
 
 

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. 
 

 
CÍRCULO DA CURA 

Canalizado durante o dia 16-03-2005 
 
Queridos Humanos 
 
Honramos a intenção do humano que, sem saber, ativa a cura ao seu redor. Honrem, 
portanto, a intenção da pessoa que gerou esta onda de amor e de gratidão para com o 
trabalho dos Guerreiros da Luz, aqueles que receberam o chamado e atenderam-no 
sem se importar com as prováveis conseqüências para o seu bem-estar. 
 
Honrem qualquer boa intenção colocada a serviço da cura, pois o humano que cura 
outro humano está revestido do poder do Espírito para fazer isto, já que foi incumbido 
de uma missão singular. 
 
Todos vocês têm o poder de curar-se e de curar tudo ao seu redor, mas só alguns 
poucos percebem isto. Quando um humano percebe que pode curar outras pessoas é 
porque reconheceu o poder do chamado que estava vibrando potencialmente na sua 
janela de oportunidade. 
 
Este humano deve ser honrado, pois, mesmo que não tenha realizado o juramento de 
Hipócrates diante da sociedade fechada que lhe conferiu este direito duramente ganho 
através do seu empenho, ele, como criatura espiritual em serviço, jurou para si mesmo 
que, chegado o momento, reconheceria este chamado e aceitaria a sua missão, com 
todas as suas conseqüências. 
 
E estamos aqui, agora, falando do humano que cura outros humanos, e não há nada 
mais justo do que falarmos da reciprocidade que, no fundo, não é muito diferente do 
amor que é retribuído àquele que recebe. 



O curador que cura outras pessoas, quando faz isto com plena intenção do seu 
mandato espiritual, utiliza toda a sua capacidade amorosa para se entregar ao serviço 
para o qual foi chamado. E a sociedade, que é beneficiada com o seu conhecimento, 
deve reconhecer a sua sabedoria, a sua experiência e, conseqüentemente, deve 
retribuir da mesma forma como faria a qualquer profissional reconhecido. 
 
Se este curador vivesse em uma tribo encravada no meio da selva amazônica, 
provavelmente os seus agradecidos pacientes, os seus próprios vizinhos, dariam 
comida e roupa em abundância para mantê-lo alimentado, confortável e bem disposto 
para desempenhar repetidamente a sua gestão curadora. 
 
Aqui, na sua sociedade urbana, é mais fácil retribuir esta sabedoria com uma 
quantidade apropriada de dinheiro que satisfaça as mais do que justas necessidades 
do curador. Sejam práticos e usem dinheiro ou, se não puderem, retribuam em 
espécie ou da melhor forma possível, com uma intenção adequada, pois a retribuição é 
energia em ação e o seu movimento gera um fluxo contínuo e constante de 
abundância para todos, tanto para o curador como para o curado. 
 
Bendito seja, curador, porque, quando cura quem precisa ser curado, aquele que cura 
está pronto para curar outras pessoas. 
 
Bendito seja, curado, porque, quando é curado, entende que você também pode se 
transformar em um curador... e ajudar a completar o círculo de cura. 
 
O Grupo de Kryon lhes abençoa. 
 
Kryon 
Canalizado por Mario Liani  
 
 
Há plena e total autorização para fazer circular livremente o texto acima impresso 
("Circulo da Cura" – 16-03-2005 - 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. 
 
 

* * * * * * * * * * * 

 
Mario Liani es Numerólogo y como tal, asesora directamente a personas, grupos y 
empresas 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 



 
 

* * * * * * * * * * * 

 
ANTECEDENTES 

 
From: (o anonimato desta pessoa foi mantido de propósito) 
To: coilort@cantv.net <mailto:coilort@cantv.net> 
Sent: Thursday, March 10, 2005 10:03 PM 
Subject: CONTAS CLARAS, AMIZADES LONGAS. 
 
Olá, Mario: 
 
Deixe-me ver como começo... Acredito que sou uma boa amiga para os meus “amigos” 
(perdoe-me a redundância), e uma forma de ser assim é que, quando tenho que dizer 
algo, não faço rodeios... 
 
Quando envio as canalizações de Kryon, não imprimo a parte que traz a informação de 
que você é Numerólogo, porque acho que isto soa como uma propaganda e tira a 
magia da mensagem. 
 
Esta é uma percepção minha e, certamente, posso estar enganada. Gostaria que me 
colocassem no meu lugar se estiver falando demais. 
 
Ademais, manifesto o meu (nosso) agradecimento pelo seu trabalho. 
 
Foi um esclarecimento com muito carinho. 
 
Beijos. 
 
 

RESPOSTA DE MARIO LIANI PARA ESTA PESSOA 
 
...O TRABALHADOR DA LUZ TAMBÉM É UM PROFISSIONAL DIGNO DE RECEBER UMA 

REMUNERAÇÃO ADEQUADA POR SEU CONHECIMENTO... 
 
Olá, amiga: 
 
Agradecendo a sua sinceridade, e em virtude do seu questionamento direto, 
francamente, eu preferiria que não cortasse a informação sobre a minha atividade – 
ou, se for o caso, sobre a forma de me contatar –, pois, ao fim e ao cabo, estes dados 
transmitem àqueles que recebem as canalizações o conhecimento do contexto em que 
estão recebendo as canalizações e o porquê... 
 
Ou seja, sou Numerólogo e, como Trabalhador da Luz que sou, focalizo a Numerologia 
como ferramenta de crescimento pessoal. Graças a este enfoque, estou capacitado 
para curar outras pessoas com o meu conhecimento, como também de me alinhar com 
os processos de cura a nível coletivo, como é o caso da recepção e posterior 
divulgação de informação vinda de fontes elevadas. 



O Espírito me deu este dom e este conhecimento para trocá-lo por sustento, pois, 
assim sendo, a atividade que exerço como Numerólogo é realizada em tempo integral 
e ela representa a minha única fonte de renda (porque a divulgação da informação e 
as canalizações que realizo são mero serviço, o que quer dizer que não lucro com 
isto... