que eles disseram. Bem, talvez vocês
possam celebrar esta verdade comigo de uma forma esotérica, pois isto está começando a acontecer. Enquanto
vocês se sentam aqui, a cidade interior se eleva. Não temam. É uma celebração de vocês. Deixem-me dar-lhes
algo para que pensem a respeito: Por vários anos, temos dito a vocês sobre o momento em que seu DNA seria
ativado de forma interdimensional. Alguns disseram que seria ativado para a quinta dimensão. Mais uma vez,
este termo vem da idéia de que vocês estão se movendo para fora do quatro (sua realidade), para a próxima
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(que para vocês é o cinco). Esta tem sido a informação. Portanto, o que vocês acham que esta ativação inclui?
Daremos a vocês apenas um atributo de ativar-se o DNA. E se os seus cientistas atuais estiverem certos, e
vocês realmente tiverem matéria interdimensional dentro do seu corpo (um ensinamento dos seminários do dia)?
E se as coisas que vocês não podem ver, mas que estão lá, puderem incluir seres (anjos, para alguns) que
fizeram fila para se moverem adiante quando fosse apropriado e a energia estivesse correta? Eles vêm para
literalmente ser parte da família lemuriana e para ser parte do próprio DNA que carregam com vocês. Pensem
sobre isso por um momento. Alguns de vocês se sentem completos? Vocês estão esperando por algo ou por
alguém para se juntar a vocês? E do que se trata toda essa conversa sobre os lemurianos? Darei algumas
respostas a vocês, mas antes de começar, lembrem-se disto: vocês deram permissão para isso. Não importa o
que eu diga ou faça, existem alguns (que vêem conspiração e drama como seu meio de vida) que dirão que esta
é uma manipulação. "Estão vendo!" eles dirão, "Kryon nos enganou para que os lemurianos pudessem nos
controlar!" Vamos trazer isto para o campo aberto onde possam olhar para ele de forma que não seja um
segredo. Usem sua intuição e seu livre arbítrio. Quando Deus os preenche com amor, isto é uma manipulação?
Não, não é. É uma transformação.
A conexão lemuriana
Existe um núcleo da humanidade que sempre esteve aqui... que nunca partiu. Vida após vida, encarnou em
expressões de humanidade que emanaram dos continentes e das muitas sociedades a que vocês chamam de
Lemúria. Foi uma das maiores civilizações do planeta. Mesmo que tenha sido pequena, se comparada com os
padrões atuais, foi iluminada, quase até o fim. Teve grandes líderes e cientistas, quase até o fim. O primeiro
grupo de vocês que emergiu podia ser encontrado no vale do Indo em uma outra grande civilização - quase toda
composta de lemurianos. No entanto, não era do seu maior interesse se juntarem em outra sociedade avançada;
portanto, vocês foram separados de novo, desta vez por sobre toda a Terra. O núcleo do grupo que se senta à
minha frente nesta noite, e muitos que estão lendo isto, é uma parte desta família original. Estes são os
primeiros a despertar no planeta - os poucos de vocês que carregam a estampa das culturas lemuriana e hindu.
E isto emerge de dentro de seu DNA, Trabalhadores da Luz. Vocês não sabiam disso? Alguns de vocês têm
memórias sobre o seu tempo lá que não podem explicar. É o grupo central que tem interesse nestas coisas aquele com o DNA lemuriano que desperta primeiro. Assim como um receptor de rádio, o DNA na maioria de
vocês está sendo ativado em um nível que provoca a sua livre escolha e está pedindo para darem uma olhada
em tudo, porque algo está diferente. Têm sentido algo ultimamente? Vocês são os mesmos que sempre foram,
ou algo está emergindo? Vocês sentem que o tempo está se acelerando? Têm visto o 11:11 nos relógios? Eu
direi o que está acontecendo: Para muitos de vocês, existe a consciência de que agora estão prontos para se
juntarem àqueles da quinta dimensão.
O que estou dizendo? Existe muito trabalho acontecendo pelo planeta, o que vocês têm chamado de energia
da quinta dimensão, incluindo entidades ao redor de todo o planeta e que esperam para capacitar vocês, para se
juntarem a vocês de uma forma que não podem nem mesmo imaginar, interdimensionalmente. Não façam isto
soar como uma invasão! É um convite através da livre escolha, para que aceitem os anjos que estão próximos
para se tornarem "parte de vocês”. Também inclui as energias de todos os mestres que caminharam sobre este
planeta. Muitos deles até mesmo disseram sobre seu retorno, e que eles poderiam preenchê-los com sua
presença. Muitos de vocês se perguntaram se os mestres ascensos poderiam retornar e caminhar pelas ruas
desde planeta. Bem, Seres Humanos, quando vocês deixam este lugar, o lugar onde estão lendo e caminham
para o lado de fora, é isto o que está acontecendo! Esta é a realidade. Eles estão andando pelas ruas?
Respondam-me isto? Vocês estão caminhando pelas ruas? É sobre vocês, e sempre foi sobre vocês. Muitos de
vocês estão começando a compreender nossas canalizações através dos anos. Agora estão se tornando
conscientes de que a ascensão deste planeta, e o retorno dos mestres, está começando a acontecer dentro de
vocês! Voltem e releiam a parábola “A Jornada para o Lar”. É sobre o humano que se tornou divino,
simplesmente através da intenção pura e uma transformação do ser através do conhecimento. É sobre a
ascensão! Muitos humanos espirituais desejam se sentar esperando que a Terra e Deus “façam algo” por eles.
Desejam apenas observar, sentindo que são apenas humanos, afinal de contas. Não desta vez. Aqueles dias se
foram. Vocês desejam observar o trabalho de mãos dadas com Deus? Vocês terão que olhar para dentro onde
Deus vive. É lá que tudo acontecerá, tudo. E, portanto nós dizemos isto: Tudo o que está aqui no Monte Shasta,
todas as profecias sobre os seres esperando por certo tipo de tempo e energia no planeta, está acontecendo. As
entidades da montanha estão se alinhando para serem parte de vocês. Pedaços e partes deles se tornarão
pedaços e partes de vocês. A família se reunirá com a família. Como podemos explicar isto a vocês? Vocês
mudaram? Sim, é chamado de ascensão! Como acham que isto será alcançado? É alcançado com uma
profunda ajuda de um belo amor. É tudo parte de uma energia sobre este planeta sobre a qual falamos. Vocês
sabem o que acontece com o grupo central que passa através disto? Eles mudam o próprio pó da Terra, e a
realidade do planeta. A consciência das crianças é parte disto, e elas também estão mudando. É tudo parte
desta década, uma das mais profundas da história Humana, onde vocês decidirão o que a paz na Terra
realmente significa. É isso que está acontecendo aqui.
DNA: O Início de uma Explicação Elaborada
Não podemos parar a conversa agora sem discutirmos o DNA. Deixem-me contar sobre ele. Vocês o
nomearam para a sua visibilidade e química em 4D como: ácido desoxirribonucléico - DNA. É isto o que vocês
vêem. É o que está em sua percepção da realidade. É 4D e uma descrição de seu genoma humano. Para a
maioria na Terra, esta é a extensão dele. Temos falado sobre ele várias vezes. Quando dizemos DNA, não
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estamos nos referindo à camada química que podem ver. Nós nos referimos a todas as camadas. Aqui está uma
informação básica. Já falamos sobre isso a vocês antes, mas teremos de ampliar isto agora. E também faremos
algo mais. Já é tempo de conhecerem alguém. O DNA tem doze camadas de profundidade. Cada camada tem
dois atributos - aquela que vocês podem ver em 4D (a dupla hélice) nós chamaremos de camada da base.
Mesmo que base e topo não signifiquem muito em um aspecto interdimensional, isto é apenas para vocês. É
para dar uma idéia de onde ela pertence. Está na base. Seus dois atributos sobre os quais falaremos são os
lados da escada, conectados por uma química, sobre a qual estão bem conscientes, que liga os dois atributos
criando as conexões. Sobre esta camada, existem mais onze. Portanto, existe um total de doze camadas com
24 atributos. Cada camada, até mesmo aquelas interdimensionais, tem dois lados. Elas são equilibradas assim
como aquelas que podem ver. Dissemos que poderia chegar um momento em que discutiríamos as outras
camadas. E faremos assim. Isto é complexo. Para que possamos fazer isto apropriadamente, gostaríamos que
conhecessem alguém. É uma surpresa. Capte isto direito, meu companheiro, pois isto é crítico [Kryon falando
para Lee]. Hoje desejamos celebrar Yaw-ee. Yaw-ee está aqui [falando sobre alguém na multidão]. Yaw-ee é um
nome lemuriano composto de nove símbolos. A escrita lemuriana, assim como a suméria, que se tornou parte da
cultura asiática e da cultura hindu, era uma escrita em símbolos. Isto quer dizer que as próprias letras têm
significado. Elas eram conceitos, e não apenas sons. Nove delas compõem o nome de Yaw-ee. Yaw-ee era
conhecido por todos vocês como um dos maiores arquitetos que já viveu na Lemúria. Além disso, Yaw-ee tinha
um presente. Yaw-ee construiu os Templos do Rejuvenescimento que estavam presentes nos topos das
montanhas. Yaw-ee sabia tudo sobre o DNA. A ele foram dadas visões - visões que está recebendo ainda hoje.
Eu gostaria de apresentá-lo a vocês, pois ele está aqui neste grupo hoje. Uma surpresa até mesmo para Yawee! Vocês o conhecem como o Dr. Todd Ovokaitys. Doutor, você está aqui?
Pausa...
Fale em voz alta se você estiver.
"Eu estou aqui.” (um surpreso Dr. Todd Ovokaitys responde da audiência)
Então, iremos nos referir a você como Yaw-ee. Nós o trazemos para esta situação porque desejamos rever a
sua visão, e desejamos falar-lhe sobre o seu futuro. Não é por acaso que você se encontra no planeta, neste
lugar, neste momento. Pois um despertar está começando. Você só pode ir tão longe com o que já conheceu.
Nós desejamos levá-lo de volta para a visão que você teve nesta vida e que o colocou no trajeto no qual está
atualmente, e foi uma visão profunda. Você se lembra dela?
“Sim.”
Yaw-ee, você se lembra da porta pela qual o levamos?
“Eu me lembro”.
Lá, foi mostrado a você um DNA vivo nos trabalhos internos de um Ser Humano, que estava vivo e em
funcionamento. Lá, foram mostradas a você as ressonâncias magnéticas e mais coisas que são partes de uma
escada em quatro dimensões. Você já se perguntou, doutor, por que nós o levamos para uma sala para mostrarlhe algo que não estava em uma sala?
“Sim!”.
E agora nós diremos: é uma metáfora. Darei a vocês informação que mesmo você, doutor, não
compreenderá ainda. A forma de todo o DNA junto, todo o DNA interdimensional quando colocado junto com
olhos interdimensionais como uma forma total e completa, é um cubo de seis faces. Ele se encaixa dentro do
Merkabah, um lugar muito bem projetado onde um cubo deveria estar. E é por isso que foi dada a você a
metáfora da sala. É por isso que havia uma porta para levá-lo para um lugar com seis lados, todos iguais em
dimensão. Agora farei algumas perguntas a você. Você estava consciente das torções?
“Sim”.
Você as contou?
“Não”.
Vou contar àqueles que estão lendo e escutando sobre Yaw-ee. Ele era conhecido como o Mestre da
Torção! Existe um segredo aqui, doutor, e é dado publicamente porque você tem a resposta. Vou dizer algo
sobre isto. Muitos perguntaram: "O que causa as torções dentro das torções no DNA?" Alguns dizem que
obviamente é a química que empurra e puxa sobre ele de certas formas, conferindo-lhe um determinado torque.
Darei a vocês a resposta para o que causa as torções, e depois falarei sobre o Mestre da Torção. Existem
quatro elementos, todos interdimensionais, que torcem o DNA. A torção relacional do DNA vem do puxão
interdimensional sobre ele. Tempo, gravidade, magnetismo, e o outro, que vocês chamaram de Malha Cósmica.
Mas nós iremos chamá-la de Energia do Mestre Ascenso. É a energia divina do cosmos. São os pedaços e as
partes do que vocês chamaram de consciência humana. É uma energia que estão começando a
descobrir.Todas as quatro destas energias estão presentes em outras camadas dimensionais do DNA, e elas
puxam e empurram sobre a dimensão que vocês podem ver, e torcem a escada e provêem as torções dentro
das torções. Já é tempo de contar as torções, doutor, e também já é tempo de ver em qual direção ele se torce,
mesmo que isso já seja bem conhecido. Pois nós temos informação: quando você começar a olhar para torção,
verá algumas correlações... algumas coisas que não esperava. Conte as torções dos Índigos também. Aqui
estão coisas que ninguém suspeitava. O quão diferentes são os Índigos realmente? Existem diferenças básicas
no centro biológico? Sim. Yaw-ee, você terá mais duas visões dentro de sua vida, se assim desejar. Elas
acontecerão com você enquanto se movimenta de um lugar para outro, pois você assumiu uma vibração
elevada onde estas coisas podem agora ser vistas de forma que não requeiram mais cerimônia (meditação).
Mais duas estão asseguradas para você. Yaw-ee, bem-vindo de volta a Lemúria! Havia canções sobre você.
Parece que você aplicou sua própria ciência para seu próprio corpo e viveu uma vida muito, muito longa. Mesmo
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antes dos cientistas de seu tempo acreditarem em você, você estava aplicando-a e sobreviveu a todos eles. Se
a cultura ainda estivesse lá, haveria livros sobre Yaw-ee, um dos maiores cientistas que já caminharam sobre o
planeta. E esta é a verdade, doutor. É uma das razões pelas quais eu pedi a meu parceiro para falar com você
freqüentemente e canalizar para você em particular. É também uma das razões pelas quais você teve outras
visões sobre uma vida passada sobre a qual nunca contou a ninguém.
Mais sobre o DNA
Deixem-nos finalmente (por hoje) falar sobre uma camada do DNA que está próxima da base - uma camada
interdimensional que todos vocês estão sentindo. É difícil explicar isto, mas esta camada em particular que tem
um nome e uma cor específica (os quais não daremos a vocês ainda), flutua para dentro e para fora das quatro
dimensões. Sim, é interdimensional, mas também há atributos que interagem com seu DNA 4D. Vocês podem
descrever este pedaço como a intuição... uma camada em si mesma que também é aquela responsável pelo
medo, a alegria e pelo amor... e as respostas que estas emoções carregam para a camada da base. Por que
vocês choram quando têm medo, quando estão alegres e quando sentem o amor? Isso não é estranho? Existe
uma similaridade em sua reação a todas as três, não é mesmo? Esta camada é responsável por isso. Ela é a
interdimensional, e toca a camada quadridimensional que vocês podem ver, chamada de genoma humano. É a
camada que descrevemos nas canalizações da ascensão, que precisam ser reestritas com o status de
ascensão. É uma das camada nas quais aqueles na montanha estão interessados. É a camada do seu futuro e
do seu passado. É a camada que está pronta para ser reescrita, e até mesmo reprojetada e reativada. É a razão
pela qual alguns de vocês estão sentindo um aspecto interdimensional do DNA na sua camada 4D. Uma das
grandes questões que estão sentindo é esta: Queridos Seres Humanos, vocês estão sem um futuro! Vocês
nasceram em uma energia onde sabiam que tinham um futuro. Perguntem aos profetas. Bem, não aconteceu,
aconteceu? Então para onde vocês estão indo agora? Seu futuro está sendo escrito agora mesmo por vocês. As
profecias sobre o futuro estão sendo escritas por vocês. E isto é muito desconfortável para muitos de vocês.
Afinal de contas, apenas os mestres podem escrever um futuro para a Terra. Este tema está se tornando
familiar? Para alguns, vocês dependiam de um status emocional onde tinham um futuro profetizado, e que
pertencia a vocês... fosse bom ou mal. Estar na Terra sem um futuro conhecido ou profetizado é estar em um
navio sem um leme! É por isso que alguns de vocês despertam às três da manhã e desejam saber o que há de
errado. "O que está diferente?” vocês podem perguntar. Pedaços e partes do DNA estão sendo arrancados e
reativados porque vocês pediram por isso. Tiveram algum sonho interessante ultimamente? O que está
acontecendo?
Oh, celebrem o milagre! Um tempo que alguns pensaram que nunca poderia ter vindo está diante de vocês.
É um tempo em que a Terra celebra vocês. Por éons tem havido seres de quinta dimensão que não faziam nada
além de esperar por vocês, e agora eles desejam se juntar a vocês para criar uma Terra com o potencial para o
qual vocês nasceram... para o qual foram projetados, e sim, que até mesmo o seu DNA sabe a respeito. Isto é
profundo. Todas as camadas do DNA, sejam interdimensionais ou não, são nomeadas para vocês. Elas são os
nomes de Deus. Eventualmente, nós os daremos a vocês. Pedi ao meu parceiro para procurar ajuda de outros,
de forma que os nomes sejam familiares para ele quando forem canalizados. Esta é a verdade. Mas vocês ainda
não estão prontos para isto. Esta camada sobre a qual estamos falando é a mais próxima daquelas que vocês
sentem serem etéreas. Na próxima canalização, nós iremos expor para vocês a terceira camada, e a última no
primeiro grupamento. Existem camadas que estão ativas, e existem outras que estão esperando para serem
ativadas. Existem camadas que são apenas informacionais e preparam um estágio. Também existem aquelas
que são apenas um "potencial armazenado", como baterias esperando para serem usadas. E existem até
mesmo aquelas que se comunicam. Parte de sua divindade está embrulhada no que vocês chamam de DNA. E
esta é a verdade. Qual é a visão geral desta mensagem enquanto finalizamos? Que quebra-cabeça está sendo
montado! Aqui hoje vocês se sentam com o arquiteto para o qual alguns de vocês cantaram, e nem o
reconhecem. Tal é a dualidade que esconde as coisas, família. Vocês são amados, cada um. Vocês são um
grupo central, cada um. Vocês são aqueles que mudaram este planeta. A dualidade é forte, e muitos de vocês
lendo e escutando ainda não acreditam nisto. Isto é chamado de livre escolha. Mas eu sei os seus nomes!
Abençoada é a dualidade que recai sobre vocês, pois ela mantém o jogo justo. Vocês precisarão decidir se isto é
real.
Quando estiverem sozinhos e quando aquele momento estiver sobre vocês, quando estiverem perguntando
sobre os outros, pedimos a vocês para esticarem suas mãos em um exercício sobre o qual já falamos antes,
deixando-nos tocar-lhes. Sintam o formigamento, a massagem e o amor. "Vocês estão aí?" vocês poderão
perguntar. "Oh, sim, nós estamos, queridos Seres Humanos. Sim, nós estamos! Nós estamos sempre aí”. Nós
damos suporte ao amor de Deus. Esta é a essência daqueles que esperam para se tornarem seus parceiros.
Enquanto se retiram deste lugar muitos vão incorporar e manifestar isto. É por isto que vieram. Alguns de vocês
farão isto e alguns não. É sobre a jornada, não sobre julgamentos do que vocês fazem enquanto estão aqui. É
por isso que nós os amamos da forma como amamos. Nunca houve um momento no planeta em que tão poucos
fizeram tanto por tantos. Estou olhando para eles. Então, por que vocês estão aqui? O que os está
aborrecendo? Vocês terão abundância para o seu sustento? Sim. Nós já definimos abundância antes. É quando
vocês são alimentados todos os dias. Abundância é o amor de Deus em seus corações. Vocês podem caminhar
pela vida saudáveis? Sim. É chamado o amor de Deus em seu DNA. Quando vocês perceberem quem são e por
que vieram, tudo começa a mudar. O convite para ascensão? Sim. Nós até mesmo o definimos. Os primeiros a
darem aquele passo graduado da ascensão serão lemurianos. Vocês sobreviveram éons, vida após vida. Vocês
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foram monges, freiras, e xamãs - assassinados, queimados na estaca - apenas para que pudessem manter isto
fresco. E aqui estão vocês. É a vez de vocês.
Façam com que isto conte. Façam com que isto conte. Leitores, ouvintes, vocês sairão daqui diferentes do
que quando vieram. Dentro do espectro da livre escolha, cada um de vocês, em qualquer nível que desejam
aceitá-lo, deixarão este lugar diferentes de como vocês vieram. Vocês não podem fazer nada a este respeito.
Vocês são lemurianos.
E assim é.
Kryon
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Tudo sobre auto-estima
Del Mar – Califórnia - 30 de Agosto de 2003

Esta canalização foi realizada no primeiro seminário anual "Kryon self-empowerment" em Del Mar na Califórnia...
o lugar onde as canalizações de Kryon começaram. Foi uma reunião de cura única onde Peggy Phoenix Dubro,
da EMF Balancing Technique, e o Dr Eric Pearl, do “The Reconection”, se apresentaram juntos em um dia inteiro
de palestras e ensinamentos. Foi um grande dia cheio de grandes informações oferecidas por dois curadores de
âmbito mundial. Mais tarde, eles apresentaram juntos uma vívida sessão de perguntas e respostas. Esta foi a
atmosfera que Kryon elegeu para apresentar sua primeira canalização prática sobre por que a nossa autoestima é tão baixa, e como elevá-la.

Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético.
Neste mesmo dia vocês escutaram sobre as profecias da cura e o início das descobertas do seu verdadeiro
poder neste planeta. Portanto, qual você acha que é o seu papel exatamente? O que acha dessas entidades que
estão nesta sala com vocês agora... as que são interdimensionais, e que vocês não podem ver? Sabem, elas
têm estado aqui por todo o dia. E qual vocês acham que é o nosso papel? Muitos de nós chegamos aqui há três
dias porque esperávamos que vocês estivessem aqui, queridos Seres Humanos. Qual vocês acham que é o
papel que desempenhamos? Eu lhes darei a resposta: Nós choramos de alegria! Este é o nosso papel. Pois
principiamos a ver um equilíbrio no planeta começando a se mover de onde tem estado por eons de tempo, para
algo que apenas os leitores da nova energia estão vendo, e iremos falar sobre isso. É um novo paradigma onde
a humanidade começa a ser capacitada em um nível que se combina com o porquê de sua vinda. Em outras
palavras, muitos de vocês realmente começam a sentir a energia do planeta passando a combinar-se com a
sua, ao invés de combatê-la... algo com o qual apenas sonhavam desde que nasceram. Muitos já vestiram o
Manto do Espírito. Agora nós falamos dos professores que se apresentaram hoje (Dr. Eric Pearl e Peggy
Phoenix Dubro). Ambos estão em amor com o Espírito! Ambos estão tão focalizados naquilo que demos a eles
que passam pouco de seu tempo fazendo qualquer outra coisa que não seja ensinar. O Manto de Deus está
sobre eles, e eles vêem a humanidade diferentemente do que vocês. Eles vêem aqueles que podem ser
enriquecidos e capacitados. Não olham para vocês em julgamento, e não olham um para o outro em julgamento.
Pois eles compreendem a integridade e a intenção do coração. E assim é que não é por acaso que no dia de
hoje, estes dois profundos curadores foram trazidos para a mesma sala juntamente com Yawee, o mestre da
torção (Dr Todd Ovokaitys). [Ver a canalização do Monte Shasta para mais informação sobre o que isto
significa.]
Mais sobre o DNA
Vamos falar sobre o DNA mais uma vez. Para que possamos fazer isto apropriadamente, vamos falar sobre
um pedaço e uma parte dele que não é difícil de se compreender. Está "na cara". Teremos mais conversa
franca, mais ensinamentos sobre a informação central que vocês estão prontos para escutar. Dentro das últimas
três ou quatro transmissões, demos a vocês os nomes de duas das três camadas do DNA com as quais vocês
têm trabalhado e estudado. A nenhum de vocês foi dada informação sobre as camadas além da terceira, neste
momento. Perguntem aos dois curadores que apresentaram sua informação divina hoje: “Quantas camadas
existem?” A resposta deles? "Doze". De fato! Entregamos a vocês esta mesma informação. Nós também lhes
ensinamos como estas camadas estão organizadas. Dissemos que elas não são fitas, mas, ao contrário,
camadas. Dissemos que, de todas as doze existe apenas uma que está em sua dimensionalidade, mas nós não
a nomeamos ainda. Falamos sobre a segunda camada, que carrega a maioria das emoções. Ela é
interdimensional, mas vocês a compreendem porque está sempre aí onde vocês “sentem". Às vezes, é o
sentimento de raiva ou preocupação, às vezes, é o sentimento de amor. Às vezes, é experiência do amor de
Deus. É a camada emocional. Nós lhes pedimos para pensarem por si mesmos, a emoção afeta a química? A
resposta é um óbvio sim. Preocupação, amor, raiva e drama, todos afetam drasticamente sua biologia. Portanto,
a segunda camada é uma camada chave para o equilíbrio. Nós dissemos que seu nome era Torah E’ser Sphirot.
O seu significado é "Projeto Divino", o "O projeto da lei". Falamos sobre a terceira camada e demos a ela um
nome também. Foi chamada Netzach Merkaba Eliyahu, que significa "Ascensão e ativação". Dissemos que esta
era "A camada da ascensão", e que ela modificava enormemente as outras duas adjacentes... quase como um
catalisador faz na química. Depois nós lhes contamos histórias muito difíceis de compreender. Falamos sobre a
sabedoria do mestre, e lhes convidamos a compreendê-la. Mas nós nunca rotulamos ou nomeamos a camada
número um, mesmo que tenhamos falado mais sobre esta camada do que qualquer outra.
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A número um é o genoma humano, a camada bioquímica que está dentro de sua percepção dimensional.
Agora lhes darei o seu nome. Vocês podem perguntar: "Kryon, por que você não nos deu o nome da camada
número um anteriormente? Você nos deu os nomes da dois e da três, mas não da mais comum delas? Por que
agora?" E a razão é que desejávamos dá-lo a vocês na presença dos curadores a quem honraram hoje, e que
sabem tudo sobre ela. Eles sabem como é afetada pelas energias do universo. Eles sabem sobre a divindade no
corpo humano e o que acontece quando vocês clamam por aquela energia sagrada. Todo o seu propósito é se
esforçar e ensinar-lhes enquanto mostram que é algo comum; portanto, não é algo apavorante ou amedrontador.
Eles estão tentando mostrar-lhes como cada um de vocês pode praticá-lo dentro de seu próprio poder divino. O
nome da primeira camada do DNA é Keter Etz Chayim . E significa "A Árvore da Vida". Todos estes nomes são
dados na linguagem espiritual central da Terra. Cada nome deve ser ouvido como uma frase falada, pronunciada
junta para o significado completo em hebraico.
Mais sobre a Camada Dois
Hoje gostaríamos de falar mais sobre a camada dois. Oculto na camada 2 está um atributo da dualidade com
o qual vocês lidam diariamente. Se pudéssemos rebobinar este dia de ensinamentos e escutar as perguntas que
foram feitas aos curadores neste palco, elas seriam sempre sobre os comos, os porquês e as dúvidas da vida.
Alguns disseram: "Me sinto desta forma, me sinto daquele jeito, e por que não posso fazer aquilo?”. Se vocês
pudessem escutar aos curadores mais uma vez enquanto falavam sobre suas vidas, poderiam ter ouvido
expressões de suas próprias dúvidas. Eles perguntaram a si mesmos: "Eu estou fazendo do jeito certo? Estou
fazendo de maneira errada? O que deveria fazer a seguir?" Eles expressaram uma situação em que nem
sempre sabiam o que fazer. Portanto, em retrospecto, vocês podem perguntar a si mesmos: "Por que tal
condição existe? Por que existem tantas dúvidas e dificuldades, mesmo quando a direção divina está presente?"
Com esta pergunta, nós abrimos um assunto que nunca havíamos identificado antes neste tipo de mensagem. É
para os lemurianos na sala, que se contam por quase todos os que aqui estão [falando sobre os participantes do
encontro de cura]. Seres Humanos, examinem seu coração. Conversem com sua estrutura celular e perguntem
a ela: "Quantas vezes eu estive aqui?" A resposta poderá surpreender-lhes, pois a maioria de vocês têm estado
aqui muito antes que os especialistas em história humana percebessem a possibilidade de sua existência.
Existem pedaços e partes das camadas de seu DNA, as quais ainda não descobriram, que sabem tudo sobre
cada simples expressão passada (vida passada) que chega à Terra com vocês. É parte de sua biologia, e é
parte da química interdimensional. Engloba todos os nomes que já tiveram e todas as vidas que viveram.
Portanto, temos uma sala cheia de velhas almas e vocês sabem disto! Temos aqui pessoas jovens que sabem
disto. Temos idosos que sabem disto. Por um momento, agora mesmo, vocês todos têm a mesma idade, e essa
idade está para sempre nas duas direções (passado e futuro). É isto o que um ser interdimensional tem em
comum com outro ser interdimensional. Vocês fingem não conhecer uns aos outros aqui nesta sala. Quando se
levantarem daqui a alguns minutos e deixarem este lugar, ainda fingirão não se conhecerem uns aos outros. A
verdade, no entanto, é que aqui estão mães e pais, primos e avós. Não olhem para o gênero, não olhem para a
raça, e não olhem para a nacionalidade. Ao contrário, olhem para as asas. Nós os vimos antes. Vocês já se
viram antes. Portanto, é feito um convite agora mesmo para que sintam isto, e os ensinamentos se iniciam
nestes instantes.
Auto-Estima - Centro da Dualidade
Hoje falaremos sobre auto-estima, e já é tempo para isto. Nós dissemos várias vezes que a dualidade da
humanidade compõe um equilíbrio de energia. Iremos entrar em um assunto que é difícil de descrever porque
temos apenas algumas poucas palavras em inglês que funcionam. Nós falamos sobre o equilíbrio "da luz e da
escuridão", no entanto não nos referimos ao que vocês pensam. Alguns o chamaram de equilíbrio de energia.
Alguns até mesmo o chamaram de velho e novo. Mas nenhum destes rótulos está correto. Ao contrário, nós os
vemos como um quociente de energia, uma gangorra de atributos adicionados e subtraídos criados da mesma
forma que um quebra-cabeça... um quebra-cabeça que cria uma batalha de um tipo de energia com outra. Este
equilíbrio de auto-estima no ser humano em particular tem estado inclinado em direção ao lado da escuridão.
Fazendo uma revisão, farei uma afirmação, e espero que vocês a captem e compreendam integralmente.
ESCURIDÃO: Não há nada neste planeta mais maligno ou mais trevoso do que é possível se conjurar na
mente humana. Não existe mal que se sustente por si mesmo no planeta. Todo mal é contido na consciência da
humanidade. Não existe nenhuma entidade trevosa ou grupo de entidades que fique por aí esperando que vocês
escorreguem e caiam para que elas possam os seqüestrar ou capturar sua alma. Tais histórias são baseadas no
medo e não refletem a magnificência, o poder ou a responsabilidade da verdadeira situação humana. Mas existe
uma escuridão, não existe? É criada com o livre arbítrio por aqueles humanos que escolhem levar sua
consciência para um lado mais escuro e denso e, portanto, queridos Seres Humanos, o lugar mais escuro no
planeta é o que os humanos criaram através de sua própria escolha. Lembrem-se disto: Vocês são criadores de
energia. Os Humanos têm o poder para criar as trevas, assim como criam a luz. Não existe nenhum julgamento
sobre isso de qualquer um ao seu redor; portanto, os próprios elementos do planeta irão realmente responder a
este tipo de energia e criar o tipo de magia negra da qual tantos humanos têm medo, e que muitos sentem vir de
algum tipo de lugar trevoso ou um armazém do mal. Não vem. Vem dos Humanos. Lembrem-se também do que
temos dito a vocês por anos: a escuridão e a luz não são energias iguais. Se tivermos um lugar escuro e a luz
vier para dentro, a escuridão não aflui para outro lugar escuro. Ao contrário, ela é transformada! Das duas, a luz
é a única que tem um componente ativo e uma presença física. Vocês não podem "irradiar escuridão" para um
lugar luminoso! Só funciona da outra forma. Isto é porque elas não são iguais. Uma é a falta da outra.
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LUZ: O lugar mais divino na Terra, onde existe mais luz, está na mente humana, dentro da energia humana.
E está dentro da parte angelical da humanidade que deseja se mostrar, se capacitar e clamar sua divindade.
Não existe nenhum grupo de anjos brancos e brilhantes esperando para pegar suas mãos e puxá-los para o céu
se vocês escolherem ir. Não. Ao contrário, eles estão de pé totalmente paramentados, desejando celebrar com
vocês, amá-los e pressioná-los com suas energias para que saibam que eles estão lá. O planeta da livre escolha
é assim. É o Humano que é capacitado, é o Humano que fará a diferença na história do planeta. É o Humano
que tem a responsabilidade pela escuridão e pela luz, não uma força externa que anseia por sua alma. Mas
vocês sempre souberam disso, não é mesmo? Mas, com tudo isto, não é estranho que cheguem ao planeta com
seu atributo de auto-estima como uma bandeira a meio mastro? Ela não está equilibrada, está? Por quê?
Porque a sua auto-estima é temperada pelo quociente da energia do planeta. É uma medida do que vocês
desenvolveram através das ações da humanidade – o que vocês fizeram e o que estão fazendo. Portanto, a
auto-estima pessoal reflete um equilíbrio de energia planetária.
O novo equilíbrio da auto-estima
Vocês já se perguntaram alguma vez sobre o que aconteceu no planeta que evitou o Armagedon? Vocês
notaram que, apesar de todas as previsões proféticas, o Armagedon não aconteceu? Esta predição de Kryon,
dada há muitos anos em uma montanha exatamente atrás de vocês, é agora sua realidade. [O trabalho de Kryon
começou não muito longe de onde esta canalização está sendo dada.] Naqueles dias, eu vim através de meu
parceiro e disse: "Vocês mudaram os trilhos da realidade, e modificaram a essência da consciência humana.
