
 
 

OS ENSINAMENTOS DE KRYON 
Kryon canalizado por Mario Liani 

 
O Grupo de Kryon é a denominação que Mario Liani utiliza 

para canalizar a amorosa energia de Kryon, 
a qual não representa uma entidade isolada, 

mas um grupo de consciências superiores de ascendência angelical, 
que trabalha sem individualidades e com uma sincronia absoluta. 

Kryon está sendo canalizado em vários idiomas 
por diferentes porta-vozes em todo o mundo. 

Mario Liani canaliza Kryon na língua espanhola. 
 
 

COLOCANDO A ENERGIA DA AÇÃO A SERVIÇO DA INTENÇÃO 
(Algo mais sobre os processos em movimento) 

Canalizado durante o dia 08-03-2005 
 

Queridos Humanos 
 
Somos um grupo de energias que está a serviço da iluminação coletiva. Através deste canal, 
viemos hoje para fornecer mais informações e maiores ensinamentos para o benefício da 
sua própria elevação espiritual. 
 
Somos o Grupo de Kryon, um conjunto de energias que pertence ao Plano Divino de Luz, ao 
Grupo Angelical de Gabriel e Rafael, e estamos aqui mais uma vez. Isto soa familiar? Pois é 
assim. 
 
É hora de tomarem as rédeas do seu crescimento. O tempo de cada um de vocês está 
passando, e não pode haver atrasos no Agora. As decisões que são tomadas no Agora 
devem ser ativadas Agora mesmo. 
 
Quantos de vocês afirmaram pomposamente algo como: “Este ano realizarei aquilo que 
tanto queria fazer... este ano começarei tal ou qual coisa...”. Este ano é Agora, queridos, 
pois o momento em que formulam a sua intenção de fazer algo, a poderosa energia do 
Agora é gerada. Portanto, Agora é o momento de acionar a intenção e de colocar em 
funcionamento o processo de ativação dos seus propósitos. 
 
Quantas vezes vimos vocês planejarem e estruturarem mentalmente caminhos de ativação, 
sem que, posteriormente, vocês conseguissem ativar o início do percurso por meio da sua 
vontade? Por que vocês acreditam que nós, deste lado do Véu, estamos enfatizando que 
Agora é o momento de dar o primeiro dos passos necessários para empreender um caminho 
já decidido através da sua intenção? Vocês sabiam que a intenção colocada nas suas 
decisões tem as suas próprias pernas e começa a caminhar antes de vocês... mesmo que se 
atrase e que se sinta sabotada, porque, continuamente, se vira para trás para ver se vocês 
a seguem com o seu corpo físico? Sabiam que, no momento em que a intenção avança e o 



seu corpo físico não a acompanha, o corpo físico se desequilibra no que está relacionado 
com a sua essência operativa? 
 
O seu corpo é uma estrutura viva dirigida por múltiplos processos em movimento... Sim, é 
assim mesmo, tal como falamos recentemente através do nosso canal italiano. Estes 
processos, estando em movimento, precisam manter o ritmo da intenção que vocês deram. 
Quando o ritmo físico não se concilia com a intenção espiritual, ocorre um desequilíbrio 
causado pela resistência que o corpo físico gera ao não atuar de acordo com a intenção 
espiritual. 
 
“Mas”, vocês dirão, “é possível que algo assim nos aconteça, ou seja, que uma parte de nós, 
a espiritual – se quisermos – crie uma energia de intenção muito poderosa, mas não o 
suficiente para que o resto de nós – isto é, o nosso corpo – lhe obedeça?”. 
 
Permitam-nos dizer que isto é assim e que esta situação, descrita neste momento, é 
justamente um dos maiores paradigmas do ser humano. O humano geralmente tem medo 
de se colocar em movimento, pois ele representa a ação final, o último recurso, a última 
possibilidade, e tudo isto implica em não poder mais voltar atrás naquilo que se decidiu 
ativar. 
 
Ah... claro! Agora entendem, não é? O movimento representa o adeus à inércia e, 
conseqüentemente, àquela parte de vocês que não desejava acionar a intenção, pois esta 
parte de vocês tinha medo das possíveis conseqüências que poderiam gerar o movimento 
final. 
 
