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COMEMORANDO O 11:11 

Canalizado durante o dia 11-11-2004 
 

Querido Humano 
 
Falo diretamente para você, desta vez. Estas palavras que agora lê ou está ouvindo 
são dirigidas para você, amada Entidade, filha do Espírito, e estão sendo canalizadas 
por um dos diversos canais que o Grupo de Kryon está em condições de habilitar, onde 
se requer que seja feito, no momento oportuno. 
 
Quando lhe digo que sou Kryon, em honra à verdade, não estou dizendo que “sou”... É 
apenas uma maneira de dizer que “existo”, ainda que você não possa apostar que seja 
assim só pelo fato de que eu esteja afirmando através de um emissário que empresta 
sua intenção para tal finalidade. 
 
Eu sou Kryon e represento um Grupo de entidades que estão muito além da sua 
compreensão e que trabalham juntas, como se fossem “uma”. Todas as entidades que 
me compõem e que ajustam esta energia única concordaram em fundir-se em uma 
projeção singular e sem individualidades, só para que você possa assimilar as lições 
que desejo lhe oferecer agora, tal como tenho feito ao longo de todos estes anos, 
graças ao impecável trabalho de todos os canais que transmitem os nossos 
ensinamentos. 
 
Querido Humano, não pré-julgue o meu canal, seja quem for que esteja fazendo, eis 
que, ao fazer isto, estaria prejudicando a si próprio, pois você também pode canalizar 
esta energia de amor que simplesmente está à disposição de todo aquele que deseje 
fazer isto. Se fechar os seus olhos e se concentrar por um instante em você mesmo, 
asseguro que sentirá, agora mesmo, como os seus pensamentos mudam para outra 
freqüência, a freqüência da comunicação com o Espírito, a qual pode ser sintonizada 
por todos os que desejarem. 
 



Sabe qual é a diferença entre um canal de Kryon e outro? Nenhuma, exceto o sistema 
de crenças e a missão pessoal de cada um. A linguagem que Kryon usa através de 
cada canal depende apenas destes fatores, mas, no fim, fiando fino, às vezes... talvez 
muito finamente, verificará que a essência amorosa do Grupo de Kryon está ali, 
presente, como se fosse uma marca, uma assinatura ou um estilo. 
 
Muitos de vocês se perguntaram como reconhecer ou como saber se um canal de 
Kryon é genuíno ou autêntico. A resposta para esta pergunta não está nas palavras 
que tal canal usa, nem nos argumentos que utiliza, nem nos temas que aborda, nem 
na forma como é feito, nem no fato do seu trabalho ser conhecido ou não... A resposta 
para isto não está no exterior da experiência, nem no que pode ser visto, tocado ou 
cheirado. A resposta está no que cada um pode chegar a sentir no seu interior. A 
autenticidade da mensagem de Kryon se comprova no interior daquele que recebe a 
mensagem, pois a assinatura de Kryon ressoa e vibra dentro de você, quando se sentir 
sem lugar para dúvidas pelo fato de que eu lhe comovi ou lhe fiz chorar de satisfação 
ou de alívio... enfim, quando consegui vibrar e ressoar em você. 
 
Sintonize-me agora e escute-me. Não precisa de permissão, nem de privilégios 
especiais. Apenas deve ativar a Terceira Linguagem, aquela que permite que você e eu 
estejamos permanentemente conectados em uma mesma freqüência, sem protocolos 
complicados, nem rituais elaborados... Pode falar comigo no idioma que desejar; pode 
ser feito através de palavras ou de grupos de imagens (gostamos deste método); pode 
me chamar a qualquer hora e em qualquer momento... Faça como se fosse o seu 
amigo mais íntimo, ou o seu companheiro afetivo... Escolha como deseja que seja a 
nossa relação e sinta-se confortável... Eu só estou aqui para estar consigo, sem pedir 
mais nada além da intenção de escutar o que você acredita que pode precisar de mim. 
 