Não haverá nenhum Armagedon”. [Muitos líderes religiosos dirão a vocês para ignorarem esta mensagem de
Kryon, dizendo que Kryon é um falso profeta, mesmo que os eventos na Terra se desenvolvam como dissemos
a vocês que fariam muitos anos atrás. Eles lhes dirão que o Armagedon ainda irá acontecer – e logo! Nossa
resposta é esta: Nós não lhes pedimos para fazer nada, mas olharem ao seu redor e julgarem por si mesmos.
Por que eles adiam a sua própria profecia? Usem o seu próprio discernimento, e meditem pelas respostas que
estão corretas. Se quiserem, vocês podem esperar por ela, subindo no muro apenas em caso de eles estarem
certos. No entanto, se fizerem isso, precisarão tomar esta decisão várias vezes enquanto eles tentam explicar
por que um velho paradigma da Terra em sua doutrina não aconteceu. Enquanto isso, vocês terão perdido anos
de ação, um potencial desperdiçado para usar seu próprio poder divino para ajudar a criar a paz na Terra.]Nós
falamos para vocês sobre a capacitação da humanidade, e lhes demos informação sobre uma janela de tempo
de dez a doze anos em que o magnetismo de seu planeta mudaria... e assim foi. Dissemos que o clima poderia
começar a mudar... e mudou. Há quatro anos, dissemos que chegaria o dia em que os maiores líderes religiosos
de seu planeta não poderiam mais dizer uma coisa e, no entanto, fazer outra [falando sobre o desafio atual dos
padres pedófilos]. Agora, tudo isto é sua realidade. Vocês notaram? Vocês estão começando a atar os nós por si
mesmos? O Armagedon que não aconteceu se encontra em uma Terra na qual vocês não estão mais! Agora,
aqui estão vocês, meus queridos, em uma nova energia. No entanto, ainda existe o assunto da auto-estima. Isto
não é automático, percebem? A sua auto-estima pessoal representa uma energia em seu nascimento, não em
uma Terra transformada. Uma nova auto-estima não assume o lugar automaticamente apenas devido ao seu
novo caminho.
Por que a vida é tão difícil?
Vocês não acham interessante que a maioria das religiões em seu planeta veja vocês como tendo nascido
em pecado e sujos? É um posicionamento estranho, não é, para uma criatura de criação divina? Parece
razoável para vocês o fato de que poderiam nascer em um sistema espiritual em que não tivessem uma chance
ao nascer devido a algo que aconteceu há eons antes de chegarem aqui? Isto realmente soa como sendo "feito
à imagem de Deus?” Não é verdade que existem indústrias não espirituais ao redor de toda a Terra – algumas
enormes – gastando enormes recursos tentando ajudar os Humanos a saírem do buraco da auto-dúvida? Vocês
a chamam de indústria da auto-ajuda. Por que isto deveria existir se tivessem vindo para este planeta equipados
com a auto-estima boa e equilibrada? O motivo? A auto-estima que possuem foi dada a vocês apropriadamente
para a energia do equilíbrio de luz e escuridão no planeta quando nasceram. Agora que a energia do planeta
está vibrando mais rápido, este equilíbrio planetário de luz e escuridão mudou. Deixem-me dar-lhes uma
informação que fará sentido: existe uma energia recentemente criada no planeta, uma energia que vocês
iniciaram em 1987 e que irão finalizar em 2012. Esta é a janela de energia de 25 anos na qual estão
trabalhando. Vocês nasceram em uma energia mais velha. É por isso que o seu atributo de auto-estima está a
meio mastro. Mas para os Humanos que nascem agora mesmo, não é mais desta forma. De quem eu estou
falando? Das novas crianças! Nós a chamamos de Índigos. Alguns têm-nas chamado de Cristais. Alguns as têm
chamado de crianças da Nova Terra, Crianças do Novo Milênio, as Novas Crianças – chamem-nas da maneira
como quiserem. Todos estão notando, não é? As crianças estão diferentes! Elas chegam capacitadas no
departamento da auto-estima. Sua bandeira de auto-estima tremula alta e orgulhosamente. Só que acontece
quando vocês pegam uma criança com uma auto-estima elevada e equilibrada e a coloca junto a adultos que
vieram com a sua auto-estima a meio mastro? Talvez as crianças pareçam um pouco cabeça dura? Talvez seja
porque ela sabe quem é! Alguma vez alguma criança olhou para vocês curiosamente e vocês puderam ver em
seus olhos a pergunta: "Por que você é deste jeito?" [Gargalhadas] É uma consciência olhando para outra! É
uma consciência capacitada que vem equilibrada olhando para outra que veio em uma velha energia de
incertezas e dúvidas. Elas são seus filhos neste momento, o que piora as coisas ainda mais. Estas crianças não
deveriam ser difíceis! Mas para vocês, que nunca tiveram os atributos da auto-estima equilibrada, elas sempre
se parecem difíceis de se lidar.

60

A verdade
Vocês desejam conhecer a verdade sobre o equilíbrio entre a dualidade – você e o você espiritual? Voltem
atrás e leiam a parábola chamada A Jornada para o Lar (livro 5 de Kryon) que demos a vocês. Na parábola,
existe um homem chamado Michael Thomas. Michael significa o Arcanjo Miguel e Thomas significa o incrédulo
Tomé. Quando Michael pisou naquela última casa (no livro) e viu o último anjo descendo as escadas, o anjo era
tão grandioso que Michael Thomas mal podia respirar! Ao longo de toda a parábola, os anjos que ele
formalmente conheceu disseram: "Espere até que você conheça o último anjo. Ele será o melhor de todos.
Espere – apenas espere”.E quando ele encontrou este anjo, que revelou a si mesmo lentamente, foi o mais
divino de todos em sua jornada. Sua cor era o dourado. Quando o anjo desceu os degraus dourados e sua face
foi revelada, tinha a face de Michael Thomas. Michael viu a si mesmo como a face de Deus, e ficou
impressionado. Como vêem, queridos Humanos, esta é a verdade; no entanto vocês chegam sem a habilidade
de ver isto. Nascidos em pecado e sujos? Oh, não! Nascidos limitados, talvez, apenas na consciência de quem
vocês são, mas não em pecado. Ao contrário, vocês nascem divinos, mas com um quebra-cabeça à sua frente
para que possam descobrir, incluindo as armadilhas de se acreditar naqueles que desejam derrubar sua
divindade para nada.
Criando auto-estima equilibrada
Como vocês gostariam de pegar esse desequilíbrio e corrigi-lo? Que tal pegar esse desequilíbrio e torná-lo
igual? É possível, e o convite é estendido para que vocês comecem, e existem sete atributos que podem auxiliálos com isto. Alguns deles são fáceis, alguns difíceis, outros simples em sua explicação, e outros não. Alguns
deles soarão excessivamente simplistas. "Bem, eu sabia disto", vocês poderão dizer. Portanto, responderei para
vocês: "Então, por que não estão fazendo isto?”. Aqui estão sete atributos que nós garantimos que se
praticarem-nos regularmente irão começar a elevar a sua consciência angelical e gerar um equilíbrio da autoestima.
1. Tornem-se Criativos
O primeiro é este: Façam algo criativo! Vocês poderão dizer: "Mas eu não tenho nada que seja criativo”.Sim,
vocês têm. Todos vocês têm. Quantos de vocês já tentaram canalizar? E poderão dizer: "Bem, agora eu não
acho que desejo fazer isto”.Por que não tentam fazer isto quando estiverem sozinhos? Por que não tentam fazer
isto em um pedaço de papel? Por que não vêem o que suas células e seu Eu Superior desejam dizer a vocês
uma vez que os deixem fluir? Poderão ficar chocados e surpresos. Vocês não precisam mostrar aquilo que
fazem para ninguém, nunca. Realizar coisas criativas pega aquela sua parte divina e a derrama sobre a sua
parte de dualidade, e é interessante observar a luz se desenvolver. Façam algo criativo. Talvez vocês não se
considerem um cantor, então ao invés disto, escrevam uma canção. Deixem outra pessoa cantá-la.Talvez vocês
não sejam um pintor? Pintem assim mesmo. Deixem a criança sair para pintar imagens que vocês pintaram
quando eram pequeninos. Façam algo criativo. Este é o número um. E parece excessivamente simplista, não é?
Observem como estas coisas se fundirão umas nas outras, quando a número um se tornar a número sete. O
círculo de atributos que estou dando a vocês será muito mais profundo do que parece agora. A criatividade faz
algo por vocês que quase nada mais pode fazer. Ela bate à porta do ser divino, e começa a exercitar suas partes
que precisam ser despertadas.
2. Ajudem os outros
Número dois: Ajudem os outros. Esta parece simples até que eu a elabore mais. Portanto, irei diretamente a
ela: Nós os desafiamos a se voluntariar em um lugar onde as pessoas estão morrendo. Vão e encontrem o lugar
mais obscuro que puderem em um hospital, Trabalhadores da Luz. Vão e encontrem um lugar onde as crianças
estão morrendo, e se plantem lá. Encontrem aqueles que estão morrendo de câncer e vírus, e coloquem-se lá.
Leiam para eles, segurem suas mãos e contem histórias. Voluntariem-se. Vocês têm tempo para as crianças... e
sabem disto. Alguma vez já pensaram sobre isto? "Kryon, você acabou de nos dar algo horrível para que
tentemos realizar. Nós não podemos. Eu nunca poderia ir lá", vocês poderiam dizer. "Eu choraria na porta e não
faria bem para ninguém”.Meus queridos, esta é uma incompreensão comum... o fato de que os humanitários não
podem ajudar por serem muito sensíveis. Então, eu lhes darei um postulado e depois pedirei que o provem por
si mesmos. Quando vocês permanecem de pé na porta desse lugar onde essas crianças estão morrendo, e
abrem a porta, sua luz aflui para essa área e o amor delas aflui para vocês. Vocês se sentirão elevados e
abençoados. Poderão se sentar e segurar as mãos de uma criança enquanto ela morre, e poderão chorar por
sua vida, mas se sentirão capacitados e elevados porque o divino em vocês toca o divino nelas. Não existe nada
como isso, Seres Humanos... nada como isto. Vocês se tornam parte de um processo divino! Vocês podem
celebrar estar lá e ajudar? Se desejam tocar a família, é lá onde vocês o fazem. Vão e se voluntariem onde
estão os idosos, onde estão os que estão perto da hora da passagem. Leiam histórias para eles. Perguntem
sobre suas vidas. Celebrem sua juventude, e estejam lá quando eles fizerem a passagem. Sua divindade
celebrará a divindade deles, e ambos serão capacitados. Ajudar aqueles em transição, não importando qual sua
idade, cria e estimula uma parte de vocês que os irá surpreender. Vocês pedirão para fazer isto uma vez após a
outra, compreendendo que o que estão fazendo é realmente um trabalho sagrado. Queridos Seres Humanos,
estes são apenas dois dos pontos e, no entanto, já começaram a se sentir diferente. "Talvez eu seja alguém!",
vocês poderão dizer. "Talvez realmente haja algo nisto". As partes escuras de vocês começarão a diminuir à
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medida que vêem a luz começar a se desenvolver em áreas que antes estavam obscurecidas. Este é o número
dois. Vão e ajudem alguém.
3. Exercitem-se e meditem
Este é o mais difícil, e aquele do qual não irão gostar. Exercitem-se! Em sua cultura, vocês não estão mais
caçando animais para se alimentar! [Risadas] Vocês precisam equilibrar esta falta de atividade com exercícios.
Biologicamente, quando vocês se exercitam existe um equilíbrio químico que é mudado e transformado. Além
disso, vocês absorvem mais oxigênio necessário, um combustível realmente necessário para o corpo para um
ser humano que tenta melhorar novas partes do seu pensamento. No passado, a oxigenação foi desprezada.
Isto é muito necessário! Deixem-me dizer-lhes outro segredo: Vão se exercitar e em seguida pratiquem a
meditação. Observem o que acontece. Um cérebro oxigenado cria uma nova paleta para o artista da meditação.
Esta é a ordem das coisas. Compreendam bem: Exercitem-se e depois meditem. Não se enganem. Alguns de
vocês dirão: "Deixe-me ver, isto é meditar e meditar, certo?" [Risadas] Este é o número 3, e é tão importante
como qualquer outro.
4. Afirmações verbais pessoais
O número quatro pode ser difícil de explicar para vocês, e está muito simplificado. Observem o que vocês
dizem! As palavras que saem de sua boca são construtoras de energias divinas. Elas vão para o ar e são
preenchidas, o melhor que se pode, por aquelas energias em seu corpo, e aqueles ao seu redor (que vocês não
podem ver) tentam o seu melhor para preencher o que vocês desejam co-criar. Talvez em uma situação
negativa vocês possam dizer: "Maravilha! Eu sabia que isto iria acontecer”.Sua estrutura celular diz: "Vocês
escutaram o chefe? Ele gostou!" As entidades ao seu redor escutam também: "Vocês escutaram o chefe? Ele
acha isso legal. Vamos fazer de novo!" Já pensaram sobre isto? As células escutam, e farão o seu melhor para
garantirem que isto aconteça de novo! Observem o que vocês dizem. Ao contrário de uma postura negativa,
dêem a si mesmos afirmações. Abençoado é o Ser Humano que compreende o poder da fala humana. Quem
são vocês? Digam seu nome em voz alta. "Eu sou (seu nome entra aqui)”.e coloquem ênfase no "sou" e
observem o que acontece. Deixem-me dizer-lhes o que esta frase significa. Se o seu nome é Paulo e disser "Eu
sou Paulo", as primeiras duas palavras são a afirmação de quem você é. "Eu Sou”.Paulo é então o identificador
do que você é chamado. São duas afirmações em três palavras. Vocês manifestam a energia que colocam no ar
através da fala. Os próprios elementos "escutam" em um nível universal. Vocês estão muito acostumados a
apenas fazer barulho quando as coisas estão difíceis. Tentem equilibrar isto! Já é tempo de falar a sua alegria!
5. Desafiem a sua parte mais obscura
Isto parece algo amedrontador, mas não é. Escutem: Desafiem a parte obscura de si mesmos para uma luta!
Lancem o desafio. Digam a ela onde vocês irão encontrá-la e quando, depois esperem por ela. Desafiem esta
parte a se encontrar com vocês cara a cara. Vocês têm partes de si mesmos das quais não gostam? É claro que
sim, já que estão na dualidade. Eu acabei de lhes dar esta informação. Vocês têm partes obscuras as quais
gostariam de esfregar e limpar ou talvez afastar ou derrotar? Bem, então, desafiem sua parte mais obscura para
uma luta. Marquem um encontro. Vocês realmente desejam ser bravos? Então, desafiem-na para lutar na
escuridão, em seu próprio campo! E a razão pela qual dizemos isto é porque estas partes obscuras e horríveis
não irão se mostrar! Elas têm medo da sua parte luminosa, e especialmente as partes que estão se tornando
mais fortes. Vocês terão vencido esta batalha apenas permanecendo lá na escuridão e desafiando-a a se
mostrar. Logo, lá estarão vocês, na escuridão, cantando! Sem medo, e rindo de toda a situação. Se não se
lembrarem de nada mais hoje, é que esta energia, a qual pensam que é tão feroz, está na verdade com medo da
intenção divina! A intenção de se equilibrar irá derrotar esta parte obscura todas às vezes. Capacitem-se a si
mesmos, e suas partes obscuras começarão a abandonar o navio. Elas não ousarão se mostrar, e não irão.
6. Clamem o Anjo Interior
Depois que perceberem que sua parte obscura é covarde, já é tempo de clamar pelo anjo que sempre esteve
aí. Isto se trata de compreender quem vocês realmente são. Mesmo que nunca sejam capazes de ver esta sua
parte angelical, ela é o ser verdadeiro, e está pronta para ser clamada. Mais uma vez, usem seu poder de
verbalização se desejam melhorar este processo. Façam uma cerimônia se isto ajudar a tornar este processo
real para vocês. Vocês compreendem como os atributos acima estão se encaixando? Aqui vocês estão sendo
criativos, auxiliando outros Seres Humanos, exercitando-se, observando o que dizem, percebendo que o lado
obscuro não tem poder sobre vocês, começando a sentir o seu próprio potencial de vida, e agora já é tempo de
chamar o seu anjo para fora de seu esconderijo (que está se escondendo apenas porque vocês o enterraram)!
Leitores, ouvintes, vocês acham que isto é apenas uma conversa de canalização, não é? Então, aguardem.
Como vocês gostariam que o drama de sua vida fosse embora? Como vocês gostariam de ser capazes de
encarar qualquer situação e saber que estão absolutamente e 100% seguros em sua verdade? Ninguém pode
dirigi-los em nenhuma direção, e de nenhuma forma, quando seu anjo está no comando. Quando o anjo sai, a
terceira camada do DNA começa a ser ativada. Nós falamos sobre isto da última vez. Auto-estima não é mais
uma questão. Vocês sabem quem vocês são. É capacitador saber sobre sua divindade. Cria uma situação
alegre em sua vida.
7. Fusão
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A última, a número 7, é sobre a fusão das polaridades. Agora mesmo neste planeta, uma das coisas que
está acontecendo com a Terra, com as rochas, com o solo, com os portais é uma ação de mistura da qual vocês
podem compartilhar. Está começando a haver uma fusão do masculino e do feminino. Estes atributos de seu
gênero os quais têm como garantidos – um gênero é desta forma, o outro é daquele jeito – eles nunca se
juntarão no pensamento –está começando a mudar. Cada um de vocês está aqui em um gênero; portanto,
pedimos que comecem a aceitar os atributos do outro. Vocês acabaram de pensar que eu estava pedindo para
que procurassem por outra pessoa, não é? Não. Desejo que vocês vejam os atributos do outro gênero em
VOCÊS. Vocês existem com a habilidade de fundir um equilíbrio saudável de ambos os gêneros dentro de si
para permitir que compreendam e, portanto, coexistam com o outro gênero no planeta.
Vocês se tornam um ser humano muito melhor, quando têm uma mente de ambas as polaridades, mesmo
que tenham o gênero biológico óbvio de apenas um deles. Deixem-me contar-lhes o que este equilíbrio faz. Ele
aproxima a humanidade! É chamado de fusão de consciência, e é o início de outra mudança na consciência
humana no planeta. Nós falamos sobre portais e vórtices tornando-se “vortais”. Falamos sobre a união do yin e
do yang (opostos, criando algo que não viram antes... um novo tipo de equilíbrio humano). Vocês podem não
compreender integralmente o que estamos lhes dizendo neste momento, mas falamos algo que alguns de vocês
estão começando a sentir – mulheres se tornando mais fortes – homens se tornando mais sensíveis – juntos,
olhando-se um para outro diferentemente e por isso compartilhando melhor o planeta. Parem de ver um ao outro
como opostos ou como adversários, mas, ao contrário, como uma família espiritual. Parem de ver o outro gênero
dentro de vocês como uma fraqueza! O Ser Humano equilibrado agora é capaz de ter uma visão em perspectiva
do equilíbrio porque vê com olhos diferentes... aqueles que se colocam no lugar dos outros, e aqueles que têm
uma tremenda auto-estima! Não poderíamos lhes dizer estas coisas se assim não fosse.
E assim é que chegamos ao fim deste ensinamento. Alguns de vocês vieram hoje dizendo: "Se eu pudesse
permanecer tempo suficiente nesta energia, talvez saísse daqui diferente; talvez eu tivesse até mesmo uma
cura. Talvez eu aprendesse algo e me visse livre disto ou daquilo. Estou cansado de carregar isto
comigo”.Realmente, este poder está ao seu alcance agora mesmo. Leitores, ouvintes, se vocês desejam
entrevistar qualquer um dos curadores que falaram hoje, eles lhes dirão que isto está ao seu alcance agora
mesmo. Talvez seja uma cura da atitude, da raiva ou da preocupação. Esta mudança é sua e basta que vocês a
peguem. Não há um momento melhor do que este para que vocês se estiquem e peguem esta auto-estima, e as
curas que vêm com ela. E, então, viemos mais uma vez para este lugar depois de todos estes anos, para
celebrar as sementes e o núcleo do trabalho. Em 1989, trabalhamos aqui para abençoar e auxiliar o meu
parceiro a começar o trabalho de Kryon. Nós nunca retornarmos até agora. Agora, em 2003, temos os
lemurianos despertando em uma Terra transformada que vocês criaram (se tiverem percebido). Muito do que
falamos que aconteceria, aconteceu. Muito do que falamos que seria conquistado, assim o foi. Percebam que
nós não criamos nada. Vocês sim. Nós apenas observamos e auxiliamos em seu grande plano. Abençoado o
Ser Humano que vê o copo do planeta metade cheio, e que compreende que as mudanças no planeta são
necessárias. Abençoado é o Ser Humano que também compreende que, para se criar um novo templo, o velho
precisa ser removido, e sua fundação destruída e limpa. O novo templo é chamado de Nova Jerusalém, uma
metáfora que significa a paz na Terra. E assim como aqueles que se perguntaram em 1989 se as coisas que
dissemos algum dia aconteceriam, assim é que vocês podem olhar para o ano de 2003 e se perguntar sobre o
que dizemos agora. Poderia ser verdade que as coisas não são como parecem? Será que os historiadores irão
falar sobre estes momentos revolucionários antes do grande despertar, a mudança da humanidade... como
sendo o início de um tempo que criou uma Terra mais pacífica? Apenas os lemurianos serão capazes de lhes
contar a resposta para isto.
E assim é.
Kryon.
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Concepções equivocadas e Frustrações (Parte I)
Toronto – Ontário – Canadá - 27 de Setembro de 2003
Esta canalização ao vivo foi dada em 27 de setembro de 2003 em Toronto, Ontário, Canadá. A primeira parte é
uma atualização sobre a Concordância Harmônica, que aconteceria no início de novembro (ainda por vir
enquanto esta canalização estava sendo dada) . A segunda parte é o início do esclarecimento e mais "conversa
franca" sobre concepções equivocadas de alguns atributos metafísicos comuns e também de algumas
frustrações envolvendo questões corriqueiras.

Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético!
Existe uma energia doce aqui, você a sente? É um lugar doce onde os lemurianos se reúnem. O escopo de
quem vocês são e do que está acontecendo neste planeta vai muito além de sua compreensão. Mas, neste
instante existe uma doce energia aqui. A comitiva que entrou neste espaço pela manhã está agora recebendo a
permissão para se movimentar entre vocês - para tocar lhes, se assim escolherem; assentar-se próximo a
vocês, se assim escolherem. Enquanto a energia se desenvolve, nós permitimos a alguns de vocês verem as
cores, tanto no palco quanto no grupo. Isto é o que acontece a quando anjos se reúnem. Como sabem, esta é
uma piada cósmica, o fato de que vocês se sentam à minha frente e eu falo com vocês desta forma. É uma
dualidade que oculta total e completamente a verdade do que realmente está acontecendo. Quando anjos falam
com anjos, não existe um acima do outro. Todos nós falamos juntos. Querido Ser Humano, eu conheço seu
outro nome. Tenho dito isto desde o início. Existe o nome que você não pode pronunciar - o nome que cantamos
em luz – isto é você. O você real e existe muito além das disputas e frustrações da Terra. Você existe em uma
forma temporária realizando um teste para o universo, o qual concordou realizar. Sabia que você é eterno? No
entanto, sua vida na Terra é temporária. É uma série de eventos temporários, assim como você imaginaria um
certo número de viagens de ônibus. Você está sempre em trânsito, e nunca em casa, mas sempre indo a algum
lugar a propósito enquanto está no planeta; é profundo. Gostaria de relembrar lhes algo que eu já disse antes e
que precisam ouvir: Cada um de vocês nasceu neste planeta quando a profecia e a energia estavam se
movendo em direção ao seu fim! Vocês cresceriam e experimentariam o horror, a tragédia, e a morte. Cada um
de vocês chegou naquela energia com um propósito, por escolha própria. Vocês se lembram? Lembrem-se de
que deram permissão para vir, e dissemos lhes que, metaforicamente, vocês fizeram fila para estar aqui!
Portanto, você pode dizer para si mesmo: "Esta parece ser uma decisão muito ruim. Eu mal podia esperar
para estar aqui para fazer o que? Perecer no Armagedon?" Não. Lemurianos sabem mais do que isso. Um dos
postulados que é literalmente um teste da Terra é este: Quando Seres Humanos suficientes decidem mudar a
energia no planeta, ela muda. Vocês colocaram em movimento os testes e as mudanças. Vocês colocaram em
movimento os momentos onde a humanidade foi perguntada (as convergências). Vocês foram aqueles que
estabeleceram as linhas de tempo. Naquelas sessões de planejamento das quais nenhum de vocês se lembra,
vocês estão agora preenchendo o que planejaram realizar. O que acontece com uma Terra quando anjos
chegam mas sua sacralidade está oculta? O que acontece quando o campo de jogo é aplainado para que não
exista nenhuma parcialidade em direção a Deus? Qual energia será desenvolvida? Para onde ela irá - para a
escuridão ou para a luz? Os "anjos disfarçados de Humanos" verão sua sacralidade? Eles compreenderão as
impressões dentro de seu DNA (a matemática oculta)? Alguém irá se importar em descobrir os mistérios que
estão lá? Farão eles os números que contam as estórias? Verão eles os códigos? Irão eles compreender que
dentro do DNA realmente existem mensagens sagradas? Se eles assim quiserem, isto fará uma
diferença? Bem, aqui estão vocês lemurianos. Bem-vindos a um novo planeta - o planeta que não passou
através das predições, de forma alguma. Vocês fizeram a diferença. Pois quando vieram para este planeta
sabiam que poderiam mudá-lo. Apesar das profecias vocês vieram a propósito, chegando em um momento
auspicioso quando a Terra estava se preparando para o fim. Foi algo que você ajudaram a estabelecer, a
propósito, mas vieram para mudá-lo, se isto fosse apropriado. Parte da mudança do planeta começou em 1987,
uma energia a qual chamaram Convergência Harmônica. Para nós, naqueles momentos, houve realmente um
senso dos Eus Superiores de cada Humano no planeta. Não se lembram disso? Vocês não poderiam, pois não
estava em sua realidade. Naquele momento, o Eu Superior de cada Ser Humano recebeu a seguinte pergunta:
"Você está pronto para realizar as mudanças de energia que preparou?" Esta foi a primeira vez que isto foi
perguntado na história da humanidade. A resposta foi sim. O resultado é o que têm visto nestes últimos anos.
A Concordância Harmónica
Kryon chegou dentro de Lee Carroll em 1989 (2 anos após a Convergência Harmônica - também chamada
de 11:11), mas esta energia não é estranha para o meu parceiro, de forma alguma, pois ele ajudou a posicionar
as grades, assim como alguns de vocês Lemurianos. Em 1989, muitos de vocês começaram a sentir as
diferenças. Começaram a sentir a iluminação acontecendo. Se derem uma olhada no calendário e em como isto
ocorreu verão coordenações certeiras com muitos dos que estavam sendo "despertos" naquele tempo. Muitos
encontraram seu caminho naqueles primeiros anos após o 11:11. O motivo pelo qual abordamos isto é porque
muitos de vocês não estão conscientes do que acontecerá em 8 e 9 de novembro de 2003. Será algo similar e
tão profundo quanto o que estamos abordando. Algo sobre o qual os historiadores espirituais falarão no
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futuro. Os dias 8 e 9 de novembro serão a Concordância Harmônica. Esta Concordância Harmônica é o próximo
passo após a Convergência Harmônica. Haverá uma outra pesquisa, e a pergunta será esta: "Você permite que
seu DNA seja alterado? Vocês permitem, como humanidade, através de seu livre arbítrio, terem disponíveis as
ferramentas para sua alteração espiritual?" Nós já sabemos a resposta potencial, já que ela está escrita no
Agora. Se neste momento tivéssemos uma leitura da energia daquela pergunta, a resposta seria sim. Será sim.
Mas, nós passamos pelo protocolo da pergunta, já que isto se encaixa no processo linear de sua linha de tempo,
sendo uma cerimônia de grande importância. Tem acontecido uma mudança no magnetismo do planeta desde
1989. Esta mudança, que agora está completa, está cooperando e se sincronizando com a nova reescrita da
Grade Cristalina. Esta combinação é uma permissão para que a camada do DNA chamada Camada 3, seja
ativada. É uma permissão, e não uma mudança imposta, e vocês não sentirão nada imediatamente. Uma porta
se abre e a capacitação começa. Também se inicia uma nova cooperação com a Terra. Inicia-se a fusão das
energias masculina e feminina das próprias rochas! Também libera processos que tem sido parte das antigas
profecias lemurianas por muito tempo.
"Kryon, como isto se encaixa com a livre escolha? E se houver os humanos que não desejam isto?" Vocês
precisam compreender as dinâmicas aqui. Em um nível espiritual "sabedor", o que vocês chamam humanidade
realmente deu permissão para esta nova energia. Mas ela é apresentada como uma ferramenta. Pense sobre
esta metáfora: Você é um carpinteiro. Uma noite vai para cama e acorda percebendo que suas velhas
ferramentas ainda estão lá, mas próximo a elas está uma maleta que diz, "Existem novas ferramentas de poder
nesta maleta." E lá está você com a decisão de abrir a nova maleta com sua livre escolha, ou não. Você
compreende que as novas ferramentas não mudam nada enquanto permanecem lá no chão? Alguns não
desejarão as novas ferramentas. Alguns não acreditarão que elas são reais, e outros irão até mesmo temê-las.
Faz parte da natureza humana e alguns iniciarão uma jornada para descobrir quem colocou as ferramentas lá
antes que abram a caixa, e outros desejarão ter um livro escrito sobre a melhor maneira de abrir a caixa. E
outros ainda irão simplesmente abrir a caixa, uma vez que é obviamente um grande presente com seu nome
escrito nela, e " verão " o esplendor dos potenciais das novas ferramentas. Depois eles aprenderão a usá-las e
construirão coisas novas e maravilhosas. Esta é a livre escolha do indivíduo Humano, mas com um cenário que
foi permitido e capacitado pelo todo. Quando um número suficiente de vocês abre esta caixa metafórica, algo
maravilhoso acontece. Algo que alguns não compreenderão. Algo sobre o qual nós apenas falamos uma única
vez antes. Isto começa a fazer sentido para aqueles dentre vocês que compreenderam que as mudanças na
grade cristalina do planeta são a reescrita das memórias da Terra. Lembrem-se de que todas as estruturas
cristalinas, tanto físicas quanto interdimensionais, contêm memória.
Mais sobre a Caverna da Criação
Nos primórdios de nosso trabalho falamos com vocês sobre a Caverna da Criação. É um lugar real que
nunca será encontrado neste planeta. Está em sua realidade 4D. Precisa estar. Ela casa o espiritual com o
físico, e o interdimensional com dimensional. É um lugar onde existem estruturas cristalinas dentro de um porão
de memórias chamado Registro Akáshico. É de onde sua essência vem e vai quando você nasce, morre, e o
que acontece enquanto estava aqui. É o primeiro lugar onde vai, indo e vindo. Você pega a essência da
memória e leva para o outro lado do véu. Quando escolhe retornar (e os lemurianos quase sempre fazem isto), a
primeira coisa que faz é reativar aquele registro, colocando aquele cristal, metaforicamente, na caverna mais
uma vez. Esta unidade cristalina padrão de seus registros diz a você (1 ) que você está na Terra, (2) que a Terra
conhece você, (3) o que você escolheu para si mesmo desta vez como sua energia inicial (contrato potencial),
(4) o que aconteceu antes desta vez (soluções de vidas passadas), e (5) quais são seus potenciais se escolher
mudar sua energia inicial. Toda esta informação também está em seu DNA! O que está na caverna é um registro
passivo que se coordena com o registro vivo (você). Mas ambos mudarão juntos à medida que você muda o
registro vivo. Você alguma vez já se perguntou por que existe uma caverna? Estas coisas não poderiam ser
feitas do outro lado do véu? A resposta é não. Considere isto: Você é parte do pó da Terra. O planeta sabe
sobre sua existência, e a primeira coisa que ele faz, como uma mãe com seu útero, é aceitar a essência de um
Ser Humano. Ela pode dizer: "Que maravilhoso! Você está de volta, e nós o aceitamos. Agora volte para a
superfície e deixe a ação começar." Juntamente com a Concordância Harmônica, que é um evento quântico,
vem a permissão para reescrever o Registro Akáshico. Isto é uma parcela do que se trata esta nova energia,
pois com a reescrita da grade cristalina, as porções cristalinas do Registro Akáshico também serão reescritas, e
da mesma forma a membrana cristalina de seu DNA ( sobre a qual falamos anteriormente). Alguns de vocês irão
senti-la. Dentro daquela reescrita também está uma mudança de votos. Estes são os votos humanos
verbalizados (que carregam energia espiritual) que foram feitos em expressões (vidas) passadas e que agora
estão emergindo no tempo do "agora ", se tornando presilhas em sua existência linear 4 D.
Alguns de vocês perguntaram como é que podem mudar esses votos se o seu passado e presente estão se
fundindo. A pergunta foi, "Se estamos nos reunindo e o passado é tão profundo, mesmo em meu presente,
como posso reescrever estes votos? O que posso fazer? O que deveria dizer e a quem? " Como muitas outras
coisas sobre as quais falamos, a resposta é muito mais fácil do que poderia imaginar. Você precisa estar só.
Depois com a intenção pura, venha diante da família (Espírito) e exponha o seu caso. O que quer que seja que
você diga é então o início da reescrita, já que as energias da Terra respondem à livre vontade humana. Fale alto
e claro de forma que suas células também possam escutar através do ar. Esclareça que você libera os antigos
votos e depois faça um novo voto... talvez um voto de maestria? Ou quem sabe você prometa solenemente
entregar-se ao benefício de toda a humanidade? Neste processo, você precisará de paz em sua vida, sem
drama. Você precisará de sustento (abundância), e relacionamentos amorosos com aqueles ao seu redor. Isto
muda os votos de pobreza e celibato, e todos os outros pensamentos da velha energia a respeito do que os
Humanos originalmente pensaram que Deus desejasse deles. Você sabe realmente o que Deus quer de você?
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Parceria, consciência da família, e amor. Um voto de maestria dá permissão para que as energias mudem
dentro de você, para que a caixa de ferramentas seja aberta, e para que os Seres Humanos que sempre
pensaram em si mesmos como seres comuns, comecem a ativar a camada de ascensão de seu DNA. A porta
para um planeta pacifico começa a se abrir, e apenas alguns poucos caminharão através dela a princípio.
Depois, mais e mais, se eles escolherem ver. É a livre escolha. Isto é sempre lento e frustrante. Mas começa
com um Humano de cada vez.
Mudando velhos conceitos
Hoje gostaríamos de dar a vocês algumas notícias sobre a maestria. Neste processo, também pode ser útil
se explicar mais sobre algumas concepções errôneas de velhos conceitos espirituais baseados na Terra, além
da explicação de algumas frustrações. Antes de começarmos, gostaríamos de dar-lhes alguns postulados.( De
Lee: a definição de postulado a partir da energia de Kryon é esta: uma regra espiritual de verdade absoluta.)
Aqui estão alguns postulados. Lemurianos, vocês devem escutar isto claramente.
1) O Ser Humano que vibra em um nível elevado e tem intenção pura não está destinado a permanecer em
sofrimento neste planeta. Isto não é um plano de Deus. Vocês não estão em um modo de sofrimento para poder
alcançar coisas grandiosas nesta Terra. De forma alguma. Já se foi o velho conceito de que de alguma forma o
sofrimento cria soluções.
2) Os seres humanos que vibram alto, e chamam-se a si mesmos de Trabalhadores da Luz, não são
aqueles que estarão constantemente sofrendo a dor. Querido Ser Humano, a dor não é parte de um cenário
espiritual em desenvolvimento, não importa o que foi dito a você.
3) O Ser Humano que vibra alto e chama-se a si mesmo um Trabalhador da Luz é o Ser Humano que estará
livre do medo e da tristeza. Ao contrário, permanecerá na luz da sabedoria.
Talvez você sinta que precise sentir a dor ou precise sofrer para se tornar sagrado ou ajudar o planeta. Esta
simplesmente não é a maneira como funciona. Não confundam esta informação com o que dissemos sobre
aqueles que escolheram sacrificar uma expressão (morrer nesta vida) para a capacitação de outros. Aquele
cenário é diferente. Agora estamos falando sobre aqueles que acreditam que precisam permanecer em
sofrimento e dor enquanto estão na Terra, pensando que isto é parte de sua lição de vida. A ironia aqui é que a
verdadeira lição de vida do Ser Humano é realmente "Como se livrar da dor e do sofrimento! "Toda a idéia de
"sofrer por Deus" é de origem humana. Você nunca encontrará isto em nenhuma canalização real do Espírito do
outro lado do véu. Ao contrário, é exatamente o oposto! Os humanos criaram isto, até mesmo colocando a
dentro de algumas das escrituras sagradas e, para produzir controle sobre outros humanos. Nunca foi uma
mensagem espiritual de verdade. Querido Ser Humano, você é um anjo da família, e é meu amigo. Eu te
conheço, e você tem estado aqui desde sempre (forma de Kryon dizer que você não teve começo). Você pode
imaginar esta conexão de anjo para anjo? Você pode começar a conceber quanto amor e planejamento foi
preciso para que você estivesse aqui? Quando você está na superfície deste planeta em dualidade, caminhando
em biologia, você não vê as coisas em termos angelicais. Para nós, pensar que alguns de vocês sentem que
precisam sofrer e estar tristes para serem espirituais corta nossos corações! Talvez já seja tempo de reexaminar
todo este cenário de sofrimento. Oh, você pode ter desafios. Realmente. Esses desafios podem ser o que você
pensa que seja todo o seu contrato (falaremos sobre contratos em um momento). Mas estar no planeta em
dualidade não significa que você precisa suportar a tristeza. A alegria é o convite. O verdadeiro desafio é este:
Você pode estar alegre qualquer que seja o desafio no qual esteja envolvido? Se puder, este é um dos principais
catalisadores das soluções do próprio desafio. Esta é a forma como a nova energia funciona.
Contratos
Gostaria de falar sobre contratos... uma palavra muito utilizada na espiritualidade. Há Trabalhadores da Luz
que perambulam por aí dizendo, "Faz parte do meu contrato ter esses desafios em minha vida”.e eles dizem, "É
o que eu escolhi a muito tempo atrás”.Não, não é! Vou dizer lhes a maneira como funciona, e deveriam escutar
isto claramente: Existe tal coisa como um contrato? Sim. No entanto, não é algo predestinado o fato de você
precisar vir aqui com um contrato de uma vida inteira de infelicidade, ou algum tipo de acordo sagrado que você
precisaria encontrar, descobrir, preencher, aderir, e desempenhar toda sua vida. Nós sabemos que isto pode ser
confuso para alguns de vocês que realmente acreditam que estão aqui para sofrer e de alguma maneira ajudar a
Terra, mas perguntamos mais uma vez, faz sentido que uma família amorosa enviaria você até aqui para ser
infeliz? Escute: Isto é diferente do que ter uma doença por toda a vida, ou alguma disfunção. Realmente você
pode ter escolhido estas coisas para estabelecer uma energia ao seu redor, mas isto não significa que precisa
acompanhar esta energia com miséria e infelicidade. O convite para a alegria e a paz pertence a todos vocês,
não importa o que esteja acontecendo com as suas circunstâncias físicas. Em alguns casos, o convite é para se
descobrir como se curar fisicamente, em outros casos é descobrir como se curar emocionalmente. Muitas vezes
é para se curar espiritualmente, realizando uma completa mudança em sua atitude e em sua vida. Mas o convite
é para mudá-la! Cada um de vocês é único. Ao invés de predestinação, contratos são uma predisposição. São
apenas um lugar inicial de energia. Eles são uma oportunidade para que você se encaixe em um conjunto de
circunstâncias, predispostas para estar lá, e depois usar o líder arbítrio para decidir permanecer ou não. Espero
que compreendam o que estou dizendo. Todos vocês lemurianos têm livre arbítrio sobre o que desejam realizar.
Vocês podem dizer que existe um contrato para isto e para aquilo, mas a realidade é que vocês estão
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constantemente reescrevendo-os. Toda vez que mudam a vibração, as paixões mudam. "O que isto faz com os
contratos?" vocês poderiam perguntar. Eles mudam!
Alguns de vocês têm participado de um longo processo educacional da Terra que eventualmente lhes trouxe
uma graduação acadêmica. Freqüentemente isto os coloca em um lugar onde exercitam suas paixões, e aquilo
se torna sua vida. Alguns de vocês se chamam doutores ou curadores. Alguns de vocês são curadores
esotéricos, e outros curadores 4 D (certificado pelo sistema), sendo esta a sua paixão. De repente, a Terra muda
e você muda! Você descobre novas energias à medida que "a luz é acesa" em sua vida. Estranhamente, às
vezes o resultado é que aquilo pelo qual passou e tudo o que realizou começa a parecer sem sentido! Você
recebe uma nova facilitação, uma nova paixão, um novo contrato. Pense sobre isto. Isto tem acontecido
freqüentemente com muitos Trabalhadores da Luz, trazendo lhes alegria e não frustração! Por quê? Não há
nada como estar em seu lugar sagrado. Outras pessoas ao seu redor poderão sacudir suas cabeças dizendo
que estão “perdidos”. Dizem que você não pode decidir quem você é, ou o que deseja fazer. Mas, ao contrário,
não será que eles é que estão atolados, ancorados numa velha realidade linear que diz que o Ser Humano deve
fazer apenas uma coisa? Pense sobre isto. Quem está voando aqui? Será que o Ser Humano "perdido" não é
aquele que possui asas e está planando na alegria da co-criação? Os outros estão atolados na lama, que eles
chamam o "normal”.
Co-criação
Deixem-me dar lhes outro conceito que freqüentemente é mal compreendido. Você já se perguntou sobre as
pessoas ao seu redor quando você co-cria algo? Como sabe, você não pode co-criar em um vácuo. Quantos de
vocês já foram a algum jogo esportivo observar um time jogar... sozinho (sem a presença do outro time)? O jogo
não seria muito excitante se apenas um time se apresentasse para jogar e vencer! Na verdade, não haveria
nenhum jogo. Portanto, você precisa compreender que todos que estão ao seu redor são afetados pelo que você
faz. Já se perguntou sobre isso? A sua co-criação é sempre uma parte da realidade de outras pessoas, e talvez
de sua própria co-criação. Isto é um quebra-cabeças gigante, não é? É um quebra-cabeças cheio de
complexidades que estão sendo trabalhadas durante 100% do tempo pelos pedaços e partes de você que não
estão na Terra. Isto, a propósito, é parte de sua frustração. Você gostaria de ver as coisas acontecendo em um
prazo diferente não é? Nós já canalizamos sobre esta complexidade anteriormente, mas existe frustração ao
redor do processo de co-criação. Se você está de fato se movendo para maestria, como irá eliminar alguns
desses medos, preocupações e frustrações? Este assunto é tão extenso que será necessária uma outra
mensagem (outra canalização) para que esteja completo. Mas, por enquanto, daremos a vocês algumas das
perguntas que recebemos: Isto vem dos Trabalhadores da Luz que estão de joelhos, prontos para se moverem
adiante. Muitos estão dizendo, "Querido Deus, como posso me ver livre do medo em minha vida? Eu estou
sempre com medo de co-criar ou me mover adiante espiritualmente. Parece que estou sempre com medo de
que se eu mudar, perderei algo que realmente amo”.Nem todos os Trabalhadores da Luz fazem esta pergunta,
mas muitos fazem. Há algum tempo atrás demos a vocês uma canalização inteira contendo sete passos para se
adquirir auto-estima. O fato de nos referimos a uma canalização dentro de outra não é comum, mas se vocês
procurarem por aquela mensagem, ela a será muito útil, pois quando se alcança a auto estima o medo vai
embora. A maioria de vocês nasceu em uma situação em que não tinham muita auto estima. Quando nasceram
a energia no planeta não lhes passou muito desse atributo. Portanto, muitas pessoas de sua geração
representados aqui agora ( e lendo isto) vieram para o planeta com uma baixa auto-estima. Quando você
começa a construir a auto-estima e a redimir sua magnificência, os medos vão embora. Você compreende que
existe uma gigantesca sala escura, metaforicamente, onde estão todos os seus medos? Quando você se senta
naquela sala e começa a enumerar esses medos, é algo assustador. Esta sala representa a energia na Terra
quando vocês nasceram. Agora, no entanto, uma luz foi acesa, representando a nova energia que vocês criaram
para o planeta. A sala ainda está lá, mas quando a luz foi acesa, ela iluminou tudo o que estava dentro dela.
Observe!
O que estava oculto eram soluções para cada simples medo existente na sala! Isto estava completamente
oculto pela escuridão da velha energia. Portanto, na mesma sala, juntamente com seus medos, estão as
soluções. Isto os surpreende? É o equilíbrio que nós prometemos. Vocês criaram o medo, portanto, por que não
as soluções? Simplesmente porque os medos são sentidos mais fortemente quando existe escuridão. Você se
lembra disso na sua infância, não é? Alguns de vocês não desejam visitar aquela sala metafórica, mas nós os
encorajamos a fazer isto mesmo assim. Na mensagem canalizada sobre auto-estima, dizemos isto: "Qual é o
seu maior medo? O que você não o desafia para se encontrar com você no quintal para uma luta? Encare o, e
você perceberá que eles nem mesmo se mostrará! É uma farsa, uma falácia, no entanto é muito real para você”.
Comece a trabalhar em sua auto-estima, e o medo se dissipará e desaparecerá. Chegará um momento, querido
Ser Humano, quando todos os que tiverem feito esta pergunta também se perguntarão por que não descobriram
a alegria antes. Não tema o amor de Deus! Dentro desta mensagem, o Espírito e a família estão aqui para visitálo, para abraçá-lo e envolvê-lo. Para moverem-se entre as cadeiras nesta sala, e o lugar onde você está lendo.
Nós sabemos por que você está aqui. Nós sabemos por que os olhos do leitor estão nesta página. Nós sabemos
pelo que vocês passaram. Oh, é um belo momento para se começar algo novo. É um maravilhoso momento
para se ser curado. Você pode sentir a doçura aqui?
Frustração da abundância
Muitos Trabalhadores da Luz ainda estão dizendo, "Querido Deus, como é que teremos nossa abundância?
Eu sei que ela está lá”.Vocês acham que nós não escutamos? Querido Ser Humano, eu gostaria de redefinir a
abundância mais uma vez. Esta questão é frustrante para você porque você pensa sobre ela como algo que
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deseja armazenar. Abundância é sustento, assim como era para os israelitas que caminharam no deserto.
Vocês se lembram da história? Eles foram alimentados pelo Espírito todos os dias. Gerações passaram e eles
foram alimentados todos os dias por anos e anos. Sabiam que eles se acostumaram com isto? Vocês podem
imaginar este cenário... 20, 30, 40 anos sendo alimentado todos os dias por Deus? Vocês podem imaginar o
quão grande era o armazém para que isto acontecesse? Agora, deixem me lhes perguntar: Qual vocês acham
que foi a reação deles a esta constância? Eu lhes direi: Todos os dias eles levantavam suas mãos e diziam,
"Será que isto acontecerá amanhã de novo? Nós estamos com medo. E se não acontecer?" Esta é a natureza
humana! E aqui está você, fazendo a mesma pergunta. Observe o que aconteceu em seu passado. Observe
como as coisas foram movimentadas ao seu redor para você. Abundância e sustento. Cada dia é o seu primeiro
e também o seu último. Ele irá te sustentar? Existe comida e abrigo? Existe amor? Isto é abundância. Não é o
que você chama de armazém, e ainda assim é. E se eu dissesse que o seu armazém era absolutamente 100%
real? Só que você só pode acessá-lo e utilizá-lo um dia de cada vez. Não se pede a Deus para sua abundância;
ao contrário, você a cria. Você a cria diariamente por aquilo que você faz, e pela eliminação do medo através da
auto-estima. Então, quando você começa a equilibrar a energia ao seu redor, a qual chamamos a Malha
Cósmica, a abundância e o sustento cuidam de si mesmos. Talvez você não soubesse disso (veja a canalização
de Kryon sobre Cantando no Coro, apresentada em setembro de 2002, chamada "Co Criação Explicada").
Seu caminho
Aqui está outra frustração. Trabalhadores da Luz freqüentemente dizem, "Querido Espírito, quando
encontrarei este caminho que me tem sido mostrado e no qual supõe-se que eu deva estar? Estou cansado de
esperar por ele. Às vezes vejo flashes dele, mas nunca se manifesta." Bem, talvez já seja hora para uma
conversa franca. Você não estaria nesta sala, ouvindo a voz deste anjo que te ama tão profundamente (Kryon)
se não estivesse caminhando sobre uma parte dele agora mesmo! Já pensou sobre isto? Você pode dizer,
"Bem, talvez você não tenha entendido Kryon. Tenho um emprego do qual não gosto, não tenho muito dinheiro
no banco, e estou aguardando que algo bom aconteça. Você está me dizendo que é isto o meu caminho? " Não.
Estou dizendo a você que aqui existe mais coisas do que supõe sua compreensão sobre " caminho." Por que
realmente você está na Terra? Você não veio para realizar algum trabalho? Você está caminhando em um lugar
escuro? Existe disputas onde você está? Diremos isto mais uma vez: Quantos faróis você viu em enseadas
serenas e calmas ultimamente? Nenhum? Por que será? Será que é porque eles são necessários em lugares
específicos que são um desafio para os outros navegarem? Sim. Talvez você seja o único trabalhando com uma
luz! Nós dissemos isto muitas vezes antes. A frustração crescente em seu caminho é devido a uma má
compreensão. Talvez já seja hora de você encontrar a alegria onde trabalha. Se puderem encontrar alegria onde
estão a auto-estima começará a se desenvolver, e o medo desaparecerá.
A abundância começa a surgir, e a co-criação começa a funcionar. Tem a ver com a atitude no caminho
onde você está, e não naquele onde gostaria de estar. É o seu último dia, seu primeiro dia, seu único dia - o que
irá fazer com ele? Faça cada dia valer. Você já escutou isto antes, no entanto estas são as verdades espirituais
que geralmente soam repetitivas para você, não é? Isto é porque elas são reais! Quando você cria paz com o
que tem, então começa a manifestar movimento e mudança em sua vida. Você não está atolado naquele
trabalho ruim. Ao contrário, você está simplesmente "trabalhando o", por enquanto, para melhorar as vidas de
outros ao seu redor, e a energia do próprio trabalho. Esteja consciente de que às vezes o “trabalho ruim” se
torna um milagre! E se a energia envolvendo a sua situação de trabalho mudasse drasticamente? Você ainda
desejaria sair? E se a sua paz e satisfação com algo anteriormente intolerável chamar a atenção de alguém que
precisa engajar uma pessoa pacífica em um ambiente melhor (um novo emprego para você)? Você compreende
como, quando você modifica a energia, ela realmente traz a co-criação de algo mais? As coisas nem sempre
são o que parecem ser, e algumas vezes você cria as percepções do que é bom ou ruim pelos seus medos ou
atitudes dentro de sua própria realidade. Mais uma vez, tudo o que está à sua frente foi sancionado e criado por
você. Está sempre lá implorando lhe para trabalhar com ela. A energia é como argila. Pode ser moldada em uma
bela estátua ou apenas permanecer lá jogada no chão. Nos dois casos, a argila ainda é a argila.
Alegria
"Querido Espírito, quando encontrarei a alegria? Eu sou uma pessoa triste. Desejo alegria. Eu mereço ter
alegria. Estou tentando tão duramente!" Deixem me lhes contar sobre a galinha. Uma galinha muito preocupada
sentou se sobre seu ovo e se preocupou. "Quando esta coisa irá e eclodir?" Outras galinhas que estavam por
perto chocaram seus ovos e belos pintinhos saíram de dentro deles. Mas o mesmo não aconteceu com esta
galinha. Ela estava tão preocupada! "Quando meu pintinho irá nascer?" disse ela sofregamente "Estou aqui
sentada o dia inteiro" Ela nunca se dá um tempo de ficar sentada. Ela se sentava e se preocupava, se sentava e
se preocupava. Finalmente depois de um longo período, a mamãe galinha precisou dar um tempo de ficar
sentada. "Preciso dar um tempo!” gritou ela. “Isto é mais difícil do que pensei.” Ela saiu de cima do ovo por um
instante e imediatamente o ovo eclodiu! Um pequeno frango muito faminto saltou para fora, olhou nos olhos da
mãe galinha e disse, "O que há de errado com você? Eu não podia sair!" Querido Ser Humano, pare de tentar
tanto! Deixo o amor de Deus entrar em sua vida! Você não precisa criar isso por si mesmo, ou conhecer o
trabalho interno integral do processo da alegria para experimentá-la! Você não precisa analisá-la, ou iniciar uma
investigação sobre o que ela compreende, ou intelectualizar o que poderia significar. Você não precisa ficar
imaginando se a merece, ou ponderar sobre as ramificações do que poderia acontecer se você a recebesse!
Você compreende o que estou dizendo? E ainda, você parece ter múltiplas razões do por que está infeliz, e nós
precisamos ouvi-las ser enumeradas constantemente! "Por causa disso, e por causa daquilo..." Você poderia
parar e permitir o amor de Deus em sua vida? É aí que está a alegria. Está atrás de uma porta que você mantém
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fechada! Será que isto é o “medo de ser feliz?” Não. É a falta de auto-estima, a falta de percepção de seu
próprio esplendor como um anjo no universo. Abençoado é o Ser Humano que permite a alegria de Deus em sua
vida, porque isso derruba a porta da dualidade e permite que a verdade entre. O Ser Humano que não têm
alegria é aquele que está evitando a. Mais uma vez, é você quem cria sua realidade. Esta é a verdade.
Paz na Terra
Deixe-me dizer lhes sobre uma das mais profundas frustrações da maestria. O Trabalhador da Luz
freqüentemente diz, "Querido Deus, quando teremos paz na terra?" Eu adoro falar sobre isso, porque é por isso
que a maioria de vocês está aqui. Querido Ser Humano, esta é uma das maiores frustrações de todas, já que é a
sua paixão, e você parece não ver nenhum progresso. Você está aqui para facilitar a paz na Terra. Para fazer
isso, vocês são convidados a mudarem a si mesmos para purificarem o medo e tornarem sua auto-estima mais
elevada do que quando nasceram. Vocês podem experimentar a satisfação com o seu sustento a cada dia, e ter
uma compreensão de que o universo coopera a com vocês enquanto criam e manifestam por si mesmos.
Enquanto caminha sobre uma trilha incerta você ainda encontra alegria e toma conta de si mesmo. Isto cria uma
elevação na vibração espiritual. No entanto... onde estão os resultados de tudo isto? Quando o bastante de
vocês reclamarem a sua maestria, queridos Seres Humanos, vocês mudarão a própria essência da natureza
humana. Vocês já mudaram! As crianças da nova Terra (os Índigos) representam uma nova consciência
humana. Esta é uma consciência que nunca poderia acontecer no planeta sem o retorno dos lemurianos...
vocês! Abençoadas são as crianças, pois elas serão conhecidas como os pacificadores - os pensadores
espaciais - os “Teslas” da mudança sociológica na Terra. Eles encontrarão soluções onde aparentemente não
existem soluções. Eles se tornarão seres humanos muito diferentes e que pensam diferentemente. Observem. A
situação em seu planeta é crítica, e vocês estão frustrados pela falta de progresso. Qual é a trava? Vocês estão
esperando que estas novas crianças cresçam e se tornem seus líderes! Vocês são aqueles que os trouxeram
para Terra, e também aqueles que mudaram a vibração da Terra de forma que eles pudessem ser o que
são. Abençoado é o lemuriano, a velha alma que continua retornando uma vez após a outra. Nós não vemos a
linha de tempo como vocês. Vemos suas vidas, seus futuros, todos em uma única energia. E é por isso que
sorrimos quando perguntam, "A paz na Terra é possível?" Ela não apenas é possível, é provável... talvez até
mesmo em sua vida atual.
Oh, sempre haverá dissensão. O livre arbítrio é assim. Mas, a verdadeira paz na Terra é um momento
quando o ódio, como vocês o vêm hoje, não está mais lá, e quando as grandes questões forem estabelecidas e
existir um consenso na humanidade de que existir é ter paz. Acreditem me quando digo que pode até mesmo
chegar um dia quando uma existência pacífica e a saúde das populações serão consideradas uma virtude da
humanidade. As coisas podem parecer estar piorando antes de melhorarem, pois esta é "a quebra da fundação"
enquanto reconstroem a estrutura de sua civilização. Não é uma experiência prazerosa ter algumas dessas
energias velhas e feias trazidas para o foco, não é? No entanto, este é um dos atributos do acender das luzes
em um lugar que tem alimentado tanta feiúra na escuridão. Abençoado é o Ser Humano que olha para estas
coisas e compreende todo o escopo do que está acontecendo, e ainda assim tem alegria. Abençoados são os
Seres Humanos que tem a sabedoria e o conhecimento de que foram construídos para a paz na Terra, apesar
de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Parece como um interessante desafio de energias dicotômicas
não é... o fato de que quanto mais pessoas há na Terra, mais provavelmente a humanidade irá estabelecer a
paz e as questões de saúde? A gênese das soluções está mais próxima do que vocês imaginam. Então por que
vocês não saem deste lugar modificados? Que tal transformar as frustrações em soluções? Por que vocês não
deixam este lugar curados? Por que você não se levanta de sua cadeira, coloca este livro na mesa, e se reserva
um momento para clamar por sua magnificência? Já não é tempo? Chegará um dia quando olharei para você e
você olhará para mim, mas os corpos não serão da mesma forma como são agora. Ao invés disso, você terá
aqueles que são realmente seus. Será então que realmente celebraremos. Existem festas do outro lado do véu?
Sim, grandes festas. Eu não diria isso a você se não fosse a verdade.
E então meus queridos é o momento de partir... e mais uma vez não desejamos ir. Você pensa que isto é
para você, não é? Ou você veio para uma reunião ou leu um livro. Então, você acha que tudo isso foi algo para
você? E aqueles que seguraram suas mãos por estes minutos? Você acha que eles estão ansiosos para sair
desta sala, ou deixar sua energia? Já dissemos isto várias vezes. Isto não te dá um tempo para refletir sobre
quem veio ver quem? Já pensou sobre isto? Será possível que os anjos permaneçam no outro lado do véu
desejando ter a habilidade de tocar sua família? A resposta é sim. Estes são momentos quando podemos tocálos, portanto é difícil para nós partir.E assim é que nós nos removemos deste lugar e retornamos para o outro
lado do véu. Mas, nem todos de nós. No dia de hoje alguns de vocês aceitaram energias que partirão casadas
com você para o resto de sua vida. Estas são energias de maestria e amor, sabedoria e compreensão. Estes
atributos aparentemente humanos são, no entanto outros pedaços do quebra-cabeças que mudará o pó da
Terra, em um momento inesquecível que a humanidade nunca viu antes. E então aquela fenda no véu se abre e
nós nos retiramos ( pausa)... isto é difícil. Desejamos permanecer e tocar lhes mais. Mas, honramos o protocolo
do tempo que vocês estabeleceram. Leitor e ouvinte, deixem o amor do Espírito permanecer sobre este lugar
por tanto tempo quanto escolherem estar nele. Deixe parte dele ir para casa com você, ou se casar com você
enquanto se levanta da cadeira. Que ele possa ser remanifestado toda vez que chamar nosso nome... o nome
da família e do que você chama Deus, do qual você é parte.
E assim é.
Kryon
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O Universo interdimensional
East Rutherford – New Jersey – 15 de Novembro de 2003
Cada vez que Kryon visita a costa leste dos EUA em novembro, ele realiza uma canalização "científica”, agora
tradicional. Mesmo que este evento tenha ocorrido em um novo local (nosso anfitrião de New Hampshire se
aposentou!) não foi diferente a este respeito. Portanto, se você é alguém que pondera sobre o Universo e todas
as coisas científicas nele, esta mensagem será interessante para você. Kryon fala sobre coisas difíceis de se
entender e aborda a interdimensionalidade no espaço e em todas as coisas que se pode ver. Além disso, ele dá
aos cientistas algo para pensarem a respeito: A velocidade da luz é realmente a coisa mais rápida que temos?
Qual é o verdadeiro formato do Universo? Mais uma vez, Kryon fala sobre as mudanças que estão ocorrendo na
"Caverna da Criação".

Saudações meus queridos, Eu sou Kryon do Serviço Magnético.
Deus não é linear e vocês também não são. Quando não estão aqui (na Terra), são parte de uma força de
vida interdimensional chamada Deus. Nós já demos a vocês esta informação durante anos, no entanto ela nunca
teve tanta importância como tem agora. A energia de Kryon tem estado aqui durante todo o dia (falando do
seminário que ocorreu durante todo o dia). É parte da comitiva que chegou aqui três dias antes que vocês. O
Espírito também é assim, sabem? Conhecia-se o potencial de sua visita. Não como algo predestinado, senão
como um potencial onde deram permissão para o dia de hoje como parte de seu livre arbítrio...tal como o leitor
neste momento tem livre arbítrio para ler ou não ler isto. Como mencionei mais cedo ainda esta manhã, vocês
foram saudados e celebrados ao chegar. Aqueles de vocês que chegaram mais tarde também foram saudados e
celebrados na sua chegada. Alguns de vocês sentiram isto intensamente e outros, não. Quem sabe os leitores
conheçam agora sobre as mudanças que estão ocorrendo ao redor deles. Esta é a base do livre
arbítrio. Depende de vocês o quanto desejam participar de um acontecimento que revela sua própria
divindade. Muitos de vocês conhecem outras pessoas que "seriam maravilhosos Trabalhadores da Luz". Vocês
desejariam que eles lessem este livro ou aquele outro, no entanto, durante toda a vida eles só "se mantêm à
margem" da espiritualidade e, por assim dizer, nunca desejam abrir esse compartimento espiritual e colocar o
traje de Trabalhador da Luz. Eles estão "resistindo", no entanto, há propriedade nestas coisas. Aí estão
envolvidos o respeito, a cerimônia e o livre arbítrio. Também lhes dissemos que a família não emite juízo a
respeito disso. Também não há regras dizendo que precisam fazê-los abrir esse compartimento. Desta vez, esta
é a escolha deles. Alguns deles também são muito espirituais! É parte de sua frustração, não é... ver um gigante
em um pequeno corpo e desejar que eles vejam o que vocês vêm? Cada um de vocês está aqui fazendo o
trabalho, e caminhar pela vida como Humanos não é uma tarefa simples. Se vocês escolheram abrir esse
compartimento espiritual e ser um "farol", metaforicamente estão fazendo brilhar uma luz nas rochas - ajudando
outras pessoas a encontrar seu caminho ao redor dos desafios, desejando que eles tenham a mesma luz que
vocês têm. Quanto mais brilha sua luz, mais compaixão sentem pelos que os rodeiam.
Tudo isto é para dizer que todos vocês são "conhecidos por Deus - plena e completamente". Vocês são parte
da totalidade. "Conhecidos por Deus" em realidade significa "conhecidos por vocês". Se vocês não existissem,
não haveria nenhum Deus. Vocês não só são conhecidos, vocês SÃO. A frase "Eu sou o que eu sou" parece ter
uma lógica circular. É uma frase interdimensional que proclama sua própria divindade. É uma frase difícil de
explicar em qualquer idioma do planeta, porque está dada numa realidade na qual vocês não estudam e não
vivem. Os Humanos sempre se separarão perceptualmente de Deus, porque isso é parte da dualidade. A
brincadeira aqui é que isto seria como se os Humanos decidissem que seus próprios pensamentos pertencem a
mais alguém, já que não podem "vê-los". Deixem me lhes contar mais sobre vocês. Estão aqui neste planeta
num momento especial. Este último fim de semana trouxe uma energia que muitos de vocês sabiam que estava
chegando (a Concordância Harmônica). Alem disso, alguns notaram que acompanhando não só a energia do
alinhamento da Estrela de David, mas também a do eclipse, estava outro evento. O Sol está num ciclo de
radiação de 11 anos e as erupções solares estão enviando uma energia incrível para o magnetismo do planeta.
Agora, haverá os que dirão: "Que coincidência que isto esteja acontecendo no mesmo momento que um
alinhamento espiritual no planeta”.Naturalmente, não há "prova" de que os dois estejam alinhados. No entanto,
deixe-me dar-lhes algo em que pensar. Estas convergências são como suportes de livros: a Convergência
Harmônica (o 11:11 de que tanto lhes falamos) e a Concordância Harmônica (que acabam de atravessar) são na
realidade como suportes de livros equilibrados. Ambos os acontecimentos fizeram perguntas à humanidade,
ambos foram janelas de oportunidade e ambos entregaram as energias necessárias a Terra. Agora, eu o desafio
a voltar no tempo, cientista, e dizer-me quando foi a última vez que houve erupções solares de uma intensidade
aproximada à que experimentou na semana passada ou há quinze dias atrás? Quando foi? Descobrirá que foi
em 1987! Ah, que coincidência! (Humor de Kryon). E aqui estão vocês com os suportes de livros. Este não é
simplesmente um acontecimento espiritual. Alguns de vocês vieram aqui realmente para esta entrega real de
equilíbrio para o planeta! É o começo daquilo para o que tem trabalhado. Envolve os céus, o sistema solar, os
alinhamentos e as energias de todos eles combinados. Permita-me dizer-lhes que se sabe disto em todo o
Universo. A família, em distintos lugares, os quais não posso descrever para vocês, sabe disto. Toda divindade
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observa este planeta do livre arbítrio. E vocês? Bem, aqui estão sentados pensando que são Humanos normais.
No entanto, uma vez mais eu lhes digo isto. Normais ou não, estes não são tempos comuns. As velhas almas
estão acordando, e as consciências ocultas estão saindo do planeta real para facilitar o que se aproxima. Ser
Humano, alguns de vocês esperaram por isso do outro lado do véu. Não queriam vir até que tivessem esta idade
bem agora. Estão me escutando? "Esta idade justo agora".
Alguns de vocês disseram: "Bem, sou mais velho do que deveria ser para poder gerar as energias que
preciso para participar plenamente nestas coisas das quais está falando Kryon”.Ah, é mesmo? Então por que
não detêm o envelhecimento? Ser Humano, isto está começando a estar bem ao alcance de sua capacidade
para tornar mais lento esse processo biológico. O envelhecimento é só um acordo com as células. Isso é tudo!
Nem sequer é completamente biológico. É parte do DNA que tem um acordo com sua divindade que afirma:
"Aqui está o potencial de quanto tempo durará”.Isso é muito variável, você sabe? Ao mesmo tempo em que
anula esses velhos votos, por que você também não diz ao seu corpo para reajustar o relógio? Pensa que
estamos brincando? Espere até que a ciência alcance este conhecimento! Então talvez estas palavras não
soarão tão estranhas. Você se recordará de onde as escutou em primeiro lugar? Na próxima vez em que
estivermos com você, nós discutiremos O Acordo. Deixem que as energias das curas para as quais vieram
desçam sobre este grupo. Deixem haver curas na abundância, relacionamentos, comunicação celular e
crescimento pessoal. Quanto tempo leva para se curar um corpo que foi ferido? Talvez já seja a hora de jogar
fora os velhos conceitos da velha experiência? Por que não cortar esse tempo pela metade? Você sabe do que
estou lhe falando, leitor. Por que não prova a si mesmo que pode falar para as suas próprias células, para
promover a cura muito antes do que estava estabelecido no velho paradigma? Tudo isto é possível. Deixe-me
lhe dizer algo interessante, Ser Humano. Está quase pronto para atravessar a interdimensionalidade de muitas,
muitas formas. Este fim de semana (a Concordância Harmônica) não foi somente energia entregue ao planeta.
Também se levantou o véu levemente. Permitiram-se coisas invisíveis. Deixe me dizer lhes que vamos fazer
uma viagem. Estamos prestes a nos tornarmos um tanto quanto científicos.
Façam uma viagem imaginária... Entrem comigo no meio de sua estrutura atômica. Imaginem por um
momento que são do tamanho de um próton. É muito, muito pequeno, sabem? Aí estão, na glória da estrutura
atômica. Agora, é possível que digam: "Bem, creio que posso imaginar como é. Se sou do tamanho de um
próton, verei estes elétrons em um piscar de olhos. Provavelmente terá luz e será como os fogos de artifício,
proporcionando um magnífico espetáculo”.Pense melhor. Está escuro. Realmente escuro. Se vocês (em
tamanho humano) representam realmente o tamanho de um próton no meio do átomo, esses elétrons estão a
uma milha de distância! Sabem de uma coisa? Vão ter que caminhar para encontrá-los! Essa é a escala média
da estrutura atômica. Há um montão de espaço muito vazio na conformação de cada átomo. A maioria dos
cientistas ainda se intriga com isto. Por que os blocos básicos de sua realidade mostram uma estrutura onde os
objetos envolvidos estão numa proporção em que estão separados por uma distância alarmante? Talvez não
estivessem conscientes deste fato. Se vocês tivessem o tamanho de um próton em um átomo de hélio,
caminhariam e caminhariam e caminhariam com suas perninhas de próton antes de poderem ver algo que
sequer se parecesse com a nuvem de elétrons que rodeia a estrutura atômica (ainda imaginando, por favor). E
toda a caminhada se faria na obscuridade! Então é possível que se digam: "Bem, não é o que esperava. Na
verdade é muito chato”. Realmente! Em canalizações científicas passadas, nós indicamos a vocês que o micro e
o macro tem muitas coisas em comum em sua própria física. Inclusive na biologia de vocês há uma ordem que
segue o Universo maior. Permita-me dizer-lhes o que há nesse espaço entre os prótons no centro do átomo e a
nuvem de elétrons, os quais estão proporcionalmente muito longes, e que não se pode ver. Está carregado de
informação! Está carregado de física. Aí existe matéria que não podem ver; parte dela chamaremos de “matéria
espiritual”. Sua consciência interdimensional todavia está por manifestar-se. Vocês ainda olham tudo de forma
linear em sua realidade de 4ª dimensão. Assim, quando dão uma olhada à matemática no centro do átomo, só
vêem o que as quatro dimensões lhes dizem que esta aí. Não verão realmente o que está aí.
A diferença entre sua realidade de velha energia e o agora é esta: Imagine que ainda seja um próton fazendo
essa longa viagem para encontrar seus diminutos amigos, os elétrons de movimento veloz, os quais você sabe
que se movimentam em círculos. Na energia da velha Terra, você não "verá" nada até que finalmente chegue ao
círculo exterior onde eles estão girando a toda velocidade. Agora, no entanto, na nova energia e com o véu
ligeiramente levantado, você está realmente começando a "ver" algo nesse vazio imenso em sua viagem desde
o meio do átomo até sua circunferência externa. Está começando a "ver" outras dimensões! A princípio, elas se
mostram como "sombras" que vibram. Agora, leitor e ouvinte, esta é uma viagem fantástica, correto? Sim. No
entanto, acabo de dar-lhes um indicio cientifico com a alusão de como é possível que se pareça a
interdimensionalidade quando sua ciência começar a visualizá-la também. Querido Ser Humano, há fragmentos
e partes muito reais desta "visão interdimensional" que estão acontecendo bem agora neste mesmo grupo.
Alguns de vocês estão se tornando interdimensionais! Oh, não completamente, mas estão começando a abordar
o tema do "invisível". Uma das perguntas mais divertidas que nos fazemos a respeito da humanidade é o que
acontecerá quando começarem a ocorrer algumas destas coisas e vocês virem as sombras de algo que nunca
viram anteriormente, em lugares que estiveram procurando durante anos. Com o rabo do olho verão o
movimento que pode ocorrer e que no passado os teria assustado, mas que agora é apropriado. Durante mais
de dez anos lhes dissemos que vocês "não estão sós". Ah, isso soa maravilhoso, não é? Será que é aterrador
para alguns? Quando comecem a ver o que realmente há aí, qual será sua reação? Terror ou celebração? Aqui
não estamos falando de fantasmas, estamos falando do amor de Deus (do Espírito). Estamos falando de vocês
com a família e as coisas interdimensionais que poderão ser vistas - algumas claramente, outras não. Apenas
esperem. Não é só para os Trabalhadores da Luz. Alguns verão nas nos laboratórios e outros verão seus
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atributos sem a ajuda de ninguém. Faz sentido para vocês o fato de que a Terra ao atingir tal ponto de elevada
vibração onde se ganhou este tipo de sistema de entrega (a Concordância Harmônica), isso seria só para alguns
poucos? Não. É para todos aqueles que desejam examiná-lo. Esta nova energia da Terra é para toda a
humanidade. Há mais. Acabei de levar-lhes em uma viagem ao centro de um simples átomo e disse lhes que aí
há muito mais para se ver do que como aparece em 4D. Deixe-me dar lhe uma predição: Os cientistas
começarão a compreender tudo isto em maior escala à medida que seguem observando o Universo. Falta algo
na medição da energia de "tudo o que deveria estar lá" para que o movimento e seu alcance estejam lá como
vocês o vêem. Então, o que falta? Por que não podem vê-lo?
Os cientistas já estão considerando a possibilidade de que exista a matéria escura. Esta matéria seria uma
matéria que não podem ver, mas que deve existir para permitir que a equação da energia se equilibre. Ninguém
disse nada a respeito da interdimensionalidade, todavia, mas o farão. Têm que o fazer, porque a elegância da
matemática eventualmente lhes demonstrará com muita clareza que talvez o que está acontecendo no Universo
seja de alcance interdimensional. O que está faltando em suas computações de energia é matéria
interdimensional muito real. Quem disse que a malha cósmica era linear? Quem disse que a energia que vocês
não podem ver segue o mesmo paradigma do que podem ver? Oh, antes de terminar esta canalização vou darlhes alguns enigmas. Então aqui vai outra predição: Os cientistas começarão a procurar as dimensões que
faltam para explicar a energia que falta! E já era hora. E é como deve ser. Portanto, já é hora de revelar a forma
do Universo e a ação de puxa/empurra dentro das mudanças de dimensão que faz com que seu Universo realize
as coisas que realiza, e mostre lhes o que ele realiza. Muitas das coisas que observam continuamente são
indícios disso, mas não são interpretadas corretamente. Em quatro dimensões, sua física tem muitíssimo
sentido. No entanto, quando vocês saem das 4D e se tornam interdimensionais, mudam todas essas regras
lógicas da física. A última vez que estivemos aqui inclusive dissemos lhes que quando vocês se tornam o
suficientemente pequenos, as leis da física básica também mudam. Também mudam quando se tornam
demasiado grandes. Também mudam com as estruturas de tempo. Sigam-me atentamente, porque isto se
aclarará num momento.
A Velocidade da luz – Desfazendo-se de uma regra da Física
Antes de entrar no enigma da atual forma do Universo, tenho outra predição. No entanto, para poder dá-la,
tenho que assentar as bases. Permita me dar lhes uma conversa franca. Darei-lhes um dos postulados de seu
pensamento científico moderno. A velocidade da luz é absoluta e tudo, no que diz a respeito à velocidade,
mede-se com relação a ela, já que é a coisa mais rápida que podem ver ou medir. Converteu-se num critério da
astronomia e numa norma. O conceito de que o "tempo" é variável (e o é) também depende de o quão rápido
viajam. Tudo isto se converteu em sua realidade usando se esse número mágico, a velocidade da luz. Esperem
por isto, pois vai acontecer. Virá o tempo em que se reconhecerá que a velocidade da luz é variável! A realidade
é que ela realmente é diferente em todo o Universo, dependendo dos atributos de dimensão do lugar onde está
sendo medida. Há muitas velocidades da luz e isso depende de onde vocês se encontram e para o que estão
olhando. Agora, esta consideração fica consideravelmente discordante de quase tudo o que aprenderam, e de
quase tudo o que foi postulado sobre o modo como as coisas funcionam. Portanto, a idéia não chegará fácil ou
tão rapidamente. Mas tem que vir. Isto também faz uma bagunça nas medições de distância em astronomia,
mas esta hora está chegando. Procurem-na, pois está logo virando a esquina. Alguns começarão a proclamar
que a velocidade da luz deve ser variável para que as coisas sejam da nova maneira como as vêem. À medida
que os olhos de seus astrônomos melhorarem (quero dizer, o equipamento), também precisarão mudar as
razões por detrás do que estão vendo. Procurem os postulados de áreas multidimensionais no espaço, e
também os postulados da luz que muda sua velocidade de lugar a lugar, dependendo da fórmula ao redor da
realidade local, especialmente a estrutura de tempo. Diga-se de passagem, isto também começará a explicar por
que não houve um "big bang" mas no lugar disso, uma "grande revelação". Uma vez mais, faço-lhes esta
pergunta: Quando as coisas invisíveis se tornam visíveis, significa que não existiam antes que vocês as vissem?
Pensem sobre isso.
Seus cientistas deram lhes o pressuposto de que quando viajam quase à velocidade da luz, seu tempo
muda. Assim considerem isto em sentido inverso: o que acontece à velocidade da luz quando, em vez disso,
vocês mudam seu tempo? Funciona de ambas as maneiras, e o magnetismo e a gravidade desempenham o
papel de modificar o tempo. Toda esta "nova visão" e entendimento, na realidade estão ligadas ao que
aconteceu no 11:11 (1987). Nesse momento, se vocês já se deram conta, vocês deram permissão para mudar
sua estrutura de tempo. Em todos estes anos atrás podemos dizer lhes que seu trem da realidade se acelerou.
Em 1989 dissemos lhes que a grade magnética da Terra mudaria, e assim foi. Em 1989 dissemos lhes que o
futuro, o potencial da Terra, se caracterizaria por mudanças climáticas em massa. Viram alguma? A vibração do
planeta está enormemente diferente do que era em 1987, não é mesmo? E no que diz respeito aos seus
sentidos? Há alguém aqui, quem sabe os que também estão lendo isto, que admita: "Sim, eu senti a aceleração
do tempo nos últimos dois ou três anos?”. O Ser Humano sentiu isto, a Terra o está mostrando fisicamente, e
aqui estão vocês numa estrutura de tempo diferente daquele na qual se criaram. Vocês não estão conscientes
de que a velocidade da luz mudou para vocês, não é verdade? Mas ela mudou. Isso é o que ocorre com um
planeta de vibração mais elevada (e com tudo o que o rodeia). O potencial da ciência é iniciar um novo
entendimento da relatividade que chegue muito mais longe do que qualquer coisa que se tenha proposto antes.
No entanto, se tudo é relativo a tudo mais, então onde está a constante? Tem que haver uma para que o
cientista sensato respire calmamente e saiba que a modalidade de tal grande plano não é o caos. Há uma
constante e se chama o "amor de Deus".
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A Forma do Universo
Gostaríamos de explicar lhes a forma do Universo. Isto é difícil e novamente diremos isto: Em discussões
científicas desta natureza não posso dar lhes informação interdimensional numa realidade de um só dígito. Não
há como lhes mostrar como é, sem dar-lhes metáforas e analogias muito simplificadas. Alguns de vocês o
compreenderão considerando se que estão funcionando numa dimensão de um só dígito com uma metáfora que
só é verdadeira até certo ponto. Haverá quem diga: "Kryon, qual é a forma do Universo?" Em sua dimensão, a
forma do Universo é parecida com um toroide. Agora bem, para aqueles de vocês que não sabem o que é um
toroide, é uma forma parecida com um pneu ou uma rosquinha. Dentro de qualquer forma toroidal de 4D, há
relações matemáticas únicas. Estas relações têm que ver com a eficiência e a distância, e vocês também as
encontrarão (as relações e as formas toroidais) em seu DNA. Isto é só para dizer que na natureza o macro é
similar ao micro, como vocês o observam. Isto não é acidental. Convidamo-nos a estudar por que seria
assim. Então acabei de dar-lhes a forma do Universo, mas isso não os ajudou em nada. Mesmo assim, agora
ainda vou complicar as coisas um pouquinho mais. O Universo, como o conhecem, está colado sobre o interior e
o exterior desse tubo toroidal. Vocês olham para fora e vêem o Universo como uma forma de acordo com sua
realidade. Não vêem as curvas, já que se supõe que a luz viaja em linha reta. Não o faz... nunca o fez. Em um
paradigma interdimensional, poderiam estar olhando algo onde a luz de um objeto vem para vocês
sinuosamente, torcendo a trajetória, mas em sua realidade de 4D, vocês jurariam que foi um "tiro direto" ao
objeto, já que isso é o que esperavam ver. A verdade reside num alcance da realidade fora do que esperavam
ou experimentaram, portanto é difícil descrever. Agora, em uma forma de quatro dimensões fechada e contida
como um toroide, não há caminho do interior ao exterior. (Pensem que é um tubo fechado em um círculo, com
as pontas conectadas).
No entanto, acabo de dizer-lhes que seu Universo existe tanto na superfície interior como na exterior
simultaneamente. Portanto teriam que ir ao modelo do toroide e examiná-lo para ver como isto pode funcionar...
tendo algo na superfície interna e externa ao mesmo tempo. No entanto, em 4D não há nada que possam fazer
para criar esse caminho, mesmo que recortem o toroide, acessem-no e experimentem reconectando as pontas
de maneiras inteligentes. Mas não importa o que façam, a superfície interna sempre termina conectando-se
consigo mesma, e os atributos externos da mesma forma... não importa quantas vezes possam retorcer e dobrar
as pontas voltando a conectá-las. E aqui é onde isto se torna muito estranho e interdimensional. Descreveremos
como funciona, mas não compreenderão. Alguns de vocês compreendem os atributos de uma Mobius Strip. Já
discutimos isto antes. Uma Mobius Strip é uma fita, exceto que foi recortada, torcida pela metade e depois
colada novamente. Isso cria uma situação interessante. Se considerarem que a fita é uma rua, podem viajar por
esta fita e caminhar e caminhar, caminhando eventualmente pelo que costumava ser tanto a superfície interna
como a externa dessa fita. É uma forma muito eficiente. Essa Mobius Strip é um fenômeno muito conhecido em
matemática e física. Agora, o que vou dizer-lhes não tem nenhum sentido. Daqui nada terá sentido em 4D.
Vocês nunca ouviram falar de um toroide Mobius, não é mesmo? Bom, esse é exatamente o atributo do toroide
interdimensional que é seu Universo. A física multidimensional é diferente da sua física de 4D. Permite caminhos
e portais fora de seu pensamento linear, e parece admitir que os objetos (e a luz) estejam em dois lugares ao
mesmo tempo. Não estão, mas quando vocês retiram o tempo linear, parece-lhes que é assim. Deixe-me dar
lhes um exemplo. Vocês estão acostumados à linearidade e aos elementos ao se redor se comportando de certo
modo todos os dias. Quando se sentaram na cadeira esta noite (falando do seminário no hotel), conheciam sua
forma. Sabiam que os sustentaria. Sabiam como recolhê-la e colocá-la numa pilha para guardá-la se fosse
necessário.
Esse é o tipo de coisas a que estão acostumados. Mas e se lhes dissesse que existe uma situação onde é
possível se colocar a cadeira em cima da pilha de cadeiras, e que depois ela se tornaria a cadeira de baixo!?
Isso não tem sentido, não é mesmo? Vocês não podem ter matéria que atravesse a matéria. Não podem ter
coisas conectadas a outras coisas que "passem através de si mesmas". Não em 4D, ao menos. Deixe-me dizerlhes por que realmente a cadeira permanece em cima em sua realidade. É porque foi a última que puseram lá.
Tem menos a ver com o fato de ser sólida, do que com a linearidade que faz parte de sua estrutura de tempo.
Nas coisas interdimensionais, muitas vezes é a estrutura de tempo o que as leva a seu "lugar". Os objetos no
"agora" sempre pensam que estão juntos, mesmo que vocês acreditem que estejam a galáxias de distância! Sua
realidade tem dois atributos fortemente interdimensionais. Ambos violam as regras da física de 4D, só porque
vocês ainda não conhecem quais são as verdadeiras regras. Estas duas coisas são a gravidade e o
magnetismo. Não é verdade que a gravidade passa através de tudo? Parece não importar o que tenham, ou que
elementos apresentem, a gravidade sempre vence (afeta o objeto), se vocês tiverem percebido. A gravidade é
uma força interdimensional que está relacionada com o tempo e a própria forma do Universo. Na verdade, está
muito relacionada com o toroide. Ela passa através de tudo, quase como se sua dimensão fosse invisível para
ela. Até certo ponto, o magnetismo faz o mesmo. Em sua realidade, o magnetismo é a base para todas suas
emissões. Vocês difundem uma freqüência magnética modulada e ela passa através dos edifícios, através das
paredes e pela maioria dos objetos chegando a seus lares. Se tiverem um receptor, podem manifestar o que
contém em sua realidade. Este magnetismo é algo interdimensional... tal como a gravidade. Sua ciência,
entretanto não compreende nenhum dos dois, portanto apliquem estes princípios ao que irei mostrar-lhes,
metaforicamente. A forma do Universo está por cima do interior e o exterior de um toroide e, no entanto eles
estão conectados de um modo que vocês não podem visualizar em sua mente de 4D. Pensem que seu Universo
tem os mesmos atributos de gravidade e magnetismo que parecem ser capazes de permear quase tudo. Com
isso em mente, os fragmentos e partes poderiam ser como a cadeira que de algum modo chega ao fundo da
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pilha, mesmo que tenha sido a última que se colocou na pilha. Passa através das demais porque há regras da
física interdimensional que demandam que ela encontre sua verdadeira localização universal baseada em coisas
diferentes daquelas nas quais acreditam que deveriam, baseado na linearidade de 4D.
Distâncias Universais
Aqui há algo que vocês podem visualizar e poderia ajudá-los a compreender o que eu chamo o engano de
uma dimensão olhando a outra. Vou mostrar a vocês como o Universo não é tão grande na realidade. Peguem
este toroide que criamos em nossa metáfora e visualizem-no. Agora, mudem o cenário de um tubo de metal para
um tecido macio. Agora o toroide é flexível. Peguem tesouras e cortem-no onde quiserem. Endireitem-no para
que seja um tubo, como uma meia tubular. Façam-no suficientemente grande para que possam pôr a mão por
dentro dele. Coloquem a mão através do tubo e alcancem a outra extremidade puxando-a através do tubo.
Visualizem-se fazendo isto muitas vezes em cada lado até que, em lugar de um tubo que costumava ser uma
meia tubular, agora o tenham colapsado até que tenha uma fração de seu tamanho e forma originais ao se puxar
os extremos através da meia muitas vezes. Quando tiverem terminado de fazê-lo, conectem inteligentemente as
pontas outra vez. Podem fazê-lo. Não é tão difícil. Podem envolver um extremo por cima e conectá-lo com o que
está no interior. Pergunta. Todavia é um toroide? A resposta: Sim. A forma é a forma, e só foi modificada em três
dimensões. Além disso, ainda contém a "magia" matemática do toróide, só que agora está colapsado. Agora,
deixem-me levá-los por um momento para o meio deste toroide colapsado. Vocês são do tamanho de uma
molécula, dentro da meia. Metaforicamente, aí estão num Universo especial, extenso alem de sua imaginação e,
no entanto em camadas e colapsado. Se começam a "caminhar" pela superfície do toroide (por dentro ou por
fora), ainda têm que caminhar e caminhar e caminhar para fazer uma viagem por toda a extensão, ainda que a
meia esteja colapsada. Por que fazer isso quando a camada adjacente está à distância de apenas uma fração
de polegada? A resposta?
Não podem atravessar as camadas. Nem sequer podem ver através das camadas para saber onde estão.
Assim estão forçados a seguir caminhando e caminhando e caminhando para chegar a alguma parte. O que
estamos dizendo é isto. A ciência e suas observações lógicas lhes dizem que literalmente estão a uma distância
de centenas de milhões de anos luz dos objetos. Mas, e se esta for uma ilusão e o Universo multidimensional
tiver os atributos do modelo da meia tubular? Será possível que o que parece uma viagem linear de 100 milhões
de anos luz pode estar na porta ao lado? A resposta é um positivo e forte "sim". Ainda que seja difícil de
conceber, sim, a imensidade é real, tal como a percepção da molécula que crê que tem que percorrer todo o
interior completo da meia para chegar onde quer ir. A forma universal também está curvada de tal modo que há
uma forma previsível e matemática de se atravessar a "parede" (tal como o faz a gravidade), o que lhes permite
saltar até outras partes da superfície interna e externa da meia. Essa é a forma do Universo. No entanto, agora
deixe me dar-lhes mais informações a respeito de "atravessar a parede" entre as camadas do toroide colapsado
(ainda me acompanham?). O Universo é uma disposição de energia de puxa/empurra. Cria-se constantemente.
Nunca se destrói, sendo que mais simplesmente se move entre dimensões num arranjo onde o tempo, o
magnetismo e a gravidade exigem que ele se equilibre. Há dispositivos no interior do Universo para se tirar e
repor a matéria. Pode parecer que galáxias inteiras desaparecem e reaparecem (como se vê de um paradigma
dimensional). A mudança dimensional, portanto, é o motor de seu Universo, e tudo o que vêem atualmente em
4D. É o responsável pelo que sentem ser o princípio de seu Universo, ainda que não tenha nada a ver com um
"bang". O que vocês chamam "buracos negros", presentes no centro de cada galáxia, são parte do motor da
mudança dimensional. Eles são os portais que atravessam as paredes da meia tubular. Também lhes dissemos
que no centro de cada galáxia há ao menos dois buracos negros. Eles sempre vêm em pares e um empurra e o
outro puxa. No entanto, só um é óbvio para vocês. O outro pertence ao outro lado da parede e se oculta. No
entanto, o verão em breve.
A mudança dimensional também é o motor da Malha Cósmica. Vocês estão se tornando interdimensionais,
Seres Humanos, porque mudaram a realidade em seu próprio planeta. Vocês são as únicas criaturas no
Universo que estão em dualidade, mas que também são capazes de mudar a dimensão de seu planeta! Muitos
podem mudá-la com maquinário e para viajar, mas só vocês podem mudar todo o panorama de sua
realidade. Deixe-me dar-lhes outro indício sobre a mecânica de seu Universo. Falamos da atividade dos raios
gama por quase uma década. Dissemos-lhes que "esperassem uma intensa atividade de raios *gama".
Dissemos-lhes que quando a vissem, saberiam que há uma criação em andamento - que algo especial está
acontecendo. Agora identificamos isso como uma mudança de dimensão. Está sempre acompanhada por
poderosos raios gama, especificamente intensidade extremamente alta. Este é um atributo da mudança de
dimensão e também lhes diz que algo está ocorrendo. Vocês os vêem na borda da sua galáxia, e sabem que
algo está mudando lá. É um "mini big bang", se querem utilizar seus próprios termos. É parte de um Universo
que muda constantemente, e que está se movendo numa modalidade de puxa e empurra. Ainda que pareça
estar a milhares de milhares de anos luz, não é assim. Na verdade, está em seu quintal, mas vocês nunca
correm o perigo de que o tempo colapse ao seu redor, queridos Seres Humanos, ou de que apareça um novo
Universo em seu sistema solar. A física nele o mantém separado e em sua própria estrutura de tempo. Isso
também significa que o "centro" do Universo está em toda parte. No entanto, há um lugar especial e sagrado em
seu Universo, e parece estar num lugar muito comum. É um lugar chamado Terra que tem sobre ela anjos
disfarçados de Seres Humanos. Eles estão resolvendo um enigma para os Universos que ainda não fizeram a
mudança. Ele é chamado "o único planeta de livre arbítrio...” o único que pode mudar sua própria realidade. É o
único planeta onde os habitantes podem tomar o controle e mudar a estrutura de tempo de sua realidade e criar
realmente uma mudança dimensional. E este fato, querido Ser Humano, é a diferença entre ontem e hoje.
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O último fim de semana (a Concordância Harmônica) foi significativo, tal como foi significativa a
Convergência Harmônica. Os Seres Humanos decidiram mudar a forma em que tinham estado. Isto se sentirá
inclusive a nível celular. A estrutura de "permissão" do DNA mudará realmente devido ao que vocês fizeram.
Como posso dizer-lhes isto? Como posso demonstrar? Vão ter o início da visão interdimensional, a que os
ajudará com sua co-criação. Cada um de vocês tem a capacidade de co-criar sua própria realidade, a que estará
de acordo com a energia do planeta e com os que os rodeiam. Quem sabe esta realidade signifique trazer paz
para a sua própria vida enquanto tratam de resolver os quebra-cabeças que lhes deram a maioria dos
desafios. E se vocês tivessem uma visão interdimensional – do tipo que pode revelar as coisas que estão
ocultas, mas que literalmente são o sustento do que precisam? E se lhes dissesse que o segredo da co-criação
é a subtração? "Kryon", é possível que me digam, "está me dizendo coisas absurdas outra vez”.
Wo e o Bloco de Granito
Vamos lhes dar ainda outra parábola de Wo. Não lhes demos uma parábola de Wo já faz muito tempo,
portanto com esta encerraremos o ensinamento. Wo é um Humano que não tem gênero. Ele/Ela é um
homem/mulher (Wo-man), mas o chamaremos "ele" para os propósitos desta estória.
Wo estava desiludido com sua vida. Ah, estava trabalhando duro e também era um Trabalhador da Luz, mas
estava deprimido. Disse: "Quero algo precioso em minha vida. Quero algo significativo e formoso em minha
vida”.Wo sabia que podia manifestar. Só estava um pouco inseguro acerca do que manifestaria, se tentasse.
Também não sabia realmente o que pedir em sua manifestação.Tinham lhe advertido que nunca pedisse ao
Espírito nada específico, e em vez disto dissesse: "Permita-me manifestar só o que preciso, o que seja
apropriado para meu próprio plano divino”.Wo tinha a sensatez de um Trabalhador da Luz, portanto rezava:
"Querido Espírito, quero manifestar algo grandioso em minha vida. É hora. Você escolhe o que tiver que ser,
Deus, Eu Superior. Você tem a sabedoria... escolha o que tem de ser. Preciso manifestar algo grandioso para
poder avançar na vida”. E o fez! Um dia Wo saiu de sua casa e se encontrou com um grande bloco de cimento
em frente a sua porta! Tinha 10 por 10 metros. Estava mortificado! "É isso o que realmente precisava, Espírito?
O que é isto?" E o Eu Superior de Wo disse: "Ainda não acabou, Wo. Apenas espere”.Wo esperou, mas o bloco
simplesmente ficou lá. Ele se impacientou, como sempre, e pensou que talvez tivesse mal interpretado as
mensagens. Então seus vizinhos começaram a queixar-se do bloco. Wo estava seguro de que tinha acontecido
um equivoco. Realmente!O Espírito não deveria entregar um bloco de cimento. Realmente, não parece muito
divino, por assim dizer. Então ele trouxe um grande guindaste e tratou de remover o bloco. Não quis se mover.
Então trouxe todo tipo de especialistas em remover blocos de granito.
“Podem mover este bloco, por favor?, solicitou Wo”.
"Não, não podemos", disseram eles. "É muito grande”.
Então Wo escutou alguém batendo em sua porta e abriu. Ali estava um homenzinho com um cinzel.
"Quem é você?", perguntou Wo.
"Sinto chegar tarde”, respondeu o pequeno homem. "Sou o escultor”.
"Eu não pedi um escultor", disse Wo. "Nós estamos tentando mover este bloco e tirá-lo daqui. Quem sabe
você possa quebrá-lo?" O homem estava horrorizado!
“Por favor, por favor, essa é uma linda obra de arte, você não pode destruir isso! Não é isso o que pediu?
Não é o que queria? Está para ter algo valioso, precioso e maravilhoso e para sempre em seu jardim”.
Estará em um lugar que gostará e todos a admirarão e virão de longe para vê-la.” O homenzinho estava
ofegante e sem ar. Wo apenas o olhou e fez uma pausa”.
"É um bloco de cimento”, respondeu Wo lentamente. "Por que alguém poderia admirar algo assim?”.
"Não, não é. Não pode vê-lo?”.
"Vejo um bloco de cimento enorme, irritante e irremovível", disse Wo. "Está matando o meu gramado”.
Ainda que Wo não entendesse, ele tolerou o homenzinho em seu jardim durante quase todo o mês seguinte
e lentamente começou a compreender. O escultor não via um bloco de cimento na realidade. Via a obra de arte!
Começou a remover todo o cimento que rodeava a escultura e não lhe pertencia, o artista "via" dentro do
cimento. Cuidadosamente, ele tirou com o cinzel o que não era precioso até que finalmente pareceu tomar forma
um objeto artístico, que era muito, mas muito menor do que tinha sido o bloco. Oh, era lindo!
Wo estava muito contente! "Tenho algo precioso em minha vida o qual nunca soube que existia nesse
horrível bloco! Não acredito que tenha desejado retirar esse bloco. Que tolice!" Os vizinhos de Wo perceberam
logo e vieram para exclamar "ooh" e "aah". Wo estava muito orgulhoso.
Quando o escultor terminou, foi até a porta.
"Bom, já é hora”, disse o homem.
"Hora de que? Você tem que ir?", perguntou Wo.
"Oh, não. Não funciona assim, Wo”.
"Quer dizer que terei que conviver com você em meu pátio dianteiro?”.
"Oh, é ainda melhor do que isso”, disse o homem com um sorriso.
Com um flash de luz, o escultor se transformou. Converteu-se em parte de Wo, tomando seu lugar dentro
dos atributos angélicos que Wo percebia como guias. Ele se converteu numa alma afim, uma alma gêmea
espiritual e um conselheiro. Tirou seu disfarce e sua divindade brilhou esplendorosamente.
É engraçado, sabem, Wo nunca perguntou o nome do escultor. Agora compreendeu que o nome do escultor
era Wo! Wo não só recebeu a manifestação que queria, mas ao mesmo tempo também obteve um companheiro
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ativo e cheio de sabedoria com quem trabalhar. Wo acabava de receber uma nova percepção. Quem sabe se
aquilo que é invisível é da maior importância, e aquilo que se consegue subtrair da realidade é o que permite os
milagres.
O Zero
Virá o dia em que seus cientistas honrarão ao zero na matemática interdimensional que está por vir. Neste
momento, vêem o zero como nada. Alguns terão dito: "Bem, sabemos que o zero não significa nada realmente.
Pensamos que um zero interdimensional será o infinito. Isso é o zero”.Não, não é. Falamos-lhes da matemática
de base 12 por mais de uma década. Sua elegância os assombrará, especialmente sua simplicidade de cálculo.
É a única matemática que "dá a mão" com a natureza. Vocês não podem considerar a matemática de base 12
sem fazer com que o zero seja um número inteiro de especial valor. Não pode ser o que ocupa um lugar, não
pode ser "nada", e não representa o infinito. Uma vez mais lhes dizemos isto. O zero é a magia da matemática
interdimensional. É a magia da base 12. O zero é o potencial de tudo o que foi, é ou pode ser. É o "agora" da
matemática universal. Representa o potencial, ou a energia da possibilidade. Portanto, o zero é variável
dependendo da equação. Vocês não estão acostumados a isso. Estão acostumados com o fato das equações
matemáticas serem empíricas e desejam que isso permaneça. Mas quando começam a fazer cálculos fora da
linearidade não pode ser assim. A elegância da matemática se revela nesse esquema. O zero remove o que não
é necessário e revela a solução. Converte-se no facilitador da realidade do próprio problema, e muitas vezes é o
número essencial. Não esperamos que compreendam isto plenamente. Aliás, não esperamos nenhum
entendimento em absoluto. Não ainda.
A Concordância Harmônica
Finalmente, lhes direi o que ocorreu realmente a semana passada. Há um lugar neste planeta chamado a
Caverna da Criação, da qual falamos na última vez em que estivemos com vocês. Esse foi o nome que lhes
demos antes. Mas vocês a chamaram de Registro Akáshico. É um lugar precioso, onde está armazenada sua
linhagem. Desejo levá-los ali por um momento. As paredes resplandecem. O cristalino está por toda parte. É
fresco, ainda que geologicamente não deveria ser assim. Há um cristal para cada homem, mulher e criança no
planeta. Muitos dos cristais são muito velhos, mas não parecem. Quando vocês vêm e vão, suas numerosas
expressões (vidas) simplesmente atualizam os cristais. Poderia se dizer que aí há um sistema que inclusive vai
bem mais alem do que dissemos dele. Alguns de vocês indicaram que sentem que esta é sua última vida. Para a
maior parte, não é. O que não sabem é que para a maioria de vocês, "isto é o que vocês fazem" no Universo.
Poderia se dizer que são um Humano universal profissional! Por que? Porque estão apaixonados pela Terra!
Estão apaixonados pela família! Quando este jogo se acaba e sua "vida" termina, vocês simplesmente mudam
energias. Parte de vocês se converte no guia de outros Humanos; parte de vocês passa ao outro lado do véu,
regressa e reencarna. O grupo que são vocês está sempre trabalhando. Vocês farão isto uma vez após a outra
vez e isto é por que se negam a perder o final! Você trabalhou muito tempo, Lemuriano, para perder isto. Você
foi parte disto durante muito, muito tempo, e tem visto e compartilhado o amor de Deus. Você o viu funcionar.
Ofereceu-se para as coisas difíceis e aqui está uma vez mais em uma das últimas ondas as quais ninguém
jamais, jamais pensou que poderia acontecer. Nessa Caverna da Criação, durante o fim de semana, mudaram
se as energias cristalinas que são a força de vida de quem vocês são. Somente outras duas ou três vezes na
história espiritual da Terra alteraram se a Caverna da Criação e o Registro Akáshico. Esta foi uma delas. A
Grade Cristalina da Terra está começando a ser reescrita e re-alinhada. Portanto, assim também serão os
cristais que têm sua força de vida, sua linhagem e seus registros de alma neste planeta. Eles também mudaram.
Tinha que ser assim.
Chega o momento em que o esotérico também é a física. É um sistema que precisa ser atualizado, porque
os Humanos estão cada vez mais próximos de serem anjos. O mesmo ocorreu com o 11:11. Vocês
perceberam? Por isso lavamos os seus pés. Hoje lhes demos informação interdimensional acerca da ciência.
Poderão dizer: "Bem, esse não é meu tema, Kryon. Preferiria ter pura informação espiritual”.Será melhor que se
acostumem a isto, porque esta informação científica nunca, nunca teria sido dada a uma Terra que estivesse
numa vibração inferior. Há um motivo para dar isto num seminário espiritual. Vocês estão por atravessar muitas
mudanças, que incluem uma explicação mais ampla do Universo. Isto é para que eventualmente possam ir a
lugares aos quais nunca pensaram poder ir. È necessária uma explicação mais ampla de sua realidade para que
possam fazer com sua biologia coisas que nunca pensaram que pudessem fazer. A Terra está no processo de
ser reparada - em contradição, quem sabe, com o que vêem nas notícias, mas há uma grande esperança de paz
neste grande planeta. Há esperança de que o ódio, como viram nestes últimos anos, termine e que haja um
entendimento e uma sabedoria que não estavam aqui antes. Há aqueles que se encontram aqui e dão energia e
luz para a Terra e nós lavamos os seus pés por isso.
E assim é, que a comitiva se retirou... como era apropriado.
E assim é que esta mensagem está completa.
Kryon
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Frustrações dos Trabalhadores da Luz ( II )
Newport Beach - Califórnia - 6 de dezembro de 2003

Saudações, queridos, Eu Sou Kryon, do Serviço Magnético.
É possível que diga: “Oh! Como pode ser que o Espírito possa falar, através de um Ser umano?” Permitamme dizer-lhes: essa é a maneira. Todas as Sagradas Escrituras da Terra foram feitas assim. Já pensaram nisto?
Agora estão vendo pessoalmente. Sabiam que, nessa mesma noite, poderão ir “em casa” e sentar-se diante do
Espírito e, tranqüilamente, no processo de meditação, invocar as mesmas energias que estão aqui? Esse é o
milagre de sua divindade. A comitiva volta a sentar-se a seu lado. Aqui existe uma doçura, que é o amor de
Deus. Seja o que for que essa palavra signifique para você – Espírito, família – é sobre isto que queremos falar
com vocês esta noite, entre outras coisas. Tem alguém aqui que está dizendo, neste momento: “Isto não pode
ser assim. Não posso acreditar”.Querido, é assim que queres realmente ser uma ilha, separado de toda a
maravilha e do amor, que é a tua família? É isso realmente o que escolhes? Através de teu juízo intelectual,
desejas isolar-te da cura, da paz e da alegria? Se for assim te bendizemos! Porque não há julgamento sobre o
livre arbítrio, querido.Pelo menos, pedimos que permaneça conosco. Talvez, durante estes poucos
momentos, possas sentir o toque da mão que não é a que está junto de ti. Talvez haja uma invasão no teu
coração, quando finalmente compreendas que quem está te falando agora é tua família espiritual. É o núcleo de
toda a existência. O que chamas Deus, está aqui! O que tu chamas Deus senta-se nos assentos desta sala!
A dualidade apresentada para o Ser Humano – parte do desafio – trabalhando a energia da Terra, para
muitos parece algo infrutífero. Alguns dizem: “Viemos e voltamos e viemos e voltamos. Qual é o propósito?”
Deixem-me dizer-lhes: vocês estão sentados em meio ao propósito! Querido Ser Humano, não houve profecias
sobre este dia. O que podem dizer sobre sentar-se, neste instante, em uma energia, no planeta, que não foi
profetizada? O que significa para vocês? Deveria dizer-lhes muitíssimo. Se o que está acontecendo aqui não foi
profetizado, será que alguma coisa mudou? Será que agora a profecia está sendo escrita em um quadro limpo,
pelos que estão sentados nas cadeiras a minha frente, assim como pela humanidade que está fora desta sala?
É possível que o que tenhamos dito seja realmente assim, que a humanidade tenha modificado a própria
realidade da Terra? Haverá quem diga: “Bem, Kryon, não é o que estamos vendo a nossa volta. Existe caos lá
fora, e não é positivo”.Talvez as coisas não sejam o que parecem. Falaremos sobre isto em um instante. Mas
agora, tomemos um instante para situar a energia neste lugar, porque estamos quase prontos para que comece
a informação. Quem é ele, que vem aqui? (falando da reunião que está ocorrendo) Perguntarão: “Quem é ele
que senta na cadeira onde estou sentado?” (falando agora também aos leitores) Poderão perguntar: “Quem sou
para pensar que posso transformar as coisas?” Nós dissemos que és um anjo que veio à Terra, completamente
desejoso de caminhar através do Armagedom!
Impossível? Alguma vez pensaste nisso? Quando nasceste, essa era a profecia. E, entretanto, aqui estás! Por
que uma criatura sagrada, que “conhecia” os potenciais de um futuro terrível, escolheu vir para a Terra, quando
vieste?
A razão por que continuamos a falar sobre isto, como temos feito durante os meses passados, é para ativar
sua “lógica espiritual”. Perguntar-se “Quem sou eu?” deve-se a esta mesma razão. Talvez lhes ocorra que estão
aqui por um propósito. Todos os que estão aqui diante de vocês, é por um propósito. Vocês chegaram com um
plano e vieram por livre arbítrio – com predisposições pelas quais passaram. Agora, estão começando a
entender o que realmente significa o livre arbítrio. É possível que posam mudar a sua própria estrutura celular
com a sua INTENÇÃO? É possível que possam falar com as suas células? É possível que também possam criar
paz na Terra? Falemos mais.
Mais sobre o DNA
Este último mês de seu calendário é tempo de resoluções – um tempo onde farão promessas de que farão
coisas para que, no próximo ano, possam prometer de novo! (risos) É a natureza humana, não é assim?
Dissemos há algum tempo que chegaria o momento em que revelaríamos os nomes das camadas do DNA e
começamos a fazê-lo. Revisando: também lhes falamos como “se vê” interdimensionalmente partes do DNA.
Enquanto falávamos da torção, também lhes dissemos alguns dos nomes, que agora foram publicados, e
algumas das identidades e propósitos por detrás das camadas. Algum de vocês viu que, em realidade, todas as
camadas estão em um círculo? Estão. E é possível que digam: ”Como estão dispostas uma com a outra?”
Nossa resposta é “sim”. (risos) Como vamos poder mostrar-lhes coisas interdimensionais, quando seus
processos de pensamento estão limitados a uma dimensão de um só dígito? Tentamos dar-lhes exemplos, mas
eles simplesmente não têm sentido. Inclusive apontamos seu artista Escher para que tivessem uma idéia do que
deve parecer para vocês... a realidade além de sua percepção. As perspectivas de Escher não têm nenhum
sentido em sua realidade; também não tem a sua física de 4D, sobre o DNA. Mas continuemos da melhor forma
que pudermos, com nossas metáforas e os nomes.
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Demos-lhes o nome da segunda capa: Torah E’ser Sphirot. O nome da terceira capa também foi dado:
Netzach Merkaba Elliyahu. O nome da primeira capa foi dado depois: Keter Etz Chavim. Se observarem, são
todos nomes de Deus. Se voltarem atrás, e estudarem a informação publicada, verão que tivemos muito cuidado
de fornecer certa informação nesses lugares onde sabíamos que ela seria transcrita e publicada. O que segue
foi falado, no mínimo duas vezes, em apresentações anteriores não publicadas. Mas é hora de transcrever esta
informação. Agimos assim para que meu sócio (Lee) pudesse acostumar-se a ver e dizer as palavras. É
demasiado importante para improvisar no momento. Assim é que se faz. Com esta nova informação, até meu
sócio precisa praticar a canalização! Desta forma, o que lhes damos agora, é a informação mais avançada sobre
as 12 camadas de DNA. Repassando: elas existem interdimensionalmente em quatro grupos de três. Os três
elementos ou camadas estão em cada um os quatro grupos característicos. Cada grupo tem um propósito ou
energia distinta. O primeiro grupo do qual falamos contem a capa um, que é a única em 4D. É a única que
podem ver sob o microscópio. Também lhes dissemos que chegaria o dia onde a exposição do interdimensional
estaria à mão, quando as sombras das camadas interdimensionais poderiam ser vistas. Busquem isto; é uma
certeza. Porque, enquanto começam a examinar o interdimensional, algumas coisas começam a aparecer,
inclusive sobre as hélices duplas. Olhem aí, queridos, porque interdimensionalmente, todas as capas estão
juntas em um círculo. Portanto, todas elas podem ser vistas como a que está em 4D. Sua forma conjunta não
terá nenhum sentido para vocês...tal como a pintura de Escher. O agrupamento de quatro e três também não
terá nenhum sentido.
Camadas quatro e cinco do DNA
É hora de revelar as camadas quatro e cinco. Seus nomes sempre estarão em hebreu e isto, eventualmente,
lhes dará alguns indícios sobre o seu propósito. Mas façamos uma revisão das primeiras três.
O primeiro grupo de três, do DNA, funciona junto e é referente ao DNA conhecido. Este grupo contém a
camada um, o genoma humano, que vocês podem ver e que é a programação biológica do Ser Humano. Ela
mostra toda a química utilizada em sua força vital. Nesta primeira camada lhes dissemos para buscar os “quatro,
três e seis”. Falamos-lhes que todas elas se relacionam com o atributo de base 12, referente a toda a vida. E
elas estão aí para que vocês as vejam, inclusive em 4D. Elas, inclusive, se mostrarão de forma maior, à medida
que compreendam mais sobre a química envolvida nas torções. Elas gritarão o 12. E é de se esperar que lhes
trarão maiores evidências ainda, do que estivemos dizendo, durante mais de uma década, de que a base 12 é a
matemática do Universo. Realmente é assim. Esse primeiro grupo de três inclui uma terceira camada
interdimensional (Netzach Merkaba Eliyahu), que chamamos de “Camada da Ascensão”. A partir daí, podem ver
que, inclusive a espiritualidade, está incluída nas camadas enraizadas. Em canalizações anteriores lhes
dissemos que o atributo do medo também estava envolvido. Também lhes dissemos o que fazer a respeito da
auto-estima e o quanto ela é importante para a plenitude do seu crescimento. Todas estas coisas estavam
envolvidas nas três primeiras camadas de DNA.
Enquanto formos apresentando, gradualmente, todas as 12 camadas, não se surpreendam se chegarmos
àquelas que serão as memórias relativas às suas experiências de vidas passadas. Até os seus atributos
cármicos estão ali! E todos eles são modificáveis! Para vocês, a parte mais confusa de tudo isto será algo que
ainda não discutimos: enquanto modificam uma das camadas, em qualquer ordem, em qualquer localização,
todas as demais “tomam conhecimento”. Como na química complexa, vocês não podem modificar algo sem que
as reações das demais também sejam modificadas. Nessa metáfora da química, o DNA é o mesmo. Se ativarem
a terceira camada, todas as 12 tomam conhecimento. Dentro do alcance do que foi dado anteriormente, agora
revelaremos os nomes das camadas de DNA de número quatro e cinco. Neste conhecimento, novamente
diremos que estas camadas não podem ser isoladas em seu estudo. Não podem estudar só a camada número
quatro ou a numero cinco. Só podem estudar a quatro e cinco juntas, porque são um par. Não podem ser
separadas jamais, porque essa é uma certeza interdimensional. É a forma em que operam com as outras
camadas e é o melhor que podemos fazer para
lhes explicar seu processo e como se relacionam com as restantes das 12.
Alguns dirão: “Bem, Kryon, porque são duas camadas, se atuam como uma?” Responderei com esta pergunta:
Por que a dupla hélice, a camada um em 4D, é formada por dois lados distintos de uma escada, quando elas só
podem trabalhar juntas? Vocês não podem estudá-las de forma isolada e obter algum êxito. Os lados da escada
são “casados com o que está no meio”. Uma vez mais, é difícil descrever o que são as propriedades
interdimensionais. Assim, que diremos somente que as laterais abarcam a estrutura do que está no meio, que
não é uma camada, em absoluto. Elas suportam uma energia de lei divina.
A camada quatro chama-se Urim Ve Tumim. Ela apresenta grande poder e grande luz. É um nome de Deus
e nunca deve ser considerado isolado, sem a quinta camada. A quinta camada é Aleph Etz Adonai . Descreve
Deus! Descreve a árvore da vida. Juntas, estas duas fitas são parte do grupo da divindade. O grupo um (as três
primeiras camadas) é o grupo raiz (que “aterra”). Inclui o genoma humano (camada um). O grupo dois é o grupo
divino, com as suas camadas quatro, cinco e seis. Agora vocês já as empilharam mentalmente, não? Bem,
tratem de não fazer isto. Elas não estão empilhadas para nenhum objetivo. Estão entrelaçadas entre si. As
camadas quatro e cinco juntas são a essência de sua expressão (esta vida específica na Terra) e a sua
divindade no planeta. Elas representam o “nome” no cristal do Registro Akáshico. Permita-me dizer-lhes, em
algumas palavras, o que significam as camadas quatro e cinco: o atributo espiritual primário e mais importante
de todos é a árvore da vida, que é a família. É um agrupamento divino, que fala aos anjos. As camadas 4 e 5

78

juntas são um agrupamento divino de três, mas a última camada deste grupo, a seis, não será apresentada esta
noite. Mas alguns de vocês já sabem que também é outro nome de Deus e uma frase que já escutaram, uma ou
outra vez, que modifica as camadas quatro e cinco. Agora falamos esotericamente. Não esperamos que
compreendam. Assim que, se quiserem levar uma mensagem deste lugar, sobre o que foi apresentada acerca
do DNA, saibam disto: há uma porção de seu DNA que é tão divino como o próprio Deus. Chamem-no de
“Agrupamento Angélico”, se assim o desejarem.
“Por que seria algo assim?” Podem-se perguntar. Podem considerar, ainda que por um momento, que parte
da sua biologia é divina? Bem, melhor que se acostumem. De que outra forma pensam que tem lugar a cocriação? De que outra forma pensam que podem manifestar e modificar a matéria? (como foi demonstrado,
claramente, na sessão de ciência deste seminário). Como supõe que se consegue estas coisas, Ser Humano?
Mais ainda, já descobriram que, inclusive sem intenção, sua consciência e o campo que a cerca mudam a
energia ao redor de vocês! Quando vocês sentam junto a alguém, no teatro (e inclusive neste instante), existe
um campo de energia que fala interdimensionalmente com o campo do outro. O mesmo ocorre quando passam
junto a alguém no armazém. Sabiam que, enquanto seus próprios campos de energia passam dentro do outro e
ambos tocam a outro mais, as inteligências atuam entre si? É sutil, mas é assim! Pensem nisto na próxima vez
que estiverem caminhando entre outros. Pensam que isto é ridículo? Esperem apenas que a ciência valide a
“fotografia” de seu campo de vida interdimensional. O fará. Que tipo de transferência de energia ocorre aí, de
humano para humano, quando se aproximam suficientemente para interagir desta maneira? Permitam-me que
os diga: esta não é uma transferência invasiva. Esta porção de agrupamento divino de seu DNA é a que grita a
divindade, aonde quer que vocês vão. São as que dizem aos que estão ao seu redor que vocês estão vibrando
mais alto – que estão começando a despertar. Não é invasiva, apenas informativa. Quantos de vocês estiveram
em situações, quando se encontraram com pessoas, pela primeira vez, e eles retornaram a sua porta mais uma
e outra vez, até que vocês disseram: “O que é que querem? “E eles responderam: “ apenas quero estar junto
contigo. Não sei o que tens que eu gosto, amigo, e quero mais disso.” Talvez nem sequer sejam capazes de
descrever, mas gostam do que existe em você! Talvez vocês nem sequer os queiram ao redor, mas eles estão
ali, de qualquer maneira. Alguns de vocês atraem e atraem. Melhor que invasiva, esta energia muitas vezes é,
justamente, o contrário. Esta energia de equilíbrio e sabedoria, na aura que caminha com vocês, é tão atrativa
que os outros humanos a conhecem e sentem – inclusive os que nunca viriam a uma reunião como esta,
desejarão estar com vocês. Algum dia, daremos cobertura de parte do essencial que isso é.
Não seguiremos mais adiante, sobre o DNA, hoje. Em uma das próximas reuniões que teremos, traçaremos
o nome da capa seis. Para alguns, não será uma surpresa, porque representa o nome da divindade em seu grau
mais elevado. Compreendam, queridos Seres Humanos, que a informação sobre o DNA é altamente esotérica.
O que vão fazer com ela? Quando tiverem todos os 12 nomes hebreus, e não puderem pronunciá-los melhor
que o meu sócio (risos), o que vão fazer com este conhecimento? Esses nomes não estão sós. Também
existem imagens e cores. Talvez virá o tempo em que tudo isto venha junto e terá maior sentido para vocês,
ainda que seja interdimensional. Talvez começarão a ver a divindade interior e compreenderão de onde vêm os
milagres. Talvez até descubram como pronunciar as palavras antigas e sintam a energia que contém quando
são ditas.
Gostaríamos de falar-lhes sobre mais seis frustrações dos Trabalhadores da Luz. Naturalmente, não vamos
discutir todas elas hoje, não? (risos) Apenas seis mais. (Ver canalização de Kryon de 27 de setembro de 2003).
Número Um: “Querido Kryon, me angustia muito do que vejo nas notícias. Não enche a minha alma.
Preocupa-me. Procuro manter uma atitude positiva. Busco a paz na Terra mas, onde quer que olhe, estão
transmitindo as notícias, parece que tudo está explodindo. Sabes, está piorando, Kryon! Justamente no
momento em que disseste que estava sendo entregue energia para a Terra, onde veríamos melhoras, onde,
algum dia, poderíamos encontrar as verdadeiras soluções. Em troca, parece que obtemos horror! Como
justificamos estas duas coisas? É frustrante. Não só isto; ainda que pudesse justificar, como falar para os meus
amigos a respeito, quando vêm em minha casa e choram pelos que se foram, quando vêem ódio e guerra,
quando vêem que está piorando em lugar de melhorar? Que faço? Dou-lhes um pequeno tapinha em sua
cabeça e digo que a energia está mudando? Não. Quero respostas reais”.
Em primeiro lugar, querido, liga-te com a tua divindade! Compreende o que está acontecendo para que
possa emanar paz. Faz isto sem te importar com o que encontras nos noticiários. Quando teus amigos vierem te
ver, terás a paz de Deus em tua vida. És um embaixador do divino. Ativa, intuitivamente, as camadas do DNA
que te darão paz e divindade ante a incerteza e frustração. Isto é o início. TU és primeiro, inclusive antes da
explicação que buscas. Aprende a aceitar que, inclusive quando parece que tudo ao redor de ti está envolto em
desafio, há um doce lugar chamado TU, onde os amigos podem estar e encontrar descanso em tua energia. É o
que faz um farol quando vem a tormenta... conduz os outros a portos seguros. Deixe-me dizer-lhes o que está
acontecendo e usarei uma metáfora. E se existisse a nação mais corrupta da Terra? E toda ela fosse corrupta?
Vocês não, mas imaginem comigo. Imaginem que não houvesse nenhuma parte que não estivesse corrompida,
uma corrupção que estivesse existindo há cem anos. Falemos sem rodeios: todos estavam envolvidos. As
pessoas comuns não teriam oportunidade de ir a nenhum lugar a menos que se unissem ao processo de
corrupção. Era um modo de vida. Agora, neste cenário fictício, aparece um novo líder que tem integridade.
Lembrem, esta é uma metáfora. Agora, imaginem por um momento, que vocês são esse líder e começam a
tratar de fazer, com todas as suas forças, o que é correto e sábio para todos. Permita-me perguntar-lhes isto:
acreditam que terão algum problema? Alguns desafios, quem sabe? (risos) Absolutamente! O que fazer? A
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resposta é que nunca poderão agir sós. Terão que iniciar pelos que estiverem a sua volta, e terão que lhes
mostrar a sua luz. Terão que lhes mostrar a diferença, vivenciando-a. Uma vez que eles se sentirem a salvo com
vocês, poderão ver algo em vocês que estavam desejando: integridade. Logo isto poderia se difundir e vocês
poderão ter um Gabinete que tenha integridade. Então, talvez, eles passarão a difundir em seus Congressos e
vocês terão mais e mais pessoas “embarcando” nesta nova atitude. E vejam a sabedoria em tudo isto. Enquanto
vocês puxam a alavanca da “integridade” e eles vêem o tesouro que estava oculto, se entusiasmarão. Há quinze
anos atrás, isto foi trazido com palavras diferentes na “Parábola do Poço de Piche”. É disso que se trata.
Agora detenham a história por um momento. Permita-me dizer-lhes o que significa a metáfora até agora.
Quem é o metafórico líder? O líder é a consciência humana. Transformou-se rapidamente. Mudou e é uma
energia própria que, literalmente, é como se houvesse um casulo, envolvendo vocês e ela estivesse rogando
para ser descoberta. Quando a Terra muda a energia, não força a escolha de vocês. É um produto do livre
arbítrio humano. Não há convencimento. Não os impulsiona. Está aí, caso desejem examiná-la. Honra o
processo da dualidade, não é verdade? Este novo líder chamado consciência humana melhorada está aqui, e
está dizendo: “Tenho para vocês paz na Terra; tenho para vocês saúde para as nações que necessitam; tenho
para vocês conceitos sobre os quais ninguém pensou jamais, para oferecer acordo e solução para o insolúvel.
Tenho para vocês o fim do antigo ódio. Estou aqui para alimentá-los se têm fome da verdade”.
Em um salão como este, repleto de Trabalhadores da Luz que estão respondendo a esta consciência,
deveria ser óbvio para muitos de vocês que as coisas estão mudando... em grande escala! Por que as notícias
são tão ruins? Aqui está a parte seguinte da história. Dentro desta metáfora, uma vez que vocês, como o líder,
conseguem que uns poucos os ajudem nesta busca de integridade, acendam uma luz brilhante (depois de tudo,
são Trabalhadores da Luz, correto?) Repentinamente, nessa luz brilhante, todos os que sentiam que a
obscuridade era sua amiga, ficarão travados em um lugar onde todos poderão vê-los! O que aconteceria se, em
um lugar perpetuamente escuro, acendessem uma luz incrivelmente brilhante? Direi. A energia escura fugiria,
buscando encontrar um esconderijo! Vocês estariam expondo o pior do pior. Haveria ruidosos protestos,
mudanças e, repentinamente, as coisas escuras que sempre haviam estado ali, subitamente estariam olhando
para vocês! Algumas poderiam atacá-los. Mas não teriam onde se esconder. Lentamente, teriam que se
transformar também... para aceitar a nova luz ou buscar um outro lugar escuro. Por razões que já foram
discutidas, a natureza humana gosta de dramatizar. Observem como não existe um canal de boas notícias. Não
seria maravilhoso? Um lugar onde se pudesse sintonizar e escutar as boas coisas do dia, e onde pudessem
escutar histórias de como as pessoas ajudaram outras pessoas? Imaginem uma emissora onde pudessem
escutar sobre a vitória, a alegria e a experiência comum positiva! Não seria maravilhoso? E vocês dirão: “Bem,
quem sintonizaria algo semelhante?” E a resposta é: não muitos, por agora. Sabemos. Mas quando isto
aconteça, e acontecerá algum dia, compreenderão que uma parte da consciência humana mudou realmente.
Assim que a resposta à pergunta sobre estar frustrado com os meios de comunicação é esta: compreenda
que esta mudança está sendo criada. Em seus noticiários “justos e equilibrados”, estão recebendo “justas e
equilibradas más notícias”. Apenas estão obtendo uma parte delas, já que essa é a natureza humana. Disfarçam
o que está “escapando (fugindo)”; e o aumento da negatividade se deve ao incremento da luz! Intuitivamente
compreendam que a outra parte está aí, mas não conseguimos vê-la. Em sua própria consciência,
compreendam a alegria que também está aí, para poder haver o equilíbrio dentro de sua própria lógica.
Compreendam a tarefa impossível do líder metafórico, removendo toda a velha energia, com o pó da
obscuridade que, repentinamente os afoga a todos.
Número Dois: “Kryon, estou cansado das pessoas e estou frustrado com elas. O que ocorreu neste último
ano criando uma situação onde as pessoas mudaram tão radicalmente? Não entendo! Muitos com quem estive
parecem estar polarizados, de uma forma ou outra, e estão mudando”.
Bem, Trabalhador da Luz (pausa)... Deixe-me fazer-lhe algumas perguntas sobre isso. Está certo de que as
pessoas estão mudando ou é você que está mudando? E se fosse uma situação onde você pediu iluminação e a
recebeu... de forma suave ou preciosa? E se você se tornou mais sábio e olha para seus amigos e para a sua
família, não os julgando, mas com sabedoria, percebendo uma separação? E se foi você que mudou e não eles?
Assim que, novamente, pedimos esta tolerância e paciência enquanto avançam... pois eles seguem como antes.
Assim que haverá um abismo, que está se abrindo, já que vocês estão se movendo e eles não. Pode-se
atravessar o abismo com o que chamamos Ponte e Espadas. Bem, esta informação é antiga mas,
repentinamente, está na sua porta. Agora é a sua realidade. Entretanto, há alguns anos atrás, quando foi dada
nos ensinamentos de Kryon, estava apenas no livro. Jamais houve uma época em sua vida em que tenham visto
uma polarização da humanidade igual a esta. Passaram por algumas traições pessoais ultimamente? O que
significa para vocês? Não mais indecisões! Estão começando a ver-se, não é assim? O que realmente sentem e
pensam os demais está começando a aparecer. Assim que, agora, estão vendo os Seres Humanos começar a
afastar-se e isolar-se naquilo que realmente acreditam, enquanto que antes isto não era óbvio.
Agora é a sua vez, como tarefa de um líder da consciência humana, de mostrar o seu amor, compaixão e
tolerância com aqueles que se afastam de vocês... inclusive com aqueles que os traíram. Podem fazê-lo? Deixeme dizer o que acontece, querido Ser Humano, quando for e olhar nos olhos de quem lhe traiu e a quem ama de
todas as formas. Quando o fizer, se criará uma energia específica, como uma terceira energia entre vocês dois.
Essa energia é divina e vai direto à Terra – direto ao cristalino! A lembrança do que você fez se armazena e a
sabedoria é absorvida e isto muda o planeta. Assim é que funciona.
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Você começa a ver as pessoas de forma diferente. As vê através dos olhos da ascensão. As vê como família.
Na sociedade normal, não importando o que tenham lhe feito, compreende que eles são parte do todo. É
escolha deles afastar-se de você, que seja assim. Mas você compreende que eles são amados tanto como você.
Pode fazê-lo? É uma das coisas mais difíceis que pedimos a um Ser Humano. Olhar o traidor e amá-lo como
ama a si mesmo.
Número Três: “Kryon, estou cansada, realmente cansada. Parece que não tenho a energia que costumava
ter. Sabes, Kryon, estás ensinando que estamos entregando energia para a Terra, que se unifica, finalmente,
com a energia lemuriana, energia do Trabalhador da Luz! Teria que me sentir mais forte, não mais enfraquecida!
Por que estou sempre tão esgotada? Estou fazendo algo errado?” Não são todos vocês que fazem esta
pergunta, mas uma quantidade suficiente para provocar esta discussão. Como lhe falo isto, querida? Na próxima
vez em que se sentir exausta, na próxima vez que se sentir como se tivesse que sentar e, talvez, lamentar o fato
de que não foi sempre assim, quero que saiba algo: há um séqüito ao redor de você celebrando a sua vida,
observando-a deixar os pesos que concordou levar! Não compreende que, à medida que a energia começa a
aproximar-se daquilo que esperava, você vai trabalhar? Você veio aqui para fazer parte da elevação espiritual
mais pesada de qualquer Ser Humano, em toda a história deste planeta. Lemurianos, estão escutando? A Nova
Energia que entra no planeta é proporcional a sua energia, isto é, você é responsável pela sua expansão, a
partir do seu próprio esforço. Faz parte da sua caminhada diária! Alguns de vocês estão dizendo: “Bem , Kryon,
tudo o que fiz hoje foi encher o tanque de gasolina do carro e algumas pequenas tarefas! Grande
empreendimento espiritual, hein? Bem estou cansado!” Escutem, no processo de sua existência diária como
Trabalhadores da Luz neste planeta, existem partes com múltiplas camadas de vocês transportando energia
para a Terra. O próprio fato de estarem aqui em um estado iluminado, cria energia! Não importa o que estejam
fazendo. Em um quarto escuro, as luzes que andam em volta, pretendendo não ser luzes, iluminam o quarto!
Talvez despertem pela manhã, já cansados, e decidem deixar o dia livre e isso os cansa mais! Isto soa
familiar? Ah! Estão levantando muito peso! Que honra para nós sentar-nos com um Trabalhador da Luz como
este! Realmente chegaste com uma disposição e um plano para fazer isto, lembras? Na próxima vez em que se
sentir cansada, por que não saúda e agradece este cansaço? Podes parar um momento e dizer: “Agora
compreendo que, de alguma forma, estou fazendo um trabalho planetário e estou feliz e satisfeita de ser parte
da família de Deus. Reconheço a “Urim Vê Tumim” e “Aleph Etz Adonai”. Quando você age desta forma, o
agrupamento espiritual do DNA é ativado e você começa a entender que trata-se da elevação espiritual.
Cansada? Sim, Mas não vai ser assim para sempre. Estes são os tempos sobre os quais falamos. Já não são
futuro. Estão aqui. Assim que você carrega o peso e compreende porque está aqui. É por isto também que o
amamos da forma como o fazemos. Logo, mais tarde... deixa o teu dia livre!
Número Quatro: “Kryon, estou preocupado com o que estou vendo nos elementos do planeta. Está ocorrendo
um aquecimento global. As geleiras estão derretendo. Estamos escutando histórias sobre mudanças climáticas.
Tenho medo... ou, no mínimo, preocupação”.
Querido, o que você esperava? Quando soou a campainha e começou a luta, você saiu do seu canto sem
esperar nada? Quando a Terra vibra mais rápido e muda o seu marco de tempo, também ocorrem mudanças
geológicas. Volte e leia as transcrições originais (referindo-se aos livros anteriores de Kryon). Falamos que logo
chegaria o tempo, durante a sua vida, onde em lugares do planeta que antes eram férteis, nada mais cresceria
e, onde antes era deserto, aí floresceria. Falamos de um incremento geológico no tempo e na atividade.
Falamos do movimento mais acelerado da rede magnética. Falamos que, também, esperassem mudanças
climáticas severas. Assim que, agora, quando essas coisas estão acontecendo, a que conclusão chegas? Deixeme dizer, caso ainda não tenha imaginado, que vocês alteraram o marco do tempo! Estão assistindo uma
aceleração geológica. A estrutura do tempo acelerou e vocês estão vendo coisas em sua vida de forma diferente
das que viam anteriormente. É o que uma Terra ascensionada faz. A Terra atual está mudando. Não é uma
mudança esotérica que é vista apenas por uns poucos “iluminados”! É real! Nós falamos. Falamos, também, que
a Terra responde à consciência humana, e agora vão poder ver.
E agora, estão dizendo que, quando finalmente estão vendo as coisas acontecerem, se preocupam? Bendito
seja... a dualidade funciona de verdade! Uma vez mais lhes darei esta informação. O aquecimento global é
produzido elos oceanos do planeta e não pela atmosfera. Esperamos que os cientistas descubram. Quando o
fizerem, pedimos que lembrem onde ouviram primeiro. Talvez este evento traga credibilidade para aqueles de
vocês que se perguntam se esta canalização é real. Também lhes dizemos que este aquecimento sucederia de
qualquer forma, inclusive sem o problema de combustível fóssil[1]que vocês têm. Logo, com o próximo alento,
direi a vocês todos que escutam e lêem que, por favor, sigam cuidando da limpeza relacionada com o
combustível fóssil, de qualquer forma! Mas não é o que está ocasionando o aquecimento global. Tudo isto vai se
acomodar, uma vez que a Terra é dinâmica. Escutem: Não há um plano divino em marcha com objetivo de
tomar a Terra e torná-la inabitável. Pareceria correto, para vocês, que a Terra não suportasse o que estão
fazendo? Não. A Terra é sócia de vocês em tudo isto. É o mesmo que ocorre quando vocês vêem as notícias. É
frustrante e não tem sentido. É hora de transformar as preocupações em celebração e alegria. Há ironia aqui: as
mesmas coisas que os preocupam estão ocorrendo em conseqüência do que vocês fizeram para mudar a
consciência do planeta!
Número Cinco: “Bem, Kryon, há alguns momentos você falou que, com as mudanças na Terra e com a luz
que está em torno, existem muitos que, aparentemente ‘fogem da parte debaixo das rochas’. Em outras
palavras, vamos ver muito mal na Terra. Estamos vendo agora. É o motivo pelo qual estamos vendo mais ódio e

81

maldade do que jamais vimos anteriormente?”. Sim. Quando se acende a luz. O que sempre esteve ali se revela
e é difícil permanecer indeciso, não? É exatamente o que estão vendo. Há dois anos nos sentamos neste
mesmo lugar e lhes falei deste mesmo potencial. E agora, o estão experimentando. “Isto significa dizer que,
devido a isto, vamos necessitar de muita ajuda. O que podemos fazer para proteger-nos de toda esta maldade
que parece estar vindo debaixo das rochas e aproximando-se? Como vamos nos proteger?”. Direi, com muita
firmeza, uma vez mais, para que se publique. Querido Ser Humano, a proteção – a proteção energética
espiritual – é uma relíquia da velha energia. Está baseada em um medo secreto: houve um tempo em que
sentiram necessidade de escudar-se da energia dos outros. Isso não é mais necessário. Uma vez mais,
utilizamos a metáfora do quarto que está às escuras. Quando alguém entra e acende a luz, a escuridão vai
embora. Não permanece! Não contra-ataca. Em troca, é transmutada. A escuridão se converte em luz, e vocês
são os faróis que criam isto. Assim que, novamente, a energia escura não é uma energia ativa. Depende
completamente de um lugar vazio para existir... e esse lugar vazio é onde se encontra o medo.
Vocês são os que carregam a luz! Ela é gerada, automaticamente, quando começam a vibrar mais alto e
desenvolvem a sua divindade. Aonde quer que caminhem, sua luz transmutará qualquer energia escura em seu
caminho. Não há necessidade de proteção. Usem a luz que possuem para saturar completamente qualquer
coisa que seja inapropriada, com a qual entrarem contato. Esta é uma realidade e uma promessa. Isto é algo
que lhes falamos muitas vezes anteriormente. Por favor, compreendam que a sua luz não é uma força invasora;
apenas uma força neutralizadora. Outra vez o quarto escuro se ilumina e, no processo, há visão. Isto é invasivo
apenas para a escuridão! Não fiquem frustrados ou temerosos pelos que os rodeiam e que vocês acreditam
possuírem energias escuras. Nesta Nova Energia, até o mais escuro Ser Humano que possam imaginar, em sua
presença não terá oportunidade de atravessar a luz que vocês carregam. Eles não podem atirar com uma arma
escura sobre vocês! Os que projetam escuridão, necessitam um espaço vazio, sem luz, para que a sua
escuridão exista. Por isto, existe tanta frustração em muitos deles. Os que carregam a energia escura, por
escolha, simplesmente não irão a lugar nenhum quando o objetivo for o de fazer o que sempre fizeram...
influenciar a todos os que os rodeiam e criar temor. Quando não conseguem afetar vocês, ficam muito irritados.
Notaram? Irritam-se porque vocês não reagiram a sua escuridão, Faróis. Falaremos mais a este respeito em
outro momento.
É muito interessante a forma como os humanos trabalham com os humanos,
especialmente quando um deles é um Farol. Alguns se irritam muito na presença de vocês. É possível que
vocês não façam nada e, inclusive, não falem nada. Mas, simplesmente levando a sua luz, de lugar em lugar,
muitas vezes criam, nos outros, frustrações. Tudo isto faz parte da interação de seus campos interdimensionais
pessoais, sobre o que já falamos, anteriormente, neste ensinamento. Talvez, esta seja, de todas as coisas que
falamos nesta noite, a exposição do que está acontecendo em sua vida, com aqueles que os traem e lhes dão
as costas, Faróis. Eles carregam uma energia que não é equivalente a sua. Você os frustra, sabia disto? A ironia
é que isto está enumerado como uma das frustrações de um Trabalhador da Luz: quando você frustra os outros.
Número Seis: “Kryon, estou frustrado por ter que aprender as mesmas lições uma e outra vez. Aprenderei
algum dia? Por que tenho que seguir fazendo isto?”.Permita-me fazer-lhe uma pergunta: antes alguns de vocês
que vieram aqui hoje, comeram uma grande refeição. Ela sustentou seu corpo e aqui estão sentados. Após
terminar este evento, provavelmente, deixarão esta sala e voltarão a comer! O que acontece com vocês? A
primeira não foi suficientemente boa? (risos) Não os nutriu? Sim. Não foi boa? Foi. Compreendem? Querido,
você está crescendo. Quando repete as lições, em realidade, não as está repetindo. Mas estás sustentando a
tua vida no planeta. Não veja como repetição. Você não vê a sua comida assim, não é certo? Você senta com a
sua comida e começa: “Oh! Não, não de novo?” Você não espera o sustento e a alegria de sentar com a família?
Se começar a ver seus desafios do mesmo modo, querido Ser Humano, este mundo vai se curar muito mais
rápido. Considera o que parece ser aprendizagem repetida como uma confirmação da aprendizagem.
Compreenda que não está em um ciclo espiritual sem fim, mas que teu corpo está em um ciclo biológico sem
fim. Comer sustenta a vida, e sustenta a vida criar conhecimento espiritual a partir das circunstâncias de suas
vidas que necessitam ser resolvidas. É parte da vida.Essa é nossa mensagem. Assim que tomamos essa doce
energia, enquanto concluímos, convertendo-a em algo mais. Alguns de vocês vieram aqui esta noite com o
objetivo de cura. Talvez cura emocional, talvez cura física ou de uma situação.
“Querido Kryon, estou em uma situação impossível. Simplesmente não há solução”.Oh! Sim, há! Não estás
dando credibilidade ao Espírito para saber dessas coisas! Como sabes que o que estás pedindo não faz parte
de um processo que está sendo criando por alguém mais, numa manifestação de sincronia, que resolverá o
problema dele e o teu processo também? Assim é que funciona. Já pensaste sobre isto? Queridos, vocês
seguem isolando-se e pensam que estão sós. De alguma forma, sentem que têm que resolver tudo sós! Essa é
a dualidade em ação. Vocês não estão sós e seus desafios não são exclusivos para vocês sós.A verdade? Esse
grupo de DNA sobre o qual falamos, é o grupo espiritual, vinculando, literalmente, cada Ser Humano, único,
interdimensionalmente, com todos os outros Seres Humanos no planeta! Não é só o DNA que não pode ser visto
em sua realidade... é uma força que é divina! É uma rede de complexidade que ainda não começamos a
descrever para vocês, que está além da informação da Malha Cósmica. Vocês estão conectados com todo o
outro humano que existe. Isto cria uma rede de propósitos criativos e de sincronicidade. Assim é que funciona
tudo. Como podem imaginar, é incrivelmente complexo, com os Eus Superiores da humanidade fazendo coisas
que nem podem imaginar... todos unidos enquanto vocês se sentam aí, sentindo que estão sós!
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Nesta noite, convertamos a doce energia em manifestação. Qual é o seu desafio? E se manifestarem a
energia que seja apropriada para sua vida... neste instante? Quando falamos de co-criação, estamos falando de
soluções aos problemas da vida. Não estamos falando de manifestar coisas materiais para o seu prazer. Não.
Vocês vivem uma cultura onde muitas coisas materiais são necessárias... e precisam! Nós compreendemos.
Mas o que está diante de cada Ser Humano que está aqui escutando e lendo é único. É mais sobre equilíbrio do
que outra coisa. Assim que, transformemos esta doce energia em uma cura para vocês, nesta noite. Já se fez
antes, muitas vezes, com grupos que sentaram diante de Kryon, como vocês.
(pausa)
Você tem o livre arbítrio, querido Ser Humano. E entre todas as liberdades que tem está a liberdade de
aceitar o amor de Deus em tua vida e sair daqui diferente de quando entraste. E essa é a verdade.
E assim é.
Kryon
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Kryon – Perguntas e Respostas
1º Trimestre de 2004

Pergunta (1): Oi, Eu sou a Mônica da Argentina e não sei como pronunciar “Kryon”. Na Espanha, eu falo
“Krion” e não sei se esta pronúncia está correta. Muito obrigado.
Resposta (De Lee): Mônica, obrigado por sua pergunta. Não é só você que fala “Krion”, já que todos os
franceses também pronunciam assim! Na América é pronunciado Cry-ahn (Craian), mas eu realmente não acho
que faça muita diferença. Kryon nos diz que é um “som no ar”, e que significa algo para a energia ao seu redor.
No entanto, nós descobrimos que ambas as pronúncias parecem ter uma energia muito boa. Nossos amigos de
língua francesa tem pronunciado “Krion” por anos e até mesmo escrevem o nome diferentemente (Kryeon).
Portanto fale da forma como achar melhor, e saiba que é a sua intenção que é honrada, não como você
pronuncia o nome.
Pergunta (2A): Kryon veio como um chamado para a Luz, não para te fazer dinheiro. Kryon foi embora; ele
partiu, e isto já há vários anos. O que você (Lee) está fazendo não é legal.
Resposta (de Lee, em março de 2004): Estou aberto a discutir esta crítica e não a julgo por este comentário.
Mas já que perguntou eu agora tenho a oportunidade de responder integralmente. Eu peço a todas as pessoas
que estão ao meu redor para medirem a energia que sentem quando eu canalizo. Se Kryon tivesse ido embora
então nada aconteceria. Se Kryon tivesse partido, então aqueles que vêm e sentem a energia saberiam. Mas ao
contrário disto a energia aumentou, e em algumas de nossas reuniões estão acontecendo verdadeiros milagres
de cura. O grupo da ONU, que veio para julgar este mesmo assunto no ano passado, mais uma vez me pediu
para voltar e canalizar Kryon em setembro de 2004. Então eu digo isto a todos vocês: Vocês tem tido 15 anos de
informações para observarem como uma medida da energia de Kryon. Vocês também sabem que eu mesmo
não poderia criá-las. Portanto, quando ler o novo material ou participar de uma canalização de Kryon, seja o seu
próprio juiz. Veja por si mesmo se o amor de Deus ainda estão lá com toda sua força. Muitos reportaram que a
energia de Kryon não apenas está aqui, mas o poder de suas mensagens está ainda maior e mais detalhado
agora que a grade se estabilizou. Eu continuo a canalizar Kryon para milhares de pessoas ao redor do mundo.
Eles o vêm e sentem o amor de Deus durante cada sessão. Isto seria difícil de disfarçar para um engenheiro
(minha antiga profissão).
Quanto a apenas fazer dinheiro, eu adoraria ver o autor da pergunta passar algum tempo na minha pele,
porque acho que haveria algumas revelações sobre várias coisas. Já de conhecimento público o fato de que dos
12 livros de Kryon, nós mesmos publicamos 8 deles. Isto significa que nós precisamos ser o nosso próprio
banco. Cada vez que há uma reimpressão ou um novo lançamento, nós mesmos nos financiamos. Temos uma
empresa de publicação para dar suporte, com um escritório, empregados, vendedores, e propaganda mensal.
No entanto mesmo que façamos trabalho espiritual, nunca pedimos dinheiro, e não há espaço em nosso site
para se doar nada. Nós também tentamos manter o comercial separado do espiritual, e para aqueles que
tiverem notado, nós não gritamos sobre novos produtos em nossa homepage e também não se pode comprar
nada lá. Nosso website é projetado de forma que se você quiser comprar algo, precisa encontrar a seção da loja,
e ainda clicar em outro link para chegar lá. Eu ganho minha vida desta forma, assim como a maioria das
pessoas precisa fazer. Se o meu trabalho não se manter, então eu falharei. Se a energia dos livros e seminários
não for boa, então minha carteira irá mostrar isto. É assim que eu gosto de fazer. Me mantém na integridade, e
torna minha experiência uma experiência financeira diária tanto quanto acontece para a maioria de vocês.
Pergunta (2B) (para Lee): Em seus seminários você tem demonstrado que não pede por dinheiro em seu
trabalho ou em seu Website. Eu pessoalmente gosto disso. No entanto, você também disse que dá suporte ao
trabalho de Fred Sterling (o canal para Kirael), que por sua vez pede por dinheiro. Isto não está em conflito?
Resposta (de Lee): Eu não vejo isso como um conflito, se considerarmos que sou responsável pelo meu
próprio trabalho, que é muito diferente do trabalho do Reverendo Sterling. Ele é o ministro da Igreja da Luz de
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Honolulu, uma igreja real com serviços, um prédio, e empregados que estão disponíveis para ajudar as pessoas
sem cobrar nada por isto. Ele também dá suporte a um show de rádio internacional gratuito semanalmente sem
patrocinadores. Reverendo Sterling também está disponível para ensinamentos e leituras particulares (que
funcionam à base de doações). Também não há associação em sua igreja; portanto, não exige dízimo. Ele não
tem uma série de livros como eu tenho, e raramente pode deixar sua igreja para dar palestras em outros locais
devido à sua agenda atarefada. Portanto, neste caso, eu compreendo totalmente a necessidade de
contribuições externas. Se estivesse no lugar dele eu faria a mesma coisa. Por favor, compreenda que eu não
julgo ninguém que peça por dinheiro. Apenas sinto fortemente que no meu caso isto não é apropriado, e que
meu trabalho como autor e palestrante deveria ser capaz de garantir o meu sustento. É muito simples: se as
pessoas não gostarem do meu trabalho, então eu não terei um emprego. Sinto que existe integridade na
maneira como lido com isto.
Pergunta (3): Querido Kryon, eu sinto que Lee Carol não está se sentindo muito bem. Ele está doente? Se
está, irá se recuperar? Suas canalizações significam muito para mim, pois através delas aprendi muito e por isto
sou grato a você e também a Lee Carol. Deus o abençoe, Lee!
Resposta (de Lee em março de 2004): Adorei receber sua pergunta! Eu não apenas estou me sentindo bem,
mas sinto como se nunca tivesse tanta energia como tenho agora. Na verdade não tive sequer uma gripe por
mais de oito meses (algo muito raro), e sinto que meu sistema imunológico está mais saudável do que nunca.
Estou escrevendo meu décimo livro, me apresentando duas vezes por semana, e acabei de fazer 60 anos!
Portanto, continue enviando seus bons pensamentos. Estou muito grato por sua preocupação, mas me sinto
melhor a cada ano!
Pergunta (4): Querido Kryon, uma pessoa chamada Jesus realmente existiu, ou aquele foi um grupo com a
energia crística, o qual a igreja transformou em uma pessoa?
Pergunta: Querido Kryon, eu procurei por mapas natais de Jesus por vários anos e encontrei um que
acredito, caso não seja verdadeiro, é pelo menos o mais intrigante. Portanto, eu pergunto: Você pode revelar a
data e o horário preciso do nascimento de Jesus Cristo? E qual das camadas do DNA é a camada astrológica a
qual você mencionou? Eu realmente acredito que isto pode ajudar a realinhar a astrologia com a energia sobre a
qual você falou.
Pergunta: Querido Kryon, quando Jesus esteve aqui, ele sabia sobre o nosso trabalho eterno de construir
universos? Ele sabe o quanto o amamos?
Pergunta: Querido Kryon, eu não sou cristão, mas estou curioso para saber se a história de Jesus é acurada.
Ele morreu crucificado, ou escapou para viver toda uma vida com uma família própria, em algum outro lugar?
Pergunta: Querido Kryon, não era Jesus nada mais nada menos do que uma criança de cristal? Ele possuía
algo que simplesmente não era compreendido durante sua época? Ele teve um DNA diferente ou mais
avançado? Esta época é tão excitante, e as coisas estão se tornando tão claras, que desejo ser capaz de contar
aos outros o que compreendo agora.
Resposta: Meus queridos, oferecemos esta resposta com grande respeito por aqueles que amam este
mestre humano. Não serve a nenhum propósito oferecer informações que desvalorizam qualquer estudo ou
busca pelo divino por qualquer humano vivo. É por isso que freqüentemente nós não lhes damos a história real
de alguns dos mestres que caminharam sobre a Terra. Vemos a busca pelo divino como a coisa mais importante
que um humano pode fazer. Mesmo se os fatos históricos estiverem corretos, às vezes o benefício da busca
ainda traz um humano para a luz e para a percepção de que Deus está dentro de todos nós. Jesus foi uma
pessoa real. Seu nascimento e sua morte foram muito diferentes do que tem sido contado, mas ele caminhou
sobre a Terra com uma alma iluminada e seus milagres e ensinamentos foram o início de uma nova
dispensação. Ele ensinou a unidade, e o princípio de que todos os homens poderiam falar pessoalmente com
Deus. Ele disse, "Vocês podem ser assim como eu!" E este também é o tema de nossas mensagens... que a
mestria está dentro de cada um de vocês. Se você realmente deseja saber mais sobre a história real, ela está
muito clara nos pergaminhos, mas não nas suas escrituras! Se você sente que Jesus pode ter tido uma
consciência especial, como muitas das novas crianças têm, você está certo! O DNA dele não tinha algumas das
restrições que vocês têm, mas tinha aquelas sobre as quais vocês estão aprendendo agora. A camada
astrológica do DNA dele (a camada que responde às energias dos movimentos planetários) eram nulas e
neutras. (Esta camada em particular será abordada este ano juntamente com um nome.) E sim, ele sabe sobre o
seu amor, e todas as coisas que a sua divindade sabe. Assim como todos vocês ele é multidimensional, e está
em muitos lugares ao mesmo tempo. Vocês sabiam que vocês também estão? A iluminação espiritual não tem
nada a ver com se seguir qualquer ser humano ou entidade no universo. Trata-se de saber que Deus mora
dentro de você, e que você é uma parte eterna de seu plano universal. Esta informação tem sido trazida para
vocês por muitos mestres e está dentro de muitas culturas ao longo da história da Terra. Jesus, assim como
outros mestres que caminharam sobre a Terra, não apenas deu a vocês mensagens de capacitação, mas
também "percorreu o caminho" de forma que pudessem ver que o ser humano pode realmente fazer o que eles
diziam que poderia ser feito. Muitos de vocês estão prestes a perceber esta mesma coisa.
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Pergunta (5) (sobre o filme de Mel Gibson): Querido Kryon, como um judeu , estou consciente do perigo de
se permitir que “a encenação da paixão de Cristo” penetre na consciência daqueles que acreditam que os judeus
foram responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Também fico perplexo com a crença de alguns de que a menos
que aceitemos Jesus como nosso senhor e salvador, estaremos eternamente condenados. Você poderia jogar
alguma luz sobre este assunto e explicar por que o mundo está sendo exposto à paixão de Cristo neste
momento de nossa história?
Resposta: Permaneça em sua própria integridade, e não procure por outros para definir as suas crenças; a
humanidade sempre teve essas divisões. Houve um momento na Europa onde por mais de trinta anos as
cidades eram regularmente conquistadas, destruídas, e pilhadas por cristãos que exigiam que todos devessem
ter determinada crença. Hoje tem se o mesmo tipo de comportamento dentro de um grupo de pessoas
excessivamente radicais com relação ao seu próprio sistema de crenças. A verdade é que sua divindade está
dentro de você, e nenhuma doutrina no planeta é mais elevada do que esta verdade. Se você evocá-la, então
estará "acima da convulsão" daqueles que desejam te converter, amaldiçoar, ou matar sua família pelo fato de
não ser um crente. Isto, meu amigo humano, é a guerra entre a velha e a nova energia. Este filme é um esforço
dramático de puxar a humanidade de volta para um modo de sofrimento e de vitimização. Mesmo que tenha sido
feito com integridade, ele exemplifica o que este mestre ensinou? O filme, parcialmente baseado em mito ao
invés de história, mostra a alegria da vida de Jesus? Nós dissemos que haveria uma batalha entre o velho e o
novo. Vocês estão nela, e este é apenas o início de uma batalha que trará as seguintes questões, que os tirará
de cima do muro da indecisão sobre sua própria espiritualidade. "Vocês realmente nasceram em pecado? Um
Deus amoroso prepararia a Terra desta forma? Se Deus criou a Terra com amor, por que o sofrimento é
freqüentemente considerado uma virtude sagrada? Quanto do que vocês têm em suas escrituras foi alterado?
Quanto está faltando? Quanto é político? Você tem todos os fatos históricos? Se Deus é família, e a divindade é
auto evidente, porque existem centenas de facções de crenças no planeta? Como o assassinato e o estupro
poderiam ser perpetrados em nome de um Deus amoroso? Poderia haver algo muito maior e mais grandioso
sobre quem Deus realmente é? Já é tempo de encontrar isto?" Estas são as perguntas reais que estão criando
as batalhas na Terra neste momento.
Pergunta (6) (sobre Maria Madalena): Querido Kryon, durante os últimos meses, muitos sinais a respeito de
Maria Madalena vieram até mim. Minha intuição me diz que na verdade ela foi a companheira de Jesus, e que a
igreja reprimiu e ocultou seu status por medo de que o feminino pudesse estar conectado em uma parceria e em
um casamento com Jesus. Essa crença poderia então destruir o mito de que Jesus era virgem. Diz se que Maria
Madalena era o Apóstolo Abençoado e recebeu a verdadeira doutrina de Jesus. Você pode explicar esta teoria,
e dizer me se ela será uma parte da Nova Jerusalém?
Resposta: Minha querida, olhe para sua própria história: Os pergaminhos - todos eles -revelarão muitas
destas respostas. Procure por aqueles descobertos no Egito, também, incluindo o Livro de Maria. Aqui há muita
coisa que foi ocultada, mas que está muito bem documentado por suas próprias fontes terrenas. Isto vinha
sendo seqüestrado, mas agora está em campo aberto.
Pergunta (7): Querido Kryon, em meu trabalho, eu realmente olho para o DNA dos seres humanos - os
cromossomos - que são as manifestações visíveis de nosso DNA. Você disse que haverá mudanças no DNA à
medida que for ativado para vibrações mais elevadas. Eu serei capaz de "ver" estas mudanças? Eu adoraria ser
capaz de detectar as mudanças e saber que elas são as ativações e não alguma anomalia.
Pergunta: Querido Kryon, eu li um livro chamado O Poder do 12 de Anne Brewer, e ele incendiou minha
imaginação. Quanto desta recodificação do DNA é verdadeira? Ela fala de diferentes níveis, de engenheiros
genéticos, de Conselhos Galáticos, e de seu trabalho em nossos corpos astrais. Estou sendo redundante em
pedir um pouco mais de informação sobre o DNA?
Pergunta: Querido Kryon, apenas recentemente encontrei seus ensinamentos, mas achei os fascinantes e
aquecem meu coração - obrigado. Eu tenho uma pergunta um tanto quanto bizarra e espero que você possa
jogar alguma luz sobre ela. Os xamãs de culturas indígenas ao redor do mundo (África, América do sul, e
México) falam sobre uma raça de seres reptilianos interdimensionais que vieram para Terra há muito tempo
atrás para poder escapar de outra raça de seres que estava perseguindo os. Eles perceberam que poderiam se
esconder dentro de seres humanos e evitar sua detecção pela maioria da humanidade. Este conceito não me
incomoda, já que somos todos um e todos partes do divino. Apenas estou curioso para saber se estas estórias
de xamânicas são baseadas em fatos e, se forem, estes reptilianos são realmente nossos medos, nosso ego
que precisamos vencer para alcançar a iluminação?
Resposta: Fisicamente: Aqueles dentre vocês que realmente estudam os pedaços e partes do DNA não
verão muitas mudanças físicas. As mudanças sobre as quais falamos são interdimensionais. No entanto, para os
céticos que dizem, "Que conveniente," nós dizemos isto: Mesmo que vocês não possam ver mudanças na
estrutura física, a química em si mesma irá mudar. Sistemas imunológicos se fortalecerão, a expectativa de vida
aumentará, os genes poderão se rearranjar por si mesmos, e outros sistemas parecerão estar em novos trilhos.
Portanto, vocês serão capazes de ver os resultados de algo mais aparentemente afetando a camada 4D do DNA
(o Genoma humano). Quando vocês finalmente tiverem os instrumentos capazes de detectar a
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interdimensionalidade (as sombras de outras realidades), verão muito claramente ao redor de seu DNA. Isto
provoca a pergunta: "Existe mais coisas no DNA do que se pode ver sob o microscópio 4D?"
Resposta: Espiritualmente: Há muitos anos atrás nós dissemos que o seu DNA foi alterado por energias de
fora deste mundo. Foi algo planejado, e até mesmo lhes dissemos quando ocorreu dentro de sua história
humana. Seus antropólogos também sabem sobre as anomalias do desenvolvimento humano, ... e perguntamse por que a evolução proporcionou tão vasta variedade de todas as espécies terrestres com exceção do ser
humano! Eles até mesmo podem apontar para quando isto aconteceu (o fim da variedade).* Estes fatos
históricos todos apontam para uma verdade que nós já dissemos antes: Vocês tiveram auxílio, e ele veio
daquela parte do céu a que vocês chamam "As Sete Irmãs."
*Scientific American, Janeiro de 2000, Volume 282, Numero 1
*Livro Oito de Kryon, Passing the Marker, págs 367–69
Resposta: Reptilianos: Devido a verdade dita acima, que nunca poderá ser aprovada mas que é intuitiva e
surge através de seu DNA, muitas estórias sobre guerras, batalhas, bem e mal, origem reptiliana, e como tudo
isto aconteceu, muitas estórias emergiram dentro de várias culturas. Portanto, pediremos que vá para dentro de
si mesmo e faça se a pergunta: Quanto desta informação se encaixa em um cenário amoroso de criação de um
ser humano que é divino e tem um papel amoroso para desempenhar dentro do universo? Você já se
perguntaram quem vocês foram em outros planetas em universos passados? Nós já dissemos antes que os
seres humanos que vieram para cá já fizeram isto anteriormente (viveram em dualidade) em outros lugares. Nós
também dissemos que todo seu registro espiritual está em seu DNA. Isto também significa que se você procurar
o bastante perceberá memórias sutis de quando foi outro tipo de criatura. Mas isto não tem importância alguma
dentro de sua vida na Terra neste momento, e possui uma energia "residual" que tem sido uma obsessão para
muitos, criando até mesmo ensinamentos baseados em medo. Pense sobre isto família: Vocês evoluíram como
resultado de um erro... ou uma batalha entre os bons e maus... ou os espólios de uma guerra cósmica... ou
reptilianos secretos? Eu acho que sua própria divindade irá lhes contar uma história melhor - uma história de
honra, lógica e propósito divino.
Pergunta (8): Querido Kryon, quase todos os seres humanos parecem usar ou sua mão direita ou sua mão
esquerda melhor do que a outra. Por exemplo, quando escrevo algo usando minha mão esquerda, percebo que
não faço isso muito bem, para dizer o mínimo. Por que os seres humanos geralmente utilizam melhor apenas
uma de suas mãos (e mais comumente a mão direita)? É uma boa idéia praticar o uso da outra mão/lado
também? (Talvez isto permita a abertura para uma consciência do humano integral.)
Resposta: Parte da condição humana é o fato de serem polarizados. Seu lado direito e esquerdo são na
verdade partes separadas de seu sistema corporal que competem entre si. Com certeza você deve ter notado a
simetria externa de seu corpo, onde um lado é simplesmente a cópia do outro, não é mesmo? Isto é a eficiência
de seu processo evolutivo. No entanto, o assunto que você nos traz, é muito bom. Se você realmente passar
algum tempo usando a outra mão para escrever (ou até mesmo jogar uma bola), aumentará o equilíbrio da ponte
entre a polaridade do seu corpo. Seu cérebro está profundamente envolvido nisto, bem como seu DNA.
Qualquer coisa que você possa fazer para criar um melhor equilíbrio dentro de si mesmo é bom. Aqui está um
exercício: Tente escrever uma carta para si mesmo usando a mão não dominante. Você poderá realmente se
encontrar!
Pergunta (9): Querido Kryon, qual a diferença entre alma e o Eu Superior?
Resposta: Em seu planeta existem muitas idéias e conceitos divinos que apresentam muitos nomes para a
mesma coisa. Esta pode ser uma delas, mas a partir de nossa perspectiva, eles são diferentes. Antes de
definirmos isto, gostaríamos de dar a você uma breve discussão sobre os nomes em geral.
Quando você está lidando com atributos interdimensionais ou energias intuitivas se revelando, não existe
nenhum dicionário cósmico para se consultar. Portanto, aqueles que canalizam ou regularmente oferecem este
tipo de informação precisam lidar com conceitos que não têm nomes estabelecidos, mas que mesmo assim são
muito reais. O resultado disso é que pode se terminar com muitos nomes para a mesma coisa, dependendo da
fonte. Isto não é um conflito, mas apenas uma questão de semântica e o resultado de se estar em uma energia
muito nova onde muitas coisas únicas e incomuns estão sendo apresentadas. Freqüentemente a alma é vista
como uma perspectiva geral de tudo o que você é. Ela inclui todos os "eus " que você tem, incluindo aqueles que
não estão aqui em 4D. Portanto, é um nome que indica uma "totalidade divina,” e freqüentemente é usado para
refletir "todo o sistema que é você." Isto também inclui a presença "Eu sou" que você tem no Universo. O Eu
Superior é um nome dado à parte de você diretamente envolvida na comunicação com Deus, e a parte de você
que está "conectada" em tempo integral com a família. Portanto, pode-se dizer que ele descreve uma parte, uma
secção de você. Portanto a diferença entre eles é que um descreve o todo, e o outro descreve uma parte.
Pergunta (10): Querido Kryon, qual a opinião do Espírito com relação a duas pessoas casadas que se amam
e ao mesmo tempo mantém relacionamentos amorosos com outras pessoas por vários anos? Eu tenho tentado
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manter uma postura de não julgamento com relação a uma querida amiga que tem tido um longo relacionamento
de amizade/romance/sexo com outro homem (não o seu marido). Ao mesmo tempo ela tem estado casada por
duas décadas em um relacionamento relativamente feliz, além de ter três filhos felizes, bem ajustados e quase
crescidos. Minha postura vem sendo a de não encorajá-la, mas também não julgá-la com relação a este
relacionamento. Eu sei que isto poderia devastar sua família, no entanto me parece que estas duas pessoas
estão em um relacionamento amoroso tão íntimo por alguma razão e ambos concordaram em respeitar os
compromissos familiares um do outro. Você poderia nos iluminar compartilhando sua posição com relação a este
tipo de relacionamento, e também dar uma dica sobre qual deveria ser a minha? Eu adoro o marido dela, e
estou em conflito sobre o que deveria sentir sobre isto.
Resposta: Nós compreendemos completamente o protocolo que vocês possuem em sua sociedade e cultura
e que estabelece regras com relação ao comportamento e ao que vocês chamam moralidade. No entanto, agora
eu lhe digo que não existem julgamentos com relação a nada que vocês façam com intenção pura e amor. Mas
isto é diferente de luxúria. Estamos falando sobre puro amor. Nós também gostaríamos de lembrar lhes que
muitas das regras que vocês pensam ser "Regras de Deus" são meramente regras de humanos, estruturadas
para parecerem espirituais com o propósito de manter as coisas em ordem. Em muitas sociedades da Terra, a
parceria não é monogâmica e as pessoas não sentem como se estivessem violando nenhuma regra de Deus,
como seus líderes religiosos poderiam indicar caso fizessem o que os outros fazem. Portanto, até mesmo os dez
mandamentos são questionados com relação à sua acuidade e veracidade. Você poderia se perguntar sobre a
moralidade de encontrar um novo parceiro depois da morte do primeiro. Sua sociedade diz que isto não só é
aceito mas esperado, no entanto existem outras culturas que dizem que esta é uma violação horrível da
moralidade sendo contra as regras de Deus! Portanto, quem está certo? A resposta é que "O livro de regras
divinas" é muito mais complexo do que você pode imaginar. Quando se trata do amor, o humano é muito
expansivo. É uma informação muito conhecida e comum o fato de os humanos poderem amar e ter parcerias
com múltiplos humanos, mas esta não é a norma em sua sociedade. Some a isto o fato de que você carrega
poderoso karma amoroso de uma vida para outra. Tem se perguntado sobre isto: "O que acontece quando se
está tendo uma parceria bem sucedida com uma pessoa, e você encontra uma "alma gêmea" de outra vida? É
melhor descartar tudo isto, correr atrás, ou ignorar?" Você realmente acha que compreende a complexidade do
amor e pode compartimentalizá-lo para que se encaixe dentro das regras de uma cultura? A resposta realmente
precisa estar dentro da perspectiva de sua própria divindade, e no livro de regras divinos que todos vocês
carregam pessoalmente. Se você estabelece regras espirituais e votos para si mesmo, então siga-os. Você se
beneficiará da estrutura que auto-criou. Em todas as coisas, procure o conselho de seu Eu Superior, e a
divindade dentro de você. Este é o seu compasso moral, e o livro que está preenchido com a verdade. Quando
faz isto, as coisas que você questiona podem começar a se tornar muito claras. Você poderá terminar mudando
o que faz por causa disso. Eu sei que você deseja uma resposta empírica (positiva e final), mas esta não é. Eu
também sei que existem aqueles que lerão isto e dirão, "Estão vendo... aqueles lemurianos da nova era tem
permissão para fazer qualquer coisa que desejam. Que tipo de espiritualidade é esta?" A resposta curta é que é
uma espiritualidade que coloca a responsabilidade das maiores decisões a respeito de integridade e moralidade
aos pés de cada ser humano. Quão fácil seria se você tivesse apenas uma resposta de sim ou não. Aí não
precisaria assumir a responsabilidade por ser um filho de Deus que tem a sabedoria divina.
Pergunta (11): Querido Kryon, com a 4D colapsando, e a interpenetração de múltiplas dimensões, como
podemos manter harmonia e equilíbrio dentro de nós mesmos e nossas casas (manter o caos fora)?
Resposta: Que pergunta maravilhosa! Isto, meu querido, representa a totalidade do trabalho de Kryon e sua
comitiva. Nós continuaremos a canalizar e encher livros com respostas, ensinamentos, e instruções sobre
exatamente este assunto. O primeiro passo? Assuma sua parceria com o divino. Uma vez que você comece a
"possuir" este atributo, as respostas a tantas questões começarão a se mostrar. As mudanças em seu DNA e
seu fator de paciência irão melhorar. Na verdade, a 4D não está colapsando; está se juntando com os "Ds"
restantes à medida que o véu se levanta levemente. Realmente, o resultado poderia ser o caos se você
permanecesse em um velho paradigma. Portanto a resposta é mudar.
Pergunta (12): Existe alguma maneira de um ser humano experimentar seu ser verdadeiro, pelo menos
emocionalmente, de forma que possa se refrescar e ter alguma paz enquanto passa pela tarefa de criação
multidimensional?! Eu desejo fazer isto. Eu gostaria de "ir para casa" e experimentar a mim mesma, em um
relacionamento íntimo com o divino.
Pergunta: Querido Kryon, está claro para mim que uma das maiores conquistas dos seres humanos nesta
nova energia é o desenvolvimento da terceira linguagem. Já que a linguagem do Espírito não é linear, a
compreensão de informações simbólicas tais como arquétipos, metáforas, parábolas, e símbolos é uma forma
de melhorar a terceira linguagem?
Resposta: Sim, sim, e sim! A experiência da terceira linguagem é o que nós ensinamos. Trata-se de
"conversar com suas células." Procure respostas em nossos ensinamentos de 2003 até 2005, pois eles tratam
do assumir da mestria. Isto não é algo que você precise chamar a imprensa ou parar sua vida para conseguir.
Trata-se de uma caminhada diária amorosa, pacífica, e tão diferente que suas células se recusam a entrar no
drama, raiva, ou preocupação. Você está "conectado com a família" enquanto caminha em lugares comuns, e
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você sabe disto. Você perguntou como: comece pedindo por isto nos momentos mais tranqüilos que tiver.
Permita-se um tempo para meditar, e peça por nada mais nada menos do que isto: diga ao seu parceiro divino
(o Eu Superior) que você deseja iniciar esta conexão e mantê-la. Pegue a profundidade do sentimento
emocional que tiver durante estes momentos tranqüilos com Deus e mantenha os ativos! Saia da meditação e
caminhe nesta terra quadridimensional em uma bolha interdimensional de amor. Não termine a meditação...
apenas levante-se e mantenha a ativa! Tudo isto são conceitos. Eles não parecem se relacionar com
procedimentos lineares passo a passo, não é mesmo? Você pode não ter recebido a resposta que desejava.
Tantos de vocês desejam soluções de forma simples. Não é simples. Você inicia um processo através da cocriação divina, e vai subindo os degraus da escada através dele à medida que seu próprio processo requer. Mas
você não pode subir a escada até que abra a porta. Você pode mostrar a cor azul para uma criança? Sim. Isto é
simples. Agora, explique isto para uma pessoa cega. É complexo. A interdimensionalidade é assim. Você deseja
passos, regras, e procedimentos, mas é muito mais complexo do que isto. Este também é o objetivo de tudo o
que nós ensinamos. Comece com intenção pura. Siga com alegria. Adicione um pouco de sabedoria e dê ao
processo algum tempo. Deus mal pode esperar para preencher o seu copo de compreensão.
Pergunta (13): Querido Kryon, a expressão e o movimento da energia estão baseados nas propriedades
inerentes de um circulo/esfera? Os polígonos, os quais atualmente não podemos construir geometricamente,
ligam-se ou conectam-se com aqueles que já podemos construir? Se sim, como?
Reposta: O movimento da energia de fato tem a geometria sagrada em seu núcleo. No entanto, esta é
apenas a concha do que realmente está lá. Pensem nas formas como containeres para a energia, e os vasos de
seus potenciais. Elas estruturam algo que não tem estrutura. Você não gostará desta resposta já que não lhe
darei uma forma específica, pois também não posso descrever integralmente as belas verdades que realmente
estão aqui. A energia é assim. Ela não vem com muita forma, mas algumas formas “apontam” para o centro da
energia. Isto é muito difícil de explicar. Pense em alguém que acabou de descobrir a luz do sol, imaginando que
este é o fim da linha, sem perceber que existe um sol em algum lugar produzindo aquela luz. Formas e
desenhos desempenham um papel tremendo em sua sacralidade, mas são apenas as sombras do que está
dentro delas. No entanto, enquanto as utilizam, vocês na verdade imitam o núcleo do DNA, as medulas, e os
relacionamentos do 12 (vários 4 e 3 ). Existem formas genéricas conhecidas por terem energia, mas a “mágica”
está nos aspectos interdimensionais, e estes precisam ser transparentes em sua mente e se interceptarem de
maneiras complexas movimentando-se através umas das outras, violando as linhas 4D(quadridimensionais).
Estas coisas, simplesmente não podem ser desenhadas ou dadas a vocês por mim. Eu sei que desejam
construir formas com a finalidade de realizar coisas e criar energia, mas há um limite com relação ao que podem
fazer em 4D, e basicamente vocês o alcançaram. O próximo passo tem a ver com o que pode se ensinar sua
mente a visualizar, e isto nunca poderá ser gravado, desenhado, ou comunicado para outro. No entanto, pode
ser enviado!
Pergunta (14): Querido Kryon, os fazendeiros canadenses estão tendo um período difícil devido a dois casos
de doença da vaca louca, reportados como tendo vindo de Alberta. Esta é uma doença fatal que tem deixado
várias pessoas com medo de comer carne. O Espírito está tentando nos dizer para sermos vegetarianos? Por
que essa doença está surgindo agora? A carne de boi voltará a ser segura para se comer como já foi antes?
Resposta: Como já discutimos antes, não existe um solo fértil o suficiente no planeta para alimentar a
humanidade se todos vocês forem vegetarianos. Além disso, nós dissemos que o equilíbrio necessário para a
maioria dos sistemas biológicos humanos inclui uma dieta de carne. Portanto, uma das razões para a existência
de animais é para o seu sustento, e eles vêm para cá por causa disso. Os animais estão a serviço da
humanidade, e eles fazem isso de várias formas. (este assunto foi canalizado várias vezes... os motivos para os
animais estarem no planeta.) Mas também lhes dissemos que para que eles sejam uma fonte de sustento
saudável, precisam ser tratados com uma consciência mais elevada do que a que são tratados agora ou então
eles perecerão. É isto o que estão vendo. Esta doença está aqui para chamar a atenção para esta questão, não
para forçar lhes a comer vegetais. É para trazer o apelo dos animais para a consciência de massa, e
eventualmente demandar mudanças na maneira como são tratados. Muitos de vocês não desejam pensar sobre
essas preciosas criaturas sendo sacrificadas para seu sustento, mas lembre-se, tudo isto é parte do suporte
para sua vida no planeta. O que vocês devem a eles é a honra e dignidade dentro do escopo de criar alimento
para suas vidas. Quando virem estes tipos de doenças lembrem-se que elas existem para fazer com que parem
e observem o que estão fazendo. Se não fizerem assim, estes animais irão se destruir por conta própria.
Perguntas (15): Kryon se refere aos membros da audiência como lemurianos e às vezes como anjos. Por
favor explique se. Isto significa que apenas as pessoas que participaram daquela canalização específica são
lemurianos?
Resposta: Isto não é muito difícil. Todos vocês são anjos, já que são todos divinos e também eternos. Vocês
sempre foram e sempre serão pedaços de Deus. Mas no começo, muitos de vocês que agora são chamados
Trabalhadores da Luz foram parte da experiência lemuriana da Terra, uma vida em um momento e lugar o qual
seus historiadores negam ter acontecido. Era um tipo diferente de sociedade, uma espécie de aquecimento para
o que vocês têm agora. O corpo de vocês não é exatamente igual ao que eram naquela época, e agora muitas
coisas são diferentes. É por este mesmo motivo que nós dizemos para não olharem tanto para aquele momento

89

do passado quando desejam saber sobre a sua "história atual." Pois a Lemúria existiu durante um momento
quando a dualidade não era tão elevada, ou a energia tão baixa, como é agora. O planeta foi "limpo" desta
sociedade, e o reinício aconteceu. Esta é uma informação antiga, e nós já lhes dissemos antes. Todos vocês
deram permissão para isto, mas em um nível muito profundo, como lemuriano, vocês se prepararam para este
momento no planeta. Portanto, suas propriedades angelicais são uma propriedade de Deus. Suas propriedades
lemurianas (se as tiverem) são experiências de uma terra mais jovem que era preenchida com uma ciência
avançada e diferenças no DNA. Um grupo que vem para uma canalização de Kryon está freqüentemente cheio
de antigos lemurianos já que muitos de vocês que estão despertando para novas verdades espirituais têm o
retrospecto de uma velha alma lemuriana. Mas para a minha visão todos vocês também são anjos. Quando me
refiro a vocês dentro destas reuniões, pedindo para que se lembrem de quem são, isto é uma saudação e uma
honra. Existem vários lemurianos, e apenas uma fração irá saber sobre Kryon. Vocês estão ao redor de toda a
Terra, mas todos estão despertando em um determinado nível.
Pergunta (16): Querido Kryon, uma área geográfica pode ter influência sobre as energias de uma pessoa?
Resposta: Totalmente! Se você vive dentro de um portal energético, será influenciado pela energia da Terra.
Se você vive dentro de uma área "nula" da grade magnética (os pólos), irá eventualmente morrer mais cedo.
Portanto, parte do que ensinamos é para começarem a "sentir" se a área onde estão vibra para vocês ou não.
Se não, mude-se! Isto é lógica espiritual, e também leva em consideração sua parceria com a Terra.
Pergunta (17): Querido Kryon, como posso distinguir entre uma criação de minha mente, em contrapartida à
intuição ou uma percepção extra sensorial?
Resposta (De Lee): Já que estas coisas são tão similares em percepção, eu o encorajo a fazer um "teste de
realidade". Comece a coordenar algo que você experimenta em sua mente com o que acontece a seguir. Você
realmente sente uma energia que foi posteriormente confirmada pela revelação da verdade? Se sim, tente
lembrar-se de como era isto. Foi isto que eu senti com relação à canalização, já que o sentimento inicial era de
que eu estava "criando aquilo". Depois, no entanto, quando as informações dadas na canalização tornaram se
notícias dos principais meios de comunicação, eu soube que não era eu quem as estava produzindo. Então
comecei a sentir a diferença entre imaginação e canalização. Eu acredito que seja a mesma coisa com relação à
intuição. Se ela carregava um tipo de verdade, então você estava sentindo energia. Volte atrás e tente
correlacionar com você sentiu aquilo e depois procure por estes sentimentos de novo. Logo você será capaz de
detectar a diferença entre intuição, conhecimento espiritual, e sua mente criativa. Eu acho que todos nós
começamos colocando tudo isto junto, mas tudo está em uma grande "caixa", e não podemos ver nenhuma
diferença. Mais tarde, somos capazes de começar a colocar pequenas caixas dentro da grande caixa,
diferenciando o que é e o que não é espiritual ou intuitivo. É um processo de aprendizado, que demanda tempo.
Mas muitos reportaram exatamente este processo de diferenciar as energias.
Pergunta (18): Querido Kryon, eu quero validar minha compreensão sobre o real significado do tempo do
AGORA. Eu o compreendo como se o Espírito estivesse em um lugar (por falta de uma palavra melhor) onde
pode ver os potenciais de todas as possíveis coisas que estão por vir. Eu posso compreender este conceito por
que eu o comparo a olhar uma árvore e ver os galhos estendendo se para fora em um padrão sempre crescente.
Minhas perguntas são: O que acontece quando os eventos ocorrem? Eles formam uma trilha de realidade
singular, similar à base da árvore, onde existe apenas um caminho em direção ao chão? Ou o Espírito é capaz
de ver todos os caminhos possíveis que não ocorreram? Esta uma pergunta um tanto quanto linear, mas o
Espírito é capaz de ver todas as coisas possíveis que se espalham no infinito, ou se torna muito difícil ver após
um certo ponto (tal como se imaginássemos uma árvore em crescimento constante indo para o infinito)? Você
disse que o tempo do agora é circular, mas nós estamos no tempo linear. Portanto, de alguma forma os dois
precisam se correlacionar. Quanto tempo demora (dias, meses, ou anos) em nosso tempo linear para se
completar um caminho circular do tempo do agora? Isto é diferente para cada pessoa, baseado em onde elas
estão em seu caminho? Existe uma correlação coletiva de tempo linear percorrido para se completar um
caminho circular do AGORA para Terra?
Resposta: Meu querido, primeiramente, jogue a árvore fora. Isto é muito 4D para que você utilize. Pode servir
para ajudá-lo com sua metáfora, mas é muito limitante dentro desta analogia complexa. Não existe tal coisa
como predestinação, mas apenas predisposição. À medida que os eventos ocorrem, você tendem a permanecer
em uma repetição pré determinada, assim como um velho LP arranhado que toca apenas uma música pelo
tempo que permanece naquele trecho específico. Portanto, observar o ser humano tocar a música que ele
iniciou quando nasceu é muito previsível e nem tão complexa assim. Apenas quando você decide "tocar outra
música" é que se torna difícil de explicar para vocês. Visualize isto: O Espírito permanece no centro de um
enorme balão. Dentro deste balão existem seus potenciais. Todos os tipos de energia "Se você for por este
caminho, então este é o potencial" são mostrados. Por exemplo, se você neutralizar uma realidade (da mesma
forma que ocorreria caso você esterilizasse a si mesmo), então todos os potenciais envolvendo o nascimento de
seus filhos cairiam por Terra. Isto significa que à medida que você se move dentro de sua vida, este "mapa do
AGORA" muda dependendo do que você fizer. E também mostra onde você está agora, e os potenciais do que
é possível no próximo passo. Mesmo que muitos potenciais estejam lá, apenas os mais próximos são
mostrados, já que eles são os mais energéticos. Agora compreenda que este mapa não é apenas para Deus. É
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também para você. Este é o mapa "você está aqui" que nós tentamos explicar na parábola de Michael Thomas
(livro 5 de Kryon). Tornar-se interdimensional da a você insight sobre qual direção seguir para poder realizar o
que deseja. É também um mapa energético e te dá a intuição para se mover de acordo com ele.
Você está certo em pensar que o tempo não é linear e é isto o que torna as coisas realmente difíceis de se
compreender. Nós o encorajamos a pensar a "pensar no agora" e a compreender que o seu caminho não é o
que você pensa. Não é uma linha reta de um lugar para outro. Ao contrário, este círculo do AGORA leva em
consideração o fato de que você o criou, e portanto você tem habilidade e a permissão para mudá-lo a qualquer
momento que desejar. Você deseja sair da "estrada" por um instante? Isto pode parecer inseguro, mas isto é
porque a realidade não é o que ela costumava ser. Os dois tipos de tempo existem juntos, mas um é uma ilusão.
Eles estão sempre conectados, mas isto é difícil para que você veja. Por exemplo, considere que você está em
uma estrada que vai em direção ao horizonte. Ela parece desaparecer com a distância, bem à sua frente.
Aparentemente ela continua para sempre em uma direção. Mas sua mente sabe que existe um potencial de que
essa estrada possa circular a Terra e realmente ser a mesma estrada, apenas dando a volta em um círculo.
(naturalmente estamos considerando que ela passa sobre o oceano também.) Portanto ao contrário do que seus
olhos lhe dizem (uma estrada reta que continua para sempre à sua frente), é na verdade um círculo, e portanto a
estrada atrás de você é a mesma que está à sua frente. Quanto tempo você leva para viajar sobre o mesmo
lugar na estrada (isto é, para completar um círculo) depende inteiramente de você. Se você tende a representar
a mesma coisa freqüentemente, então o círculo é muito pequeno. No entanto, para alguns, o círculo é uma vida
inteira. Depende apenas do seu próprio caminho. Até mesmo a Terra tem um caminho, e tem os mesmos
atributos deste círculo. Uma das coisas mais interessantes é que quando você atravessa o mesmo caminho de
novo (começa a passar sob o solo que já passou antes), as energias que jogou sobre ele anteriormente estão
agora aumentadas, e mais aptas a se manifestarem do que quando você passou pela estrada na primeira vez.
Metaforicamente, este é o motivo pelo qual uma vida passada freqüentemente conduz a uma vida atual que tem
mais resoluções, ou mais manifestações do que a última. Também é por isso que os lemurianos sabem que são
lemurianos!
Pergunta (19): Querido Kryon, o aumento da população não afeta o equilíbrio ecológico? Mais pessoas
aumentam a necessidade para mais moradias e empresas, o que resulta na destruição de mais recursos
naturais tornando a Terra estéril e um lugar cada vez mais difícil para se viver. Nós pedimos por isto com nossa
“livre escolha”? Como controlamos isto? Nós estamos nos multiplicando como vírus e destruindo tudo à nossa
volta, com a pouca importância que damos ao meio ambiente.
Resposta: Sim. Seu livre arbítreo pode fazer com que vocês super povoem a Terra podendo até destruí-la.
Tudo isto é parte de um despertar com que as novas crianças deste planeta irão lidar. Isto pode muito bem ser
resolvido, mas requer responsabilidade e cooperação por parte da maioria da humanidade. Assim como muitas
outras questões, no entanto, precisará atingir uma massa crítica para que seja levado a sério. Portanto,
observem a fome ser uma questão ainda maior no futuro do que é agora. Quando a questão da fome atingir o
ocidente, então algo acontecerá. Mais uma vez, trata-se de responsabilidade, e esta é a dispensação da
responsabilidade para a Terra. A maioria dos vírus não destrói o hospedeiro ( a Aids é uma exceção). Portanto,
até mesmo na natureza existe uma consciência de sistemas evolutivos, nos níveis micro e macrocósmicos.
Pergunta (20): Querido Kryon, meu marido realizou uma vasectomia há quinze anos atrás. Nós estamos
expressando uma intenção total, através da conversa com nossas células e DNA para que haja uma reversão
não cirúrgica e também para que possamos confiar que teremos um filho juntos. Você pode nos dar um
conselho?
Resposta (De Lee): Meu pai realizou uma vasectomia um ano antes de eu nascer, e eu não me pareço com
o leiteiro. (sorriso) Em outras palavras, tudo é possível. Anteriormente Kryon respondeu a perguntas similares
dentro do mesmo cenário. Se você deseja ter um filho, tente a abordagem que mais se encaixa em sua intenção.
Se vocês sentem que são realmente bons em mudar as coisas em seu corpo, então façam da forma como estão
fazendo. Mas se isto não funcionar e ainda desejarem ter um filho, então deixem a ciência ajudar a reverter a
vasectomia. Não se trata tanto de como fazem isso, mas a intenção de deixar aquela criança vir para a Terra!
Não façam com que ela espere muito tempo. A questão é a criança, não o método da reversão da vasectomia.
Pergunta (21): Por que o governo e a mídia tem permanecido em silêncio com relação a atividades
geotérmicas em certos parques nacionais? Kryon pode nos oferecer orientação a respeito do período de tempo
para uma erupção?
Resposta: Isto é porque ninguém compreende o que está acontecendo. A geologia está mudando
enormemente, mas nada além do que eu lhes disse que aconteceria em 1989. Até mesmo o aquecimento global
está relacionado com a mudança que vocês criaram na consciência do planeta. Quando? Pode acontecer mais
cedo do que você gostaria, mas acontecerá. Saiba disto: assim como os terremotos, isto pode ser mudado. A
matéria responde à consciência humana, e quanto mais rápido vocês tentarem experiências envolvendo mais de
12.000 pessoas, mais rápido compreenderão um potencial totalmente novo que vocês tem. O motivo disto ser
perigoso antes do momento apropriado, no entanto, é que o medo da consciência de massa freqüentemente
gera desordem e desequilíbrio... e a matéria dentro da Terra também cooperará com isto. Paciência.
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Pergunta (22): Kryon, eu sou uma curadora que usa um sistema de conversa corporal, e tenho me tornado
mais intuitiva ultimamente, o que tem auxiliado em meu trabalho. O protocolo que sigo parece de alguma forma
restritivo. O que eu posso fazer para me mover mais rapidamente e de forma mais profunda para as
necessidades dos meus clientes, ajudando os a perceber que toda a cura vem de dentro deles? O que eu posso
fazer diferentemente para auxiliá-los a ter melhores resultados, mais rápidos de forma que possam se sentir
mais encorajados?
Resposta: Mude seu protocolo! Com sua intuição, expanda o que você aprendeu sobre a forma como seu
sistema funciona, indo além dele. Você não violará o sistema. Se você trabalha com os medianos do corpo,
então encontre os outros medianos que estão acima daqueles que você conhece... e assim por diante. Com
relação a atender às necessidades dos seus clientes, você pode fazer isto muito mais facilmente do que
imagina. Cada campo de consciência dos seus clientes está gritando para você exatamente o que eles
precisam. Portanto "sintonize-se" com isto e faça movimentos apropriados. Você nunca precisa dizer ao cliente o
que está acontecendo, já que algumas vezes isto se põe no caminho. Mas você ainda estará lidando com poder
de cura dos indivíduos, e realmente conversando com o processo divino deles. Lembre-se que, não é por acaso
que se encontram na mesa à sua frente. Torne-se uma curadora intuitiva e canalizadora do sistema de conversa
corporal!
Pergunta (23): Minha pergunta é sobre o Triângulo das Bermudas. Qual o significado desta parte do mundo?
Isto tem a ver com vórtices ou portais? Por que tantos navios e aeronaves desapareceram nesta área? Existe
algum significado espiritual?
Pergunta: Querido Kryon/Lee, o que é o Triângulo das Bermudas? O conhecimento sobre ele pode ser de
alguma utilidade para nós agora? Existe realmente algo lá.
Resposta: Esta área do planeta é uma profunda combinação de anomalias no magnetismo terrestre em
conjunto com atributos de interações com o clima e a água. Existe um processo que já foi visto, mas não foi
compreendido. Isto não se trata de ETs, e também não é espiritual. Sua ciência irá eventualmente descobri-lo,
analisá-lo, e compreendê-lo. Tem a ver com a Terra.
Pergunta (24) : Estou com dificuldade de saber para “quem” orar. Lentamente ao longo dos anos comecei a
acreditar que todos nós somos um pedaço de Deus e que um humano na Terra é apenas um de um grupo. Você
nos disse que você é parte de um grupo. Existem anjos como Miguel e Gabriel, e mestres como Jesus e Buda, e
eu suponho que eles também sejam um “grupo”. Eu sei que todos nós podemos ter uma conversa com nossos
Eus Superiores e nossos guias, mas existe algum grupo ou entidade encarregada disto? Existe um “Pai”? O
Universo é uma grande democracia?
Resposta: Sua pergunta não apenas mostra intuição a sabedoria, mas também a limitação da dualidade que
você colocou sobre si mesmo. Não importa o que seja explicado, os humanos desejam compartimentalisar e
construir mapas organizacionais ao redor de qualquer coisa. Este é um processo totalmente linear, e não
representa a realidade da maneira como acontece do outro lado do véu. Pegue uma grande panela de sopa. Ela
tem organização, sabor, matéria, nutrientes, e forma. No entanto não existe ninguém responsável pela sopa.
Agora você poderia dizer, "Claro, mas também não existe consciência na sopa. Não precisa pensar ou tomar
decisões e não está consciente de si mesma." Você acha que não? Você acha que todas aquelas moléculas
apenas se encontraram casualmente para criarem a si mesmas, organizar se em estruturas intrincadas e
combinarem se de formas complexas que nem mesmo a ciência compreende? Você está consciente de que até
mesmo em algo tão simples como uma sopa, existe um plano, um sistema, e coordenação? Se é assim, então
quem está no comando? Onde está a democracia? Quem dá as ordens? E se, ao invés de uma ordem linear ou
comando, todos os pedaços tiverem conhecimento integral de qual é o plano, e sem nenhuma interface, apenas
se encaixem naquilo que todas elas sabem? A sopa não apenas faz isto, mas também o universo e o que você
chama Deus. Sim, todos vocês são pedaços do todo. Mas todos os anjos e as outras entidades que se
identificaram ao longo das eras, também tem isto em comum: todas elas estão lendo no mesmo script... um
script consensual, e que se atualiza todo junto. Isso não é como nada que você já tenha experimentado, portanto
você não pode realmente imaginar como é isto. Vocês até mesmo construíram mitologias a respeito das
batalhas no céu de forma que pudessem de alguma maneira justificar o por que as coisas eram da forma como
eram, pensando que apenas uma energia conquistadora poderia ser de tal maneira. Todas essas ações
humanas são formas de tentar idealizar Deus. Seu DNA contêm um código divino que diz tudo isto. Você é
divino, e também está incluído no conhecimento deste mapa. Quanto mais próximo você chega de sua própria
divindade, mais isto se torna evidente, e maior é a sua sabedoria. Nós os encorajamos a encontrarem o profeta
interior, o livro de regras que está dentro de vocês, e a bússola de quem vocês são e por que estão aqui. Os
críticos dizem que isto também é o que os “assassinos em série” fazem, ironizando o processo como se fosse
algo desequilibrado e até mesmo maligno. "Pense nisso," eles dizem, "se todos tivessem seu próprio livro de
regras, seria o caos!" Então eles dão a você o seu próprio livro de regras e, freqüentemente em total integridade,
explicando o que eles dizem que Deus deseja que você faça. A verdade é que este "livro de regras" é individual,
mas como a sopa e, é algo comum a cada molécula da sopa. Portanto, é o mesmo script para todos! Precisa
ser, ou o que vocês chamam "Natureza" não funcionaria. É o livro que diz que "o grupo" todo é uma família. A
parte da organização (explicado em benefício da sua realidade linear) trata de especialistas. Alguns de sua
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família são dedicados a trabalhar como interface 4D entre você e nós (guias). Alguns da família são dedicados a
serem angelicais à sua frente o, e alguns, como eu, estão envolvidos em sua física. Mas, todos nós estamos
envolvidos no Amor de Deus, o suporte da humanidade, e somos todos um grupo... o seu grupo... o grupo
familiar chamado Deus. Para quem você deveria orar? Comece a se voltar para dentro. Ao invés de orar "para"
alguém, comece a compreender a sabedoria de onde o poder realmente está. Então crie o que você precisa,
independentemente de qualquer pensamento de que você deveria estar lá sentado esperando que Deus te dê
algo - como um cachorro sentado pacientemente no chão, de baixo da mesa do jantar, esperando uma esmola.
Não é assim que funciona! É a graça de sua própria existência, a essência de Deus na Terra, que direciona toda
a criação. Você é o seu próprio mestre, um fato completamente oculto devido à sua dualidade. Junte-se ao
grupo chamado Deus. Orem - não para um ser superior supremo - mas como membro da família que está
escrevendo para casa durante a linha de frente de uma batalha. Você é parte de Deus, e um membro da família.
Você também é um ser humano, uma das poucas entidades do universo que vive e trabalha em um lugar onde
não pode conhecer a verdade, já que isto destruiria a beleza do teste... E você se pergunta por que nós te
damos suporte e o amamos tanto?
Pergunta( 25): O corpo humano pode existir ou viver produtivamente sem a presença de um espírito ou
alma?
Resposta: Não. Até mesmo o ser humano aparentemente mais descuidado ou maligno, ou aquele que tem
morte cerebral ou está insano, tem uma alma e uma essência de divindade. Tudo isto é parte de uma
combinação de livre escolha e do preenchimento de energias específicas para o benefício da criação de
equilíbrio (ou a falta dele), que auxilia o resto de vocês a tomar importantes decisões sobre sua própria
divindade.
Pergunta (26): Querido Kryon, minha primeira pergunta se refere a água com oxigênio estabilizado. Ela é
realmente de algum valor além do valor que tem para as pessoas que a vende? É uma boa idéia equilibrar o pH
de nossa água antes de bebê-la? De forma geral qual é a água mais acessível para nós? Minha segunda
pergunta: eu estou extremamente confuso com relação a quais alimentos comer e se o equilíbrio de pH da água
é realmente tudo o que eu tenho escutado. Você poderia discorrer sobre isto? Acho que minha pergunta mais
profunda (pelo menos para mim ) é esta, se temos o poder da intenção e da fusão com nossos ser total, essas
coisas são realmente necessárias?
Resposta: As respostas a estas perguntas são bastante lógicas, mas não respostas simples. Há três anos
atrás nós dissemos que estariam surgindo mais produtos de água do que jamais aconteceu antes. O motivo? Os
que trabalham em sua saúde começariam a compreender o quão importante é este alimento básico, o que
levaria ao início da descoberta dos "segredos" do verdadeiro equilíbrio biológico. Nós dissemos que vocês
descobririam que aquilo que sentiram que era necessário e saudável terminaria parecendo como as eras negras
do conhecimento. Em outras palavras, vocês diriam, "Como poderíamos sequer imaginar que isto seria bom
para nós? " Agora tudo isto está à sua porta. Existem muitas águas disponíveis e a primeira coisa que você faz é
perguntar, "Qual delas está correta?" E se a maioria delas estiver? Por que você deseja limitar suas opções para
apenas uma? Sim, o equilíbrio de pH será uma nova informação controversa, e que depois será validada pela
saúde dos indivíduos que a bebem. O processo ainda não está completamente compreendido, já que sua
indústria de saúde ainda não dá credibilidade nenhuma à estrutura inteligente do seu corpo. Isto quer dizer que o
corpo não é apenas uma máquina química que reage. É uma máquina criativa que realmente aciona processos
que estão além da química, e que mudam a parte de seu DNA que conversa com toda a estrutura celular,
criando novos paradigmas de realidade para vocês... condições imunológicas e esquemas de longevidade que
vocês ainda não descobriram. Alguns estão apenas fazendo dinheiro com esta nova moda? Sim. Então o que
você faz? A resposta é óbvia: Experimente as amostras do que é oferecido e decida por si mesmo. Não usem o
que os outros dizem ou experimentam como seu guia, já que muitos desses novos produtos não são genéricos
para toda a biologia. Isto significa que eles afetarão alguns mais do que outros. Este é um conhecimento que
trouxemos para vocês há muitos anos atrás. Abandonem a idéia de que toda a biologia é igual, e de que uma
cura é uma cura para todos. Não é, e vocês começarão a ver muito mais individualidade dentro da medicina e
das substâncias da saúde. Acontecerá o mesmo com a comida e nesta área também haverá muitas
descobertas. Mas ao longo de tudo isto, nós também lhes temos informação de que acima de tudo, o poder de
sua consciência pode mudar tanto a comida quanto a água. Você pode equilibrar ambos e permitir tudo o que
você precisa. Vocês podem até mesmo mudar a matéria, e criar uma situação onde a ingestão de comida ou
água que poderia deixar outros doentes irá realmente alimentar você. Esta é a promessa para aqueles que
desejam examinar este assunto e levá-lo até o fim. Portanto, dê as boas vindas à comida e não se preocupe
com ela. Mudem na para que ela se adeque à sua própria estrutura biológica. Esta é na verdade uma velha
informação espiritual, perdida durante o caminho da civilização moderna.
Pergunta (27): Querido Kryon, há alguns anos atrás comprei um pêndulo radiestésico em uma loja New Age.
Ele é feito de dois pedaços de pedras unidas por uma corrente. Eu o utilizei por várias vezes e achei que não era
curado, portanto abandonei o. Recentemente tirei o da gaveta e usei o mais uma vez. De certa forma, agora me
parece o momento mais apropriado. As respostas que obtemos dos pêndulos radiestésicos são confiáveis? De
onde estão vindo as respostas?
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Resposta: A habilidade de usar a radiestesia e receber respostas de um pêndulo é completamente
dependente do ser humano que o está usando. Estes instrumentos são uma extensão do que nós temos
chamado de "estrutura celular inteligente do ser humano", como dissemos na última resposta. Deixe me
perguntar isto: Qual é o princípio por detrás da cinesiologia? Você alguma vez já se perguntou como o corpo
poderia saber o que você está segurando em sua mão, e então produzir uma comunicação sobre a substância
através da tensão de seus músculos? E a homeopatia? Você já se perguntou como uma substância tão diluída e
que não pode ser detectada por uma análise química moderna poderia enviar uma mensagem de cura para seu
corpo? A resposta é que seu corpo tem um processo que vai muito além da química ou biologia. Alguns têm o
dom de estender esta consciência corporal para utilizar o pêndulo. O fato é que seu corpo está conectado em
um nível interdimensional a tudo o que está ao seu redor. Ele sabe sobre a Terra que muito mais. Você sabia
que poderia utilizar a radiestesia para procurar petróleo? Sim. Isto não é tudo. Estes são dons que estão apenas
sendo descobertos, mas que agora estão sendo considerados seriamente ao invés de serem vistos como
“poderes estranhos e incomuns”. Portanto, a resposta é que o poder de usar o pêndulo vem de sua conexão
interna com a Terra. Ele é tão confiável como o ser humano que o está usando, e não é para todos. Mas nós o
encorajamos a tentar. Você poderia se surpreender!
Pergunta (28): Querido Kryon, o que você poderia nos dizer sobre o aumento dos nascimentos prematuros
que estamos vendo neste país? Ele está relacionado com a mudança na grade magnética? Meus filhos
nasceram apenas na 24ª semana de gestação em 28 de fevereiro de 2003.
Resposta: Então você notou a tendência, não é? E não acontece apenas em seu país. Na verdade acontece
em todo lugar. Não tem nada a ver especificamente com a grade. Tem tudo a ver com o paradigma no qual você
está.
As almas que estão vindo para a Terra neste momento estão muito mais "preparadas" para a tarefa do que
vocês jamais foram. Elas vêm para o seu planeta como velhas almas, e vocês podem ver isto em seus olhos
enquanto nascem. O aumento no nascimento prematuro é devido principalmente à nova consciência das
crianças que estão nascendo hoje em dia. Elas são impacientes na vida, e também no nascimento. Vir para cá e
esperar por toda a gestação não é necessário para muitos deles, já que desejam pôr a mão na massa! Como
prova disso, peço a você para perceber como eles são posteriormente em seu desenvolvimento. Eles já sabem
muitas coisas! Eles não têm muita paciência na escola se sentem que já possuem os conceitos (se não os
fatos), e são muito impacientes com pais que os tratam como almas jovens ao invés de velhas almas que estão
simplesmente fazendo uma revisão! Tudo isto é parte de um novo tipo de ser humano nascido no planeta.
Quando você puder ver isto em primeira mão, não pensará mais que este tipo de mensagem é uma bobagem.
Olhe para as crianças para ter a prova do que eu digo.
Perguntas (29): Kryon, a minha busca é por poder, ao invés de " iluminação." Eu tenho tentado todos os tipos
de habilidades psíquicas ou mágicas. Eu contemplei a natureza da contemplação e da existência. Procurei me
comunicar com seres desta dimensão e de outras, para aprofundar minha busca. Você tem alguma sugestão
sobre como deveria proceder para não precisar reencarnar em alguma outra forma que tenha estas habilidades
desde o nascimento? Como exemplo, eu tenho tido sonhos (por décadas), nos quais possuo habilidades
psicocinéticas (vôo, movimento de objetos à distância, cura e modificação de carne viva, transmutação de
elementos, geração de energia, etc.) E não há nada em mim que duvide que uma pessoa possa ter estas
habilidades. A ciência está constantemente descobrindo mais "Magia" no universo. Portanto, para mim a
questão não é "Por que?” Mas "Como?"
Resposta: Os dias em que vocês poderiam separar esses dois atributos se foram. Iluminação é poder, e um
sem o outro é algo que você apenas encontra dentro de uma velha energia. A humanidade mudou seu curso, e
dentro das coisas que mudaram enormemente estão precisamente estes atributos. É por isso que a integridade
está se tornando um assunto tão discutido. É por isso que nós os encorajamos a encontrar a verdade... por que
a biologia também está envolvida. Portanto, saiba que a magia que você procura está realmente lá... tudo o que
você mencionou. No entanto, ela agora está ligada à mestria, e a nenhuma fonte externa.
Pergunta (30): Eu e meu marido sempre tentamos fazer o nosso melhor para trabalhar pelo amor, luz, e a
vida. Ao longo de muitos anos, nós realizamos muitas coisas (pelo menos tivemos a impressão de fazer isto... )
mas agora nós perdemos nossos amigos, e parece que chegamos a um impasse. Às vezes pensamos que está
tudo bem; talvez as novas ferramentas pelas quais pedimos precisem de um pouco de tempo para manifestar...
mas às vezes temos um pouco de medo: será que cometemos algum erro? Será que o velho em nós mesmos
ainda está lutando contra a nossa busca pelo novo? Estou certa de que pode nos auxiliar, como sempre, a
compreender e ir além no caminho da luz.
Resposta: Meus queridos, vocês estão em dia com o cronograma. Seus amigos se foram por que aquilo que
vocês pediram está acontecendo. Eles viram algo em vocês que eles não compreendiam ou com o qual não
concordavam. É realmente uma cisão de consciência, não é? Isso está acontecendo com muitos. Sim, a
dualidade irá lutar com vocês durante todo o caminho. Ela irá gritar com vocês dizendo que estragaram tudo. Ela
se esconderá sob o disfarce da retidão e dará a vocês informações espirituais aparentes dizendo para "Por favor
voltar " e "Parar com esta tola busca que você tem." Enquanto isto, você estará começando a vibrar de forma
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mais elevada, e isto não é apenas diferente para aqueles que estão ao seu redor, mas também para sua própria
biologia. Verifique isto com seu próprio Eu Superior: Regularmente vá para um lugar muito tranqüilo e pergunte a
si mesmo, "Isto é apropriado?" Peça para que o amor de Deus seja mais forte do que o medo, mas observe o
que você está fazendo com a sua "bússola de divindade". Esta é a única prova válida. Não será aquilo que
Kryon diz, ou o que as pessoas ao seu redor dizem. Você deveria ouvir a velha alma que está dentro de você...
sempre. Abençoados são aqueles que se agarram firmemente ao propósito para o qual vieram aqui, pois eles
terão as recompensas da paz em sua vida... tanto em seus próprios corpos como no planeta.
Pergunta ( 31): Querido Kryon, o que significa uma "Velha alma"? Ter vivido muitas vidas significa que você
aprende de forma lenta ou que é incapaz de ascender ou elevar sua vibração?
Resposta: Quando utilizamos o termo velha alma, nos referimos a um ser humano que tem estado na Terra
por tantas vezes que chega com conhecimento espiritual que se encaixa nele como um manto. Eles "estiveram
lá e fizeram aquilo." Isto não os torna densos, de forma alguma. Ao contrário, os torna muito aptos para darem o
próximo passo no crescimento espiritual da Terra. Eles são aqueles que despertaram primeiro.
Pergunta (32): Recentemente eu participei de um seminário "Em casa" de Kryon, onde Lee comentou que
devido às mudanças na grade, lugares como Sedona, Arizona, tem uma menor ressonância energética,
enquanto outros como Monte Shasta na Califórnia, agora tem sua ressonância elevada. Que outros lugares têm
agora um aumento na ressonância, e o que podemos fazer para ajudar a contribuir para a nova energia?
Resposta (de Lee): Realmente não há nada que você possa fazer para melhorar ou contribuir para que o que
Kryon chama os novos "vortais". Este é um processo terrestre, do qual podemos apenas participar. Sedona
ainda é um lugar bonito e energético, mas não tem mais a profunda polaridade de energias que costumavam
estar presentes lá. Não é devido a nada que tenha acontecido lá, mas ao invés disso devido à nova energia do
planeta, que se move mais em direção a energias lemurianas. Portanto, o Monte Shasta é um grande local, e
Kryon nos indicou que está pronto para uma grande mudança. Outras áreas que estão sendo afetadas são a
Nova Zelândia e Bali. Estes locais têm uma energia lemuriana muito forte.
Pergunta (33): Para mim Bali é um dos lugares mais bonitos no planeta e onde tive as experiências mais
incríveis. Existe alguma coisa diferente ou especial que esteja acontecendo energética ou magnéticamente com
esta terra? Ela sempre foi assim, ou isto é mais recente? A desorientação que senti é algo experimentado por
muitas pessoas, ou se deve apenas ao fato de eu ser particularmente sensível a ela?
Resposta: Engraçado que você tenha separado esta pergunta da última. Veja a pergunta e a resposta acima.
(sorriso)
Pergunta (34): Querido Kryon, tem havido um bom número de sociopatas em minha vida. Os psiquiatras nos
dizem que eles não têm consciência, ao invés de dizer que tem uma consciência boa ou ruim. Portanto, os
médicos não podem ajudá-los porque não há nada a ser consertado. Como eles podem ser espírito ou alma,
tendo uma vida, se não tem consciência? Esta não é a essência de uma alma?
Resposta: Não. Consciência não é a essência de uma alma. É apenas uma reação biológica à química.
Muitos destes que você mencionou realmente nasceram sem a biologia necessária, mas ainda tem uma alma. A
partir de um lugar muito mais elevado do que você tem dado crédito, sua alma está ativa, olhando para baixo
para uma vida que eles planejaram por si mesmos, onde poderiam vir para o planeta e ajudar a equilibrar algo
ou desequilibrar algo que eventualmente levaria a algo muito superior e melhor. Esta é uma das coisas mais
difíceis para você ver ou compreender. Como poderia o abuso ou até mesmo o assassinato ajudar o planeta? A
resposta apenas o tempo poderá revelar. Isto sempre empurra os seres humanos para a compreensão, a
empreitada espiritual, ou leis que mudam um país. Um ser humano pode ter uma alma gloriosa, mas nunca
conversar com ela, vê-la, ou estar em contato com ela. Até mesmo o mais baixo do mais baixo da humanidade
tem alma. Tudo isto é parte de um plano do qual você participa, mesmo que não acredite que possa ter parte em
algo assim.
Pergunta (35): Querido Kryon, eu tenho ponderado sobre suas afirmações sobre a luz e a mudança de
dimensionalidade, e algo me ocorreu hoje. Não sei se isto é um flash de insight ou apenas e simplesmente uma
loucura. Eu apreciaria se você pudesse dizer se eu estou no caminho certo. Nós perdemos alguma coisa sobre a
luz e que seja cegamente óbvio? Nós vivemos em um espaço 4 D. A luz experimenta o tempo? A luz é uma
partícula sem massa, de acordo com a física. O meu "insight" ou "idéia maluca" é que a luz está em outra
dimensão além do espaço-tempo 4 D. Se isto estiver certo, é apenas a nossa percepção que precisa mudar?
Resposta: Sim, as percepções precisam mudar. Ao invés de ver a luz fora do tempo, você precisa começar a
observar a luz como sendo controlada pelo tempo. Ela pode não experimentar o tempo, mas seus atributos
(velocidade, especialmente) são controlados por ele. Por que a luz viaja afinal de contas? Qual é o mecanismo
por trás disso? Quando você olha para a energia central da realidade, isto demanda que a luz se relacione com
o tempo. Mas já que o tempo é diferente para muitas partes do universo, então a luz não é a constante que
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vocês pensam que é. Seus insights são bons, mas você precisa levá-los ainda mais além. A luz é de fato
parcialmente interdimensional, mas está para sempre conectada a fórmulas a respeito da realidade em que está.
Cada estrutura de tempo cria uma diferente "velocidade da luz." Esta é talvez a parte mais difícil do que nós
ensinamos em astronomia e física. Quando você olha para o espaço, a luz que chegou de um lugar muito
distante é vista como tendo viajado a uma velocidade constante para chegar até você... a mesma velocidade da
luz que veio da lâmpada que está sobre sua cabeça. Na verdade, não é assim. Ao invés, pense nesta luz
distante como tendo feito uma longa jornada através de "rodovias de luz" onde havia atraso devido a
construções, paradas, e até mesmo vias rápidas! Ela não chegou aqui da maneira simples e linear como você
pensa. Ao longo do caminho, ela reagiu às estruturas de tempo pela qual passou. Isto também dará a vocês
uma pausa para ponderarem se as suas medidas de distância são acuradas também. Quando vocês
começarem a descobrir mais sobre a matéria escura (não negativa, mas não vista) em seu universo, terão que
concluir que ela é interdimensional, e portanto parte dela está até mesmo em um estado quântico (toda junta,
sem distância). Tão logo vocês adicionem este atributo à realidade do espaço, precisarão então considerar que
o que está vendo e medindo como Luz pode na verdade ser muito mais complexo do que imaginam. O que os
cientistas chamam de "o resíduo do Big Bang" é uma energia deixada por uma mudança dimensional, não uma
explosão. Ele cria uma realidade onde vocês podem apenas ver uma parte dela em 4D, e onde a energia não
"se soma" ao todo que você sabe que esta lá. Isto irá conduzir vocês à matemática interdimensional e também a
eventualmente descobrirem as calhas sobre as quais falei. Mais sobre isto está vindo.
Pergunta (36): Em um de seus livros você mencionou que o fluxo de partículas carregadas interagindo
ortogogonalmente com o campo magnético pode induzir a uma massa e magnetismo nulos. (Espero ter
compreendido isto bem) Você poderia elaborar mais sobre isto, e quem sabe dizer para quando podemos
esperar este tipo de tecnologia? Aproveitando o assunto, você mencionou que o Equador não é propício para a
ascensão. Na verdade eu estou morando próximo ao Equador. Isto significa que para as pessoas aqui, o
progresso espiritual pode não acontecer ou ser muito pequeno?
Resposta: A criação de objetos sem massa (que vocês chamam de anti gravidade) é a inserção de atributos
multidimensionais específicos dentro de 4D. Isto poderá ser feito quando vocês compreenderem alguns
relacionamentos de campos magnéticos dentro de campos magnéticos muito específicos e facilmente
alcançados. Nós dissemos para procurarem por arranjos inteligentes de campos espiralando dentro de campos,
sintonizando os a certos níveis de graus. Estes são definitivamente "campos projetados" e não aleatórios, e
precisam "ver” um ao outro de determinadas maneiras. Quando fizerem isto, de repente terão objetos sem
massa. Se fizerem isto dentro de um objeto e seguirem alguns alinhamentos específicos, o próprio objeto se
tornará sem massa. Vocês podem até mesmo "dirigi-lo" com o próprio magnetismo sendo usado para criar os
atributos de falta de massa. Mas a "direção" trata-se de "onde de no espaço" ele precisa existir, ao invés do que
vocês consideram "virar à direita ou à esquerda." Mesmo que apenas poucos compreendam o que eu falo, mais
tarde alguns lerão isto e irão absolutamente saber que é acurado e portanto precisa ser analisado. Pois existem
apenas poucos cientistas na Terra agora que poderiam ler este texto e relacioná-lo com a próxima afirmação: a
"Magia" de um objeto sem massa está contida nos artefatos energéticos do que permanece depois que o
magnetismo neutraliza o magnetismo. Estes artefatos de energia são interdimensionalmente dourados (até o
ponto em que vocês estão envolvidos), significando que são a essência do que estão procurando, e o que eles
contêm é o que irá mudar as "regras" de sua física, levando-os a mudar sua compreensão da matéria.
Saibam que até mesmo a interdimensionalidade pode existir em 4D (gravidade e magnetismo são exemplos), e
no entanto ser parte de seu sistema de física 4D. Mas eles permanecem apenas como reações físicas, onde
tudo o que vocês podem fazer é ver o que acontece ao redor deles. A mágica começará a acontecer quando
puderem começar a compreender o que realmente os cria, e os manipula. Então vocês começarão a ver além de
4 D, e começarão a manipular os atributos das outras dimensões e obter reações. Todas as dimensões estão
em seu colo para que trabalham com elas. Não há nada se escondendo, ou contra alguma lei espiritual. O
magnetismo é apenas a primeira área da física interdimensional, mas é a mais óbvia, já que ela existe em 4 D
de uma maneira que pode ser sentida e manipulada. Tenham cuidado para não terem muitas pré suposições
sobre o que poderia ou não ser os resultados dos experimentos. Lembrem-se de uma das regras quânticas mais
básicas: quando vocês chegam à interdimensionalidade a distância não é mais um fator. Viver no Equador
dificulta a iluminação, e também dificulta a manutenção do equilíbrio espiritual. Isso também acontece nos pólos.
Mas lembre-se, os humanos carregam a divindade dentro deles, portanto mesmo que seja difícil, ainda é
possível.
Pergunta (37): Querido Kryon, estou tentando compreender como o Feng Shui funciona. Quando nós
testamos onde a energia em nossa casa estava mais feliz ao ativarmos determinados campos, nós utilizamos o
sistema do Pa Kua que prepara o posicionamento a partir da porta da frente da casa. Isto foi diferente com o
sistema direcional. Pude perceber que se nossa intenção é trabalhar em determinadas áreas como a saúde, a
intenção faria com que isto acontecesse independentemente de qual sistema estivesse usando, mas eu não
compreendo como isso pode se aplicar a cantos que estão faltando, por exemplo os cantos da saúde ou
mentores poderosos. Eu li a respeito de como as pessoas estavam tendo problemas de dinheiro e logo após,
quando o alinhamento com o Feng Shui foi feito percebeu-se aqui o canto da abundância estava faltando, mas
se estivesse se usando outro sistema este canto seria o dos mentores poderosos. Eu sei que o Feng Shui
funciona; eu senti a diferença nas energias, mas esta parte está confusa.
Resposta: Esta é uma boa pergunta, pois mostra como o pensamento é linear. Aqui está uma resposta
simples. Mesmo sem nenhum movimento do Chi, sua energia co-criativa como ser humano irá funcionar. No
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entanto, se você decidir não se isolar, e ao contrários usar a energia da Terra como sua parceira, então tudo o
que está fazendo será melhorado. Portanto, mais uma vez, não se trata de qual ou quando determinado sistema
é melhor. A sua tarefa é usar todos os sistemas juntos para melhorar o grande sistema que é a sua intenção. O
Pa Kua realmente dá as mãos com o Feng Shuí, mas há momentos quando um é melhor dependendo das
circunstâncias individuais do que está ao redor, incluindo a energia da Terra! Não se pode plantar uma casa na
Terra e esperar que ela tenha apenas a energia da casa! Portanto, a Terra também desempenha um papel. A
resposta é tentar tudo e usar o que funciona. Tudo isto para dizer que esses sistemas energéticos são como as
escadas rolantes que vocês têm em suas cidades. Você pode andar em sua própria velocidade, ou na
velocidade da escada. As duas ações te levarão para onde deseja ir, mas uma irá melhorar sua viagem fazendo
com que chegue ao seu objetivo mais depressa. Infelizmente, muitos humanos olham para a coisa toda e
apenas se sentam. Então nada acontece.
Pergunta (38): Para mim as perguntas que se seguem são muito importantes! Houve algum evento
específico, escolhido por todos nós, que tenha sido o pivô de nossa mudança do velho paradigma da Terra para
este novo?
Resposta: Sim. A Convergência Harmônica de 1987.
Pergunta (39): Como pode o livre arbítrio de nós que estamos neste pequeno planeta chamado Terra afetar
um universo onde não existe livre escolha? Nossos físicos dizem que o universo é um todo contínuo composto
de uma coisa única. Como pode a natureza desta coisa única ser o livre arbítrio em uma sessão e não ser em
todo o resto? Que tipo de existência poderia o resto do universo ter sem livre arbítrio?
Resposta: Existe livre arbítrio em todo o universo, mas seu planeta é o único habitado por pedaços de Deus
que não sabem quem são e tem o livre arbítrio para mudar sua realidade e seu quociente espiritual. A "coisa
única" é acurada, já que é energia de Deus. Esta é a razão pela qual isto funciona, e não a objeção do porque
não deveria funcionar.
Pergunta (40): O resto do universo está condenado a sofrer pelos nossos erros? Que tipo de Tudo O Que É
cria um universo sem livre arbítrio e depois coloca um pequeno lugar de livre arbítrio em um sistema solar
obscuro e insignificante em uma galáxia obscura e insignificante? O livre arbítrio é assim tão perigoso?
Resposta: Ninguém no universo sofrerá nada devido ao que os humanos fazem aqui. Vocês não estão
cometendo erros, mas ao contrário estão decidindo sobre o equilíbrio da energia, e em que ponto a luz e as
trevas poderão se equilibrar. Seus esforços serão aplicados a uma nova criação. O universo celebra o que vocês
fazem aqui, e receberá de vocês a luz que estão criando. Pense sobre isso como resolução de problemas, onde
apenas a soluções são vistas, não o trabalho ao redor de sua criação. É a dualidade humana que encontra
objeção lógica em um sistema divino. Quando vocês colocam um paradigma limitado sobre um paradigma
complexo, apenas têm respostas parciais. Mas aqueles que estão no paradigma limitado não sabem disto. Eles
pensam que estão completos, e que seu pensamento é claro. Se tudo o que pudessem fazer fosse somar e
subtrair, e vocês tentassem calcular problemas de física complexos, teriam respostas muito simples e
inacuradas. Mas, se tudo o que puderem fazer for somar e subtrair, então nunca saberão que as respostas são
inacuradas, não é mesmo?
Pergunta (41): Kryon, estou pensando sobre os campos magnéticos e as pessoas. Algumas pessoas têm
campos magnéticos maiores do que outras? Meu filho parece ter energia magnética saindo de seus dedos; você
poderia jogar alguma luz sobre isto?
Resposta: Na realidade não é magnetismo que seu filho tem. Parece isto, mas é apenas uma porção de um
poderoso campo energético ao redor dele. Muitos podem drenar baterias ou causar defeitos em equipamentos
eletrônicos (estragar computadores). Isso não é o magnetismo, mas um campo humano muito energético.
Portanto sim, muitos humanos têm campos diferentes. Eles não são maiores, mas mais ativos. O tamanho real é
definido para todos, e é o mesmo. A questão é o quão ativo eles são, e isso se trata de ativação do DNA. Muitas
pessoas jovens possuem isto naturalmente, já que o DNA deles foi modificado... não quimicamente, mas
interdimensionalmente.
Pergunta (42): Querido Kryon, quando leio suas palavras, meu nível energético se eleva dramaticamente.
Muito obrigado por elas. Minha pergunta é: Dr Todd Ovokaytis é abertamente suportado por você, e o trabalho
dele é muito intrigante. Mas a cinesiologia me diz que nenhum dos produtos ativados por laser e que você
provavelmente ajudou a projetar funcionam comigo, mesmo que os sintomas (i.e Heart Gems) ) se encaixem
perfeitamente. Estou um tanto quanto desapontado e me sinto um pouco de fora. Você tem alguma idéia para
mim.
Resposta: Como dissemos dentro desta seção de perguntas e respostas, a biologia está mudando para se
tornar muito independente e única. Lembre-se, a cinesiologia é uma maravilhosa ferramenta, pois ela "sabe"
tudo sobre a sua química específica. Alguns podem ter o resultado de um teste muito positivo para algo que
você não tem. Esta é a beleza de sua inteligência celular. Portanto continue. Em seu caso, realmente existe algo
que poderá "se encaixar" nos sintomas e funcionará para você. Portanto continue procurando, lembre-se de não
desprezar a água... água muito diferente.
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Pergunta (43): Querido Kryon, há dois meses atrás um amigo sugeriu que eu lesse “A Jornada para o Lar”
(livro 5 de Kryon). Aquela foi minha introdução a você, e desde então tenho lido tanto suas informações
canalizadas quanto eu posso. Honestamente não acho que tenha chorado tantas lágrimas de alívio como
aconteceu quando li este livro. Tenho duas perguntas. A primeira é sobre A Jornada para o Lar. Enquanto lia
este livro, senti como se meus chakras estivessem sendo abertos. Através de cada casa, diferentes partes de
meu corpo tinham movimentos estranhos que correspondiam aos chakras. Um pouco depois de ter lido o livro,
tive a maior liberação emocional que já experimentei. Desde então, o escopo de minhas curas mudou, estou
fazendo coisas muito diferentemente do que fazia, e minhas habilidades tem sido muito maiores do que antes. É
possível que o livro ajude a purificar a velha energia? Como saber se toda a velha energia foi purificada?
Resposta: Meu querido, sim. Esta é a razão para a parábola de Michael Thomas. À medida que você o lê e
está aberto para as metáforas dentro das metáforas, a consciência de seu DNA é ativada. Isto é diferente para
cada humano, mas aqueles que estão prontos, respondem!
Pergunta (44): Minha segunda pergunta é sobre proteção psíquica. Ao longo de minha jornada, foi me dito
que a proteção psíquica é o que há de melhor. Eu realmente nunca gostei de fazê-la por que freqüentemente me
esquecia disto. Agora estou me perguntando se ao me proteger estou me colocando em uma mentalidade de
dualidade? Tenho amigos que dizem que a proteção é o que há de melhor, especialmente quando se é um
curador. Quais são seus pensamentos sobre isto?
Resposta: Como nós discutimos muitas vezes, proteger a si mesmo o mantém não apenas em uma
mentalidade de dualidade, mas também em uma velha energia de medo. Se você está carregando a luz, e sabe
disto, então nenhuma outra energia poderá te afetar. Nós compreendemos o que foi te ensinado como um
curador, e também os motivos que foram desenvolvidos em uma velha energia e que requeria que você se
protegesse. Então deixe me perguntar lhe, você acha que os mestres que caminharam na Terra se protegiam? É
quase uma piada não é? Bem, sorria, já que esta é a energia sobre a qual nós ensinamos. Enquanto você cria
esta luz, saiba que você é inteiro. Saiba que a luz é um escudo, e que nada pode existir nela enquanto houver
integridade. Você está reclamando exatamente a mesma energia dos mestres. Alguns apontam para este
ensinamento como sendo um "Truque de Kryon". Eles dizem que se você baixar seu escudo, então "criaturas da
luz" poderão te invadir e retirar sua inteligência, seu poder, sua lógica, sua divindade, e até mesmo sua
habilidade de saber que algo aconteceu. Nossa resposta a isto é examinar o que todos os mestres disseram.
Eles lhes deram esta mesma mensagem sempre. Eles o encorajaram a ser exatamente igual a eles. Algum
truque?! Não é uma mensagem de Kryon, mas uma mensagem universal tão antiga como a humanidade e tão
potente para vocês hoje em dia quanto quando foi dada pela primeira vez há muito tempo atrás.
Pergunto (45): Kryon, eu li sua resposta sobre vícios. Há muitos anos que sei que sou um espírito altamente
evoluído mas que não pode ir para o próximo nível. O medo me deixa estagnado. Como posso me mover para o
próximo nível?
Resposta: O medo irá machucar, paralisar, e impedi-lo até mesmo de compreender esta resposta. Ele é
potente assim! Você está preparado para uma revelação. Mas, antes que possa compreender qualquer destas
coisas, precisa criar auto estima em si mesmo, e também conversar com a criança interior (este era você, antes
de ter o vício nas coisas que atualmente são temidas). Nós já demos os métodos para isto.*
E sim, você não só é altamente evoluído, mas está pronto para se ver livre desse atributo. Nós permaneceremos
ao seu lado e lhe daremos suporte quando começar.
* Veja a canalização de Kryon sobre auto-estima.
Pergunta (46): Kryon, você tem algum percepção de como o futuro imediato (e não tão imediato ) da
educação será?
Resposta: Nenhuma entidade pode dizer seu futuro, mas todos nós podemos lhe oferecer leituras de energia
baseadas no que estão fazendo agora.O futuro potencial da educação é um futuro que a próxima geração
começará a colocar em prática. Será um sistema dinâmico onde as crianças poderão mudar a aula à medida
que os períodos se desenvolvem. Isto será classe por classe. O professor terá apenas uma meta... assegurar
que as crianças aprendam certos conceitos ao fim do período, e provem que sabem tudo o que era esperado.
Cada classe será capaz de governar o tempo que isto levará, e quanto tempo se gastará em cada conceito ou
passo, baseado no que o grupo (estudante coletivo) decide. Isto eventualmente irá demonstrar uma classe
evoluída. Os estudantes, baseados em suas performances, irão realmente determinar o período. Aquelas turmas
que terminarem seus períodos mais cedo terão férias mais longas. Além disso, as turmas serão capazes de
coletivamente dispensar outros estudantes que destoem de seu aprendizado, e individualmente ajudarem
aqueles que precisarem de revisão. Portanto, ao invés do sistema decidir quem se encaixa na turma, os alunos
farão isto. Será um sistema muito mais capacitado e sempre estará sob a supervisão do professor, mas é um
sistema muito diferente do que vocês têm hoje onde o sistema direciona o aluno. No futuro o aluno direcionará o
sistema. Não será o caos, como muitos educadores podem dizer. Uma coisa engraçada acontece quando vocês
dão o conceito de liderança para aqueles que podem liderar: Eles lideram.
Pergunta (47): Querido Kryon, meu coração tem sido transformado profundamente por suas canalizações e
livros. Eu nunca me simpatizei com a religião organizada, mesmo que tenha sempre acreditado em Deus.
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Freqüentemente, ficava confuso com o que era ensinado sobre Deus, mas sempre acreditei em um criador
divino. Através de uma leitura eu soube que o que nós fazemos aqui neste planeta determina o ponto inicial de
energia de um universo que está sendo criado. Isto me pede estas perguntas: Já que somos eternos, nós já
fizemos isto em outros universos? Faremos isto mais uma vez? Este será sempre o nosso objetivo? Existem
outros, em outros lugares, que tem tarefas diferentes? E qual é o propósito para isto tudo? E afinal de contas por
que fazemos isto? Por que nós simplesmente não somos o que nós naturalmente somos por toda a eternidade?
Resposta: Oh... a sabedoria e a intuição do humano estão começando a perfurar o véu! Sim, vocês já
fizeram isto antes. Sim, vocês farão isto de novo. Há muitos de vocês "com asas" que continuarão a vir à medida
que sua população aumenta até um nível crítico... e todos eles fizeram isto antes. Será que vocês finalmente
começarão a compreender? Isto é o que vocês fazem! Esta é sua especialidade. Este também é o
"levantamento de peso" que vocês fazem e sobre o qual já falamos, e suas cores mostram isto. O propósito está
além da compreensão humana, mas é uma das coisas mais grandiosas que existe dentro do escopo do que
vocês chamam Deus. Trata-se da integridade da criação, da vida em geral, e do amor de Deus. Portanto...
apenas "esteja" com isto, e continue a procurar sua divindade. A cada passo, esteja certo de que você
permanece em integridade. Permita que tudo que você faz esteja "bem com sua alma," significando que você
esteja totalmente confortável com a fé de sua intenção. O núcleo de todo o ensinamento religioso do planeta
pede a vocês para terem fé na existência de uma grande cena. Eles lhes dizem que são eternos... e que vão
além da morte humana... e que algumas coisas simplesmente não podem ser conhecidas enquanto estão aqui.
Depois lhes dizem para manter os olhos em Deus. Esta também é a minha mensagem.
Pergunta (48): Em uma canalização postada no website, você afirma que quando um membro da família
morre, ele ou ela se torna parte de seus próprios filhos. Quando aquela criança morre, ele ou ela se torna uma
parte de suas crianças... e assim por diante. Minha pergunta tem duas partes: Primeiro, o que acontece quando
o irmão de uma pessoa morre sem ter filhos? Aquele irmão se torna parte de seu irmão ou irmã, ou vai para
algum outro lugar? Segundo, qual é a dinâmica quando um pai morre e se torna parte de seu filho, mas no
entanto este pai tenha tido um certo antagonismo com relação ao seu filho durante sua vida, tendo inclusive
abusado dele? O filho irá agora ter uma parte de si mesmo que estará em guerra com suas outras partes?
Resposta: Meu querido, tente parar de colocar estes conceitos interdimensionais em caixas 4D. Isto nunca o
satisfará. Toda a canalização revelou o conceito de que você é um grupo. Este grupo se move ao redor de seu
grupo karmico imediato e quando você parte, uma parte de você permanece ativa. Esta parte está com seus
filhos e pais, irmãos, irmãs, e até mesmo bons amigos. Lembre-se que, karmicamente, seus pais e filhos estão
todos misturados dentro do seu grupo, muito além do que você pensa serem pais e filhos. Tente também ir além
do que o humano pensa sobre outros humanos enquanto estavam aqui ou mesmo depois de terem partido.
Você compreende que quando passa e se torna um ser angelical, você tem a mente de Deus? Pais abusivos
estarão com as filhas de quem abusaram... assim como eles concordaram antes de vir para cá. Quando ambos
chegam do outro lado, eles podem até mesmo ter decidido mudar de papéis e voltarem de novo! Do outro lado
do véu não é diferente de uma peça. Quando a peça termina, vocês vão para a festa do elenco e escolhem outro
papel. Portanto, "sinta" aqueles que passaram, e que você amou e perdeu. Sinta o amigo, o pai, o irmão ou irmã,
e sim... a criança. Eles estão com você para sempre, e são parte do funcionamento de um sistema
interdimensional que é família. Colocá-los em forma física e desenhar mapas organizacionais sobre quem está
com quem e o que eles precisam pensar sobre isso tudo é um exercício muito 4 D!
Pergunta (49): Querido Kryon, como podemos saber quando o divórcio é apropriado ou não?
Resposta: É apropriado quando a energia e a consciência de um está em uma realidade diferente do outro, e
é óbvio que ela nunca mudará. Isto não se trata de iluminação. Tem a ver com seus caminhos individuais.
Mesmo que seja contrário à sua sociedade, às regras da igreja, e ao que sua família deseja para você, às vezes
você passa por "estágios de parceria" que são apropriados mas temporários. Também pode acontecer entre 2
almas iluminadas que simplesmente precisavam estar juntos por um tempo. Portanto, se você for desfazer uma
parceria, faça o com integridade. Faça de uma forma em que possa oferecer amizade. Faça com sabedoria e
maturidade. Nunca bata a porta. Ofereça à outra pessoa sua maturidade por toda a vida, e sempre dê a ela a
oportunidade do perdão e de conversar. À medida que você envelhecer, irá eventualmente ver as dinâmicas do
crescimento, e por que uma parceria temporária pode ter sido necessária em seu próprio caminho pessoal, ou
no do seu parceiro. Às vezes tem a ver apenas com um posicionamento temporário, mantendo o outro em um
lugar apropriado de forma que algo mais pudesse acontecer. Cada caminho é diferente, e há muitos que
permanecerão juntos até que se dêem as mãos do outro lado do véu. Depois farão isto de novo na próxima vez!
Não julguem nenhuma forma como isto ocorre. Existe propriedade em muitas coisas que resultam em
crescimento e maturidade para cada um ou ambos aqueles que estão envolvidos. Como já disse antes, suas
regras culturais são muitas vezes projetadas para parecerem como se também fossem "regras de Deus," mas
freqüentemente são apenas as regras de humanos que fazem o melhor que podem, sem uma compreensão
integral do quão grande Deus realmente é.
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