Chegamos aqui aonde queríamos chegar: o medo. Sim, queridos Humanos, o medo é o fator 
emocional que lhes paralisa em praticamente todas as ações que empreendem durante o 
seu dia-a-dia. Toda a sua vida parece girar ao redor da palavra “medo”, ou, se preferirem, 
da palavra “temor”. 
 
Têm medo de colocar em prática decisões que acumularam nas suas consciências durante 
muito tempo. Cada decisão não ativada armazenou uma quota de medo nos seus corpos, 
algo como uma quota de instruções falidas nos seus sistemas que cria, assim, um depósito 
de instruções abortadas que cresce mais e mais a cada dia por causa do costume inato de 
rejeitar automaticamente todos os belos propósitos que continuamente fazem para si 
mesmos. 
 
No fim de tudo isto, resta, então, um pesado saco de medos e temores que levam nas 
costas continuamente, e que causa o mau funcionamento da realização dos seus processos. 
Quando vocês rejeitam continuamente – ou, por assim dizer, de forma costumeira – as suas 
próprias intenções, ajudam a originar nos seus corpos uma energia que torna todos os seus 
processos físicos mais lentos. Esta energia poderia ser descrita como uma espécie de 
matéria viscosa que recobre as engrenagens do movimento, causando-lhes uma lentidão 
nos seus processos e impedindo o movimento em uma velocidade adequada. 
 
Vocês, Humanos, são seres absolutamente perfeitos, pois nasceram como um produto da 
intenção Divina. A Divindade colocou a sua máxima intenção para conseguir que os corpos 
que ocupam fossem perfeitos, pois este foi o primeiro passo para lhes encaminhar para a 
utilização de todo o potencial de perfeição física que os seus corpos podem obter através do 
aperfeiçoamento espiritual das suas intenções. Corpo e Espírito, juntos, desempenhando um 
grande papel. E, se for mais fácil de visualizar, o corpo é um veículo que requer combustível 
espiritual para transitar adequadamente. 
 



Quando vocês não conseguem coordenar as suas intenções com o andamento do seu corpo, 
agem como se colocassem combustível em um conduto diferente daquele que deveria ser 
usado regularmente, ou como se estivessem colocando tal combustível sabendo que o 
carburador que o processa está sujo e que vocês, mesmo sabendo disto, deixaram de limpá-
lo. 
 
Definiríamos isto como uma auto-sabotagem? Sim, é assim, queridos... mas tranqüilize-se, 
pois geralmente é uma sabotagem inconsciente. Vocês, na sua essência Divina, não são 
culpados por acontecer desta forma, porque a sua dualidade não lhes permite apreciar o que 
está acontecendo realmente com o bloqueio dos seus processos. 
 
Entretanto, Agora, neste lindo momento, estão recebendo informação muito precisa e 
valiosa que fará com que vocês se conscientizem de que os seus processos de ação devem 
ser reconduzidos para um estado de equilíbrio, a fim de que possam coordenar 
maravilhosamente a sua Divina intenção com a força da ação. 
 
Estão se perguntando como isto pode ser feito, não é verdade? 
 
Bom, queridos, a resposta é muito simples. Não existem rituais, nem receitas mágicas 
específicas para conseguir isto. Na verdade, não há nada complicado a ser feito para que 
vocês possam desembaraçar a turva e viscosa meada que envolve as engrenagens do seu 
agir. A única coisa que vocês precisam fazer é estar presentes no Agora da sua própria 
intencionalidade. 
 
“Como, Kryon? Como é este negócio de estar presentes? Por acaso não estamos sempre no 
agora quando começamos a criar as nossas próprias decisões?”. 
 
Queridos, vocês pensam que estão no agora; entretanto, geralmente não estão. E isto 
porque vocês criam a energia da intenção, mas não a colocam em movimento em seguida, 
Agora. Que tal alguns exemplos? “Vou parar de fumar: começarei no próximo mês.”; 
“Iniciarei uma dieta depois do Natal, para poder aproveitar melhor as festividades.”; 
“Realmente tenho a intenção de não enganar o meu parceiro... logo terminarei com o meu 
amante”. 
 
Percebem do que se trata? Vocês tomam decisões importantes, mas as condicionam ou as 
postergam para um momento do seu tempo que ainda não se manifestou no seu Agora, a 
fim de adiar a decisão, “ganhar tempo”, para se acostumar à idéia e, assim, mitigar um 
pouco o medo ao desconhecido. 
 
Colocar em movimento Agora a energia da intenção é fazer o que é proposto no Agora. O 
processo é muito simples. A única forma de dissolver esta massa turva e viscosa que 
atrapalha as engrenagens do seu agir é dar um pequeno empurrão para a ação, algo assim 
como empurrar um carro sincrônico que está com a bateria descarregada. Este pequeno 
empurrão faz com que o carro produza a faísca elétrica necessária para produzir a 
combustão que aciona o motor encarregado de movimentar o resto das engrenagens. E não 
é só isto: este pequeno empurrão também vai fazer com que a bateria, que ajuda a 
automatizar o empreendimento da ação, seja carregada. 
 
O pequeno empurrão que vocês vão dar ao seu veículo fará com que a matéria viscosa que 
rodeia e obstrui o movimento das engrenagens da ação comece a se desprender, rompendo 
este estado de inércia inicial. O mais importante deste processo é que este empurrão 
originará uma espécie de “fac-símile” do movimento, uma idéia ou exemplo de como seria 
gerar movimento, mesmo antes de ser gerado o movimento real. 



Isto é algo como ensinar alguém a fazer algo, mostrar como se faz, através de um pequeno 
exemplo ou através do primeiro movimento de uma seqüência que forma a ação total. Por 
exemplo, se vocês pretenderem ensinar alguém a pregar um prego com um martelo, vocês 
mostrarão para esta pessoa como se segura o martelo na mão, como inicialmente se prende 
o prego com os dedos de uma mão e como é dada a primeira martelada com a outra, 
através de uma mistura de firmeza e suavidade, de tal forma que o prego – sem se 
desestabilizar ou perder a sua posição determinada – encaixe no primeiro golpe, de modo 
que fique firmemente preso e já não precise mais segurá-lo com os dedos da outra mão. 
Neste momento, vocês diriam para a pessoa: “Já lhe mostrei como se faz. Agora você deve 
terminar...”. 
 
“Agora você deve terminar...”, é traduzido como: “Querido Corpo, agora lhe mostrei como 
se faz. Encarregue-se de produzir o movimento necessário para que, juntos, tomemos as 
rédeas do processo que Agora nós colocamos em movimento”. 
 
O pequeno empurrão que deve ser dado à ação tem que ser feito no Agora da decisão 
tomada. Quando vocês colocarem em funcionamento a sua intenção e tomarem uma 
decisão, a conseqüência imediata deveria ser ativar a decisão. Este é um processo que 
deveria estar gravado no seu corpo físico de forma “automática”. Se vocês não exercitarem 
a modalidade automática no seu Agora, esta função se desgastará pouco a pouco e a 
matéria viscosa, que mencionamos anteriormente, começará a cobrir as engrenagens 
conectadas com a automação destes processos, provocando que o agir passe de uma 
modalidade auto para uma modalidade manual. Entenderam? O modo manual é mais 
pesado de acionar, pois vocês devem ter consciência de todas as teclas que devem apertar, 
de todas as seqüências que devem seguir e que não podem omitir. Ao se estressar e se 
assustar pelo aparente estorvo do processo, vocês optam por deixar para mais tarde, 
perdendo, assim, o poder que colocaram nas suas intenções. 
 
À medida que vocês forem exercitando o pequeno empurrãozinho inicial para fazer com que 
o processo funcione, a sua maquinaria irá desenferrujando e o seu corpo físico irá 
recordando pouco a pouco como automatizar os seus processos. Então, é ali que a sua 
intenção e o seu agir seguirão juntos pelo caminho, sem titubeios, da mesma forma quando 
vocês dizem que gostariam de dar um passeio com o seu carro: sobem no automóvel, ligam 
o motor e colocam o veículo em movimento para a estrada que geralmente usam para 
chegar no lugar que gostariam de ir. Podem se imaginar fazendo disto um processo parecido 
com aquele que descrevemos anteriormente como bagunçado? É verdade que este negócio 
de subir no carro, colocar a chave na ignição, não colocar o veículo em movimento e ficar 
ali, sentados, vendo o nada, não seria o certo? 
 
Queridos Humanos, vocês são imensamente amados por nós, e desejamos muito que vocês 
aprendam a segurar sempre as rédeas da sua própria condução. Saibam que esta 
mensagem, transmitida hoje através do nosso canal em espanhol, pegou de surpresa o 
nosso canalizador. Ele não estava esperando (agora sorri...), porque acreditava que haveria 
outra agenda mais subliminar... Que coisas têm a mente humana, não é? 
 
Agora ele está sorrindo interiormente, enquanto canaliza e escreve, pois lembra que a 
grande maioria dos seus alunos dos cursos que ministra sobre Numerologia observou a 
repetição deste modelo muitas vezes. Além disso, recorda todas as inumeráveis 
oportunidades em que falou sobre a diferença existente entre o pensamento e a ação 
concreta, aspectos numerologicamente caracterizados pela interação entre os números 7 
(pensamento) e 4 (ação concreta ou fazer). A interação destes dois aspectos, se estiver 
adequadamente equilibrada, produz uma iniciativa apropriada (reduzida numerologicamente 
ao número 1). Em compensação, a utilização desequilibrada dos dois aspectos 7 e 4 pode 



produzir uma iniciativa desequilibrada ou deficiente e, neste caso, será uma espécie de 
menos 1 (uma iniciativa carente, ou seja, a falta de iniciativa). 
 
O nosso canal continua sorrindo, cada vez mais surpreso, pois não estava esperando que a 
lição de hoje se convertesse em uma espécie de mini aula de numerologia, a qual os seus 
alunos agora lêem, identificando a intenção que havia por trás do ensinamento. 
 
Queridos, o propósito das mensagens transmitidas através do Grupo de Kryon por 
intermédio deste canal em especial é o de fornecer, amorosamente, conselhos e ferramentas 
eminentemente práticas que podem lhes ajudar a vislumbrar como conduzir os seus 
processos espirituais em consonância com os tempos em que vivem e como estar em 
equilíbrio com as demandas da sua vida atual. 
 
Os seus processos de aprendizagem estão intimamente vinculados ao mundo que lhes 
rodeia. Vocês vieram para experimentar o mundo físico e para colocar em estado de 
equilíbrio todos os aspectos relacionados com ele. Vocês representam o estado físico das 
coisas. O seu corpo físico e a terra que lhe acolhe, a Mãe Terra, estão muito intimamente 
vinculados entre si, de uma forma muito difícil de compreender e assimilar neste momento. 
 
Quando vocês acionarem os seus próprios processos, ou seja, quando ativarem e 
concretizarem, estarão realmente ancorando a sua energia na terra que lhes acolhe, 
estabelecendo maiores laços com a experiência que vocês devem investir. Cada vez que 
vocês cumprirem com o processo acima descrito, estarão ajudando a grande consciência 
coletiva que vocês fazem parte, a fim de que ela aprenda mais sobre si mesma. Quando 
vocês colocarem em funcionamento automaticamente a ativação das suas intenções, estarão 
ensinando outras pessoas sobre este procedimento e toda a grande massa física que vocês 
chamam de Terra será beneficiada e engrandecida. 
 
O movimento gera mais movimento. Um objeto que se move bate com outro e esta batida 
consegue colocar em movimento outro objeto que, talvez, estivesse parado. Tudo é 
movimento, tudo é energia. E energia não é mais do que partículas em ação ou em 
movimento. 
 
Coloquem a energia da ação a serviço da intenção e coloquem em movimento os seus 
processos. O seu próprio movimento colocará em ação os demais e eles lhes agradecerão. 
 
Esta foi uma mensagem do Grupo de Kryon através do seu canal em espanhol. Sejam 
imensamente abençoados e saibam que o Grupo de Kryon jamais se despede, pois não 
existem despedidas na interdimensionalidade. Agora e Sempre estamos com vocês. 
 
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 
("Colocando a Energia da Ação a Serviço da Intenção" – 08-03-2005 - 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. 
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