Hoje escolhi falar assim, pois temos motivos especiais para fazer desta forma. Hoje 
temos um especial motivo de comemoração, e você sabe como é este negócio de 
comemorações... Vem uma data importante, que é motivo de recordação e de 
celebração, e aí estamos todos desejando prestar uma homenagem ao momento, que 
não é outro do que honrar uma lembrança ou honrar um instante vivo, algo que, 
talvez, nasça neste dia em especial, ou que, então, já nasceu e apenas esteja 
honrando a sua trajetória de vida. 
 
Hoje temos um especial motivo de comemoração, posto que as seqüências rítmicas do 
seu calendário humano nos mostram novamente os códigos 11:11. Hoje é o dia 11 do 
mês 11... e o calendário que mede o seu avanço linear de tempo nos oferece uma 
nova lembrança da ativação do 11:11. 
 
Todos os anos e, sucessivamente, a cada dia 11 de novembro, a mensagem do 11:11, 
mesmo que permaneça, no fundo, como uma mensagem geral, evolui ligeiramente 
para se adaptar à freqüência rítmica e matemática dos ciclos universais que regem 
cronologicamente o avanço do tempo para a humanidade, a mesma humanidade que 
reconheceu e adotou para si este sistema de cálculo de tempo. 
 
Agora mesmo, em todo o planeta, diversas pessoas estão começando a ativar 
intencionalmente estes códigos galácticos, através de iniciativas pessoais ou grupais, e 
por meio de diferentes procedimentos ou rituais. Este é o Espírito da comemoração: é 
o Espírito de recordar e honrar um momento especial, colocando no ato a sagrada 
intenção de ativá-lo e renová-lo. Hoje é dia de ativar e renovar o código 11:11. 
 



O Grupo de Kryon honra a sagrada intenção deste numeroso grupo de Trabalhadores 
da Luz que agora estão centralizando as suas energias para unificar propósitos e elevar 
a consciência planetária. Vocês são as chamas das velas de cera, as lâmpadas de 
querosene ou os potentes refletores dos faróis encravados nos penhascos. Não importa 
a intensidade de cada fonte de luz. O que sim, interessa conseguir, é o efeito 
reiterativo e acumulativo. 
 
O Grupo de Kryon se sente honrado pelas comemorações e as ativações que estão 
acontecendo ao redor do planeta. Cada uma tem o seu propósito e nenhuma é mais 
importante do que as outras, pois todas são dirigidas para a cura de uma entidade 
vivente chamada “Terra e seus habitantes”. 
 
Entretanto, além das cerimônias e comemorações grupais, o desejo do Grupo de Kryon 
é que você, querido Humano, receba esta mensagem de comemoração e de ativação 
do 11:11, de uma forma mais personalizada, diretamente através das minhas palavras 
e em nome da nossa querida Família, da qual todos fazemos parte. 
 
Eu sei quem você é, pois você e eu fazemos parte de algo muito grande e inexplicável, 
sobretudo para o seu nível de compreensão. Portanto, eu sei quem é e o que pensa. E 
agora, querido Humano, está pensando o seguinte: “Kryon, isto de 11:11 me parece 
muito interessante e muito profundo, e ainda que eu não esteja participando de rituais 
para a sua reativação, que implicações teria para mim no pessoal? Quais os aspectos 
evolutivos que poderiam ser ativados no dia de hoje para a raça humana?”. 
 
Querido Humano, permita-me dizer que tínhamos um especial interesse que a entidade 
que agora está me canalizando se decidisse a fazer isto, deixando para trás as dúvidas 
e as dualidades que todo ser humano experimenta quando se trata de falar em nome 
de algo que não se pode explicar ou demonstrar. Escolhemos esta entidade para que 
falasse sobre os aspectos numerólogicos do 11:11, eis que o seu sistema de crenças e 
a sua especialidade se enquadram no âmbito da Numerologia, a antiga Ciência dos 
Números. 
 
Como você deve saber, se é que pôde seguir as minhas mensagens e ensinamentos ao 
longo de todos estes anos, o Grupo de Kryon tem uma especial predileção pela 
Numerologia. De fato, demos muita informação através da interpretação numerológica 
de situações relacionadas com os nossos ensinamentos. Em virtude disto, escolhi esta 
entidade que agora me canaliza por causa do seu preparo, a fim de que transmita a 
minha mensagem relacionada com o 11:11. 
 
O labirinto do tempo 
 
A medição do tempo linear obedece ao manejo da linearidade da vida, tal como vocês 
enfocam, onde os acontecimentos parecem ocorrer através de uma seqüência 
temporal que estabelece um “antes” e um “depois”, um “tic-tac” cíclico que se 
desenvolve através de uma seqüência numérica crescente e sucessiva, aplicada a 
diferentes níveis ou estruturas temporais (segundos, minutos, horas, dias, semanas, 
meses, anos), os quais se interceptam entre si com absoluta precisão. 
 
O fato de que a humanidade não se desprendeu deste sistema de cálculo não quer 
dizer que este cálculo seja inadequado ou que o cálculo do avanço do tempo através 
dos sucessivos números que vão mudando, mês após mês e ano após ano, seja 
também inadequado. 
 



Na mecânica do tempo linear, ao qual vocês estão acostumados, os números vão se 
deslocando inexoravelmente, seguindo um ritmo muito próprio, um ritmo crescente e 
sucessivo que tem as suas próprias leis. Este ritmo é o que governa o tempo linear e o 
tempo linear é o que permite explicar, através das leis matemáticas, porque a 
sincronia do universo lhes aguarda silenciosamente atrás de uma das esquinas do 
labirinto do tempo. 
 
No labirinto do tempo convivem o tempo linear e o tempo interdimensional. O tempo 
linear é como uma mecha de fio desenrolada por vocês, que faz com que vocês não se 
percam nos corredores do labirinto, pois sempre terão à mão um fio condutor que lhes 
possibilitará saber em que ponto do labirinto estão. Se não tivessem na mão este fio 
condutor, que está estendido por todos os corredores do labirinto, o caminho poderia 
ser intrigante e difícil. 
 
O tempo linear se conecta com o tempo interdimensional através de códigos 
numéricos, os quais não só alimentam o devir da sua vida, querido Humano, mas que 
também contribuem para ativar o movimento de tudo o que lhe rodeia, conectando 
pessoas e acontecimentos como elos de correntes que se abrem e se fecham ao entrar 
em contato uns com os outros. 
 
Cada vez que certos códigos entram em contato entre si, formam ou ativam novos 
códigos e, no fim, as uniões e interceptações destes códigos produzem “caminhos 
vivos” dentro do labirinto do tempo. Estes caminhos que você não pode ver são 
interdimensionais, pois representam potenciais de Tudo o Que É, são códigos de tempo 
linear e produzem uma espécie de “via do tempo” que serpenteia disfarçada entre o fio 
desenrolado, ao longo do labirinto. 
 
O tempo linear e o não-tempo, ou tempo interdimensional, são como as caras de uma 
mesma moeda: se há tempo, também há não-tempo. O tempo existe porque você 
percebe linearmente. O tempo existe porque é perceber. Deixar de perceber é 
suspender o tempo linear e entrar na interdimensionalidade, ou ainda, transitar pelos 
corredores do labirinto do tempo sem necessidade de seguir o fio condutor... 
 
Cada vez que vocês contabilizarem um “tic-ano-tac” que passa, nós nos adaptamos ao 
seu cômputo e introduzimos conceitos energéticos paralelos, os quais se estruturam 
como uma espécie de marcadores não lineares na rota humana. Quando falamos de 
implante neutral, de convergência harmônica, de nova dispensação e de novos 
começos... na verdade estamos introduzindo uma estratégia que lhes faça ver de 
forma diferente os acontecimentos que estão localizados no seu enquadramento 
temporal, de tal forma que vocês vejam os marcadores de tempo (ao invés de simples 
elementos de contabilização temporal), como balizas que marcam reais mudanças na 
humanidade. 
 
Cada “tic-tac” do marco do tempo produz um marcador energético e esse marcador 
energético simplesmente traduz uma leitura numérica para uma interpretação espaço-
temporal. O “tic-tac” do seu relógio, querido Humano, marca hoje o 11:11, o potencial 
para um mundo novo. 
 
Comemorando o 11:11 
 
Querido Humano, começo dizendo que a conjunção 11:11 é repetida todos os anos, e 
isto porque sempre vocês terão no seu calendário um dia 11 com um mês 11. 
Entretanto, por acaso todos os 11:11, ano após ano, expressam um mesmo potencial? 



Ainda que o espírito da mensagem 11:11 permaneça inalterado, a resposta é, 
indubitavelmente, “Não”, posto que a cada ano os dígitos que contabilizam o marco 
dos ciclos anuais mudam e a mistura de todos os dígitos potenciais (dia, mês, ano) é 
que fornece a diferença na interpretação, a qual não é outra além de uma variação 
sobre a freqüência rítmica do enquadramento de tempo linear, tal como vocês o 
conhecem. 
 
Existem aspectos da conjunção 11:11 que são quase estáticos, assim como existem 
outros que são cíclicos. Se você prestar atenção no número que vocês denominam 
como “Juliano”, chamado assim por causa do calendário Juliano que contava os dias a 
partir de primeiro de janeiro, como dias que se podiam contabilizar de maneira 
sucessiva, verá que o dia 11 de Novembro de cada ano corresponde sempre ao dia 
Juliano número 315, exceto naqueles anos que, por serem bissextos, contêm um dia a 
mais. Nestes anos bissextos, o 11:11 corresponde ao dia Juliano número 316. 
 
Se somar 315 e depois reduzir numerológicamente a um só dígito (3+1+5), obterá o 
dígito 9. Em compensação, se fizer a mesma simples operação numerológica para o 
número 316 (3+1+6), obterá 10. 
 
Isto que acabo de lhe ensinar, que é numerologia muito simples, mostra que em cada 
ano não bissexto o potencial 11:11 carrega implícito um forte potencial de fechamento 
e conclusão, de desenlace, mudança e transformação, muito apropriado para reavaliar 
a vida, fazer um balanço pessoal, retificar erros ou desacertos, ordenar, curar e 
concluir o que está pendente, desprender-se do supérfluo, do que não é necessário ou 
do que deseja deixar para trás definitivamente, para abrir espaço para semeadura de 
novos aspectos que comportem as novas etapas na sua vida. 
 
Querido Humano, observe que potencial tão significativo se reúne todos os anos não 
bissextos na simbologia do 11:11 e destes três dígitos, que também falam por si só. 
Observe a ordem: 3 – 1 – 5. O potencial de desenlace começa com o número 3, que 
simboliza o inocente otimismo da criança que aborda tudo através da espontaneidade. 
O número 1 caracteriza a necessidade de tomar a iniciativa para empreender novos 
caminhos. O número 5 é o dígito das novidades que o caminho reserva para o 
explorador da mudança. 
 
Quer que eu traduza? O 11:11 comporta um poderoso potencial de transformação, o 
qual é abordado através de três aspectos: otimismo, iniciativa e disposição para a 
mudança. 
 
Entretanto, a cada quatro anos há uma mudança nesta energia cíclica do 11:11. 
Durante os anos bissextos, o número Juliano soma 10, número composto que 
simboliza definitivamente o caminho da renovação pessoal, através da reestruturação 
de padrões e poderosas mudanças no estilo de vida pessoal, onde a recomendação 
associada ao 10 é “renovação através de um novo começo”. Aqui a ordem é 3 – 1 – 6 
e este último dígito (porque já falamos dos outros, não é verdade?) é o símbolo da 
Família, de toda a Família Humana, ou seja, da sua Família, da Família da sua Família, 
da Família chamada Sociedade, da Família chamada Humanidade... de nós, da sua 
Família Espiritual... 
 
Durante um ano bissexto, a cada quatro anos, a energia do 11:11 muda e caracteriza 
a necessidade de que o humano empreenda uma verdadeira renovação de padrões, 
principalmente no nível social, ou, dito de outra forma, em escala global. Primeiro, três 



anos de limpeza e cura, caracterizados pelo 9 e depois um ano de renovação para a 
escala humana. 
 
Querido Humano, vê o que eu vejo? Conseguirá ver o panorama completo de uma 
seqüência numérica que está ali apenas para que perceba e interprete? Entende agora 
o que eu tentava dizer quando falava de um potencial “quase estático” do 11:11? 
 
Digamos que sejam apenas palavras para lhe explicar que a cada quatro anos se 
completa um círculo ou um ciclo de preparação das energias de mudança, as quais a 
Terra e seus habitantes estão submetidos. O círculo fica estático porque, ainda que 
esteja ali, ao seu redor, na interdimensionalidade do tempo que você não pode 
perceber, que não está percebendo como o círculo que é, mas como uma linha reta 
sem fim. 
 
A sua percepção é lógica, eis que não possui a perspectiva suficiente ou o afastamento 
adequado para elevar-se por cima da sua situação e observá-la com uma vista 
panorâmica. A visão deste círculo de cada quatro anos é apenas uma das visões 
panorâmicas que posso lhe mostrar, apenas para que perceba que é “quase estática”, 
posto que possui um ritmo limitado e repetitivo. 
 
Apesar de que eu ter conseguido mostrar uma visão “quase estática” das energias de 
mudança que caracterizam o código 11:11 conectado ao seu sistema de medição de 
tempo, também posso mostrar uma visão um pouco mais mutante e precisa, visto que 
tem a ver com o enquadramento de tempo linear em si, medido ano após ano através 
da contabilidade dos anos que estão passando. 
 
Cada 11:11 que marca um ciclo anual, o ciclo anual do 11:11, depende do ano em que 
ocorre esta marca ou medição. Numerologicamente falando, você, por ser humano e 
viver na dualidade, não pode escapar a uma medição cíclica onde se levem em 
consideração aspectos numéricos relacionados com o marco do tempo, posto que este 
é o seu marco de percepção, esta é a sua realidade, a que você veio experimentar e 
transcender. 
 
Ainda que nós ofereçamos repetidamente diferentes padrões para transcender esta 
visão linear, é óbvio que uma parte do seu ser terá que conviver com esta realidade e 
o sistema de crenças a ela associada (o qual é o seu sistema de crenças), pois não 
estaria aqui se não fosse assim. Portanto, considera que a informação que agora estou 
fornecendo é informação prática que complementa a informação abordada em outras 
circunstâncias, pois, como disse anteriormente, cada canal se vale do seu sistema de 
crenças para ajustar a informação que queremos transmitir e nós, que sabemos muito 
bem qual é o sistema de crenças de cada canal, valemo-nos destas “limitações” (que, 
na verdade, não são limitações) para poder transmitir conhecimentos nos níveis 
adequados para cada circunstância. 
 
Neste ano o 11:11 interagiu com a energia do ano 2004. Em termos numerológicos, 
para saber que potencial nasceu este dia 11 de novembro, deverá somar 
paulatinamente todos os dígitos desta data, desta forma: 11 + 11 + 2 + 4 = 28 (28 se 
reduz logo a um dígito simples 1). 
 
Querido Humano, deve observar bem que não reduzi a data, somando-a assim: 1 +1 
+ 1 + 1 + 2 + 4 = 10/1 
 



Sabe por quê? Porque o número 11 possui um potencial muito poderoso e que não 
pode ser desconhecido ou ignorado (e, portanto, decomposto). Assim, se você ver um 
número 11, está vendo um número 11 e não a soma de 1 mais 1... 
 
Prosseguindo com a nossa análise numerológica, obtivemos um número composto 28, 
que se reduz finalmente a 1. A princípio este resultado é muito significativo, posto que 
o 1 reduzido coincide com o potencial 10/1 do número Juliano para um ano bissexto, 
que indica com segurança que o 11:11 deste ano está plenamente caracterizado pela 
necessidade de que a Humanidade tome um novo rumo. 
 
Apenas como um exercício demonstrativo, quero que perceba que esta “coincidência” 
não se deu recentemente. Verá porque esta “coincidência” é numerologicamente 
importante: 
 
       ANOS BISSEXTOS          POTENCIAL 
 11-11-2004   28/1 
 11-11-2000   24/6 
 11-11-1996   47/2 
 11-11-1992   43/7 
 11-11-1988   48/3 
 11-11-1984   44/8 
 11-11-1980   40/4 
 11-11-1976   45/9 
 11-11-1972   41/5 
 11-11-1968    46/1 
 
Querido Humano, observa a “coincidência” do 1 para um ano bissexto que ocorreu 
há... 36 anos, em 1968. Com isto, desejo que perceba que o círculo cíclico de 4 anos, 
na verdade, está inscrito em um maior, de 36 anos terrestres de duração. Isto quer 
dizer que, em 1968, a humanidade deu um firme passo para uma mudança de rumo, 
que foi muito importante. 
 
Recordam os importantes movimentos sociais de 1968? A humanidade estava 
deixando para trás uma época de guerra, entre o poderoso país do norte e um país 
asiático... e via nascer nestes tempos um singular e plural movimento pacifista juvenil 
que pregava “paz e amor”... surgiam importantes movimentos estudantis europeus em 
Maio de 68... defendiam a liberação dos costumes sexuais... surgiam movimentos 
relacionados com o feminismo, o ambientalismo... enfim... 
 
Os potenciais para este 11:11 são reveladores, e a revelação está exatamente na 
interpretação do número 28 que origina o digito 1. O potencial de aprendizagem deste 
número composto envolve o 2 e o 8. O 2 é o número que caracteriza o ser feminino e 
tudo o que comporta, principalmente aspectos emocionais, de sensibilidade, gentileza, 
amizade, doçura, compreensão, cooperação, entendimento... enquanto que o 8 
representa fortes aspectos masculinizados que caracterizam a luta pelo poder e pelo 
controle das coisas materiais. O 8, na sua faceta positiva, expressa um aprendizado 
relacionado com o manejo adequado, justo, equilibrado, dos meios políticos, militares 
e econômicos, enfim, do poder em si, tal como vocês o percebem, ou como vocês o 
associam a um certo estado de coisas. 
 
Como verá, Querido Humano, ambos aspectos se encontram em uma aparente 
oposição, pois o 2 representa a submissão, enquanto o 8 representa o controle. 



Combinados, ambos aspectos tem a ver com o medo em ceder e perder o controle das 
situações. 
 
O desafio da humanidade para este ciclo 11:11, portanto, é colocar em prática e 
administrar com equilíbrio atitudes combinadas de competitividade e emotividade, 
equilibrando a faceta feminina do ser com a faceta masculina do poder em si, para 
conseguir alcançar a flexibilidade e a tolerância para todos níveis. 
 
Querido Humano, quer ver uma amostra disto que estou explicando? Este exemplo 
bastará, estou certo... Observou que duas importantes facções religiosas da 
humanidade ficaram em vigília durante vários dias, enquanto se preparava o desenlace 
do importante líder religioso e político palestino? Observe com atenção como este 
desenlace foi sendo administrado para ser “anunciado” exatamente no dia 11:11.  Viu 
como imediatamente prevaleceu a busca pelo equilíbrio e o entendimento no que se 
refere às honras finais para a entidade que partiu? Finalmente, percebeu que as 
diferenças entre estas duas facções religiosas foram deixadas momentaneamente de 
lado para honrar este importante momento? O que acha da simbologia deste instante, 
vista dentro do contexto do 11:11 e do que significaria para a humanidade o 
entendimento entre estas duas tribos? Recorda tudo que falamos sobre a mudança que 
as nossas futuras gerações verão, quando as novas gerações tomarem conta do 
diálogo político? Entende agora que o líder que partiu deixou espaço para uma nova 
liderança que romperá com um modelo de uns trinta nos, talvez, 36? 
 
O 11:11 deste ano tem gravado o código do início de um novo caminho para a 
humanidade, um potencial para ativar a decisão pessoal de empreender um novo 
caminho que envolva poderosas mudanças pessoais de toda e qualquer índole, 
mudanças estas que conduzirão a uma humanidade muito além de si mesma. 
 
No fundo, este 11:11 marca a necessidade de inovar a nível pessoal. Estas tendências 
se referem à necessidade de você saber discernir entre os impulsos do externo e os 
impulsos do seu coração, de forma que, no fim, consiga perceber que, quando 
competir ou se enfrentar com outro ser humano, na verdade, está fazendo contra você 
mesmo, como se você fosse o seu próprio inimigo. 
 
Querido Humano, através deste canal, o Grupo de Kryon lhe apresentou uma nova 
visão do paradigma 11:11, uma visão focalizada, principalmente, sob o aspecto 
numerológico, mas temperada com a visão circular do tempo interdimensional que 
estivemos transmitindo ao longo de todos estes anos. O círculo de 4 anos dentro de 
outro círculo de 36 anos é apenas uma breve visão da interdimensionalidade, ajustada 
para a visão humana. 
 
Queremos ajustar esta interpretação para uma visão matemática e numerológica 
seqüencial, de maneira que você possa perceber a ordem que há por trás do 
imponderável, pois o que aparenta ser imponderável é, no fim, um produto da co-
criação Espírito-Humanidade, encaixado dentro da Ordem Divina que se encontra 
muito além da compreensão humana. 
 
No Grupo de Kryon valorizamos muitíssimo a informação numerológica, porque a 
Numerologia é uma espécie de matemática codificada que contém informação que vai 
muito além da mera quantificação, permitindo condensar em sólidos pacotes 
energéticos informação que possa ser interpretada, tanto a nível pessoal quanto a 
nível universal. 
 



Os números são apenas manifestações desta Ordem Divina e o Grupo de Kryon deseja 
honrar a energia de manifestação divina que está por trás dos símbolos matemáticos 
com os quais você deve lidar todos os dias, sequer sem imaginar que estes símbolos 
são os sinais de entidades vivas que colaboram na projeção do mapa atual da sua 
evolução. 
 
Querido Humano, provavelmente você pensa que chegou a hora de nos despedirmos, 
mas decidi que não vou fazê-lo. Na interdimensionalidade não há despedidas, pois 
sempre estamos com você, mesmo que você não perceba isto. 
 
Portanto, o Grupo de Kryon continua aqui... 
 
Kryon 
Canalizado por Mario Liani  
 
 
Há plena e total autorização para fazer circular livremente o texto acima impresso 
("Comemorando o 11:11" – 11-11-2004 - Kryon canalizado por Mario Liani), sempre 
que seja enviado ou publicado integralmente, sem edição e com os respectivos 
créditos de autoria. Lembramos amavelmente que o único interesse perseguido com a 
divulgação pública deste e de outros textos similares é a transmissão de conhecimento 
e a elevação da consciência. 
 
Mario Liani es Numerólogo profesional y como tal, asesora a personas, grupos y 
empresas a nivel internacional desde Caracas, Venezuela. 
 
Numerología Transpersonal - Las Enseñanzas de Kryon: 
www.numerologiatranspersonal.com 
 
Traducción del español al portugués de Brasil: Ana Cristina Moraes Warpechowski - 
awarp@terra.com.br 
 
Revisión y edición: Ana Rachel Salgado - arachel@terra.com.br 
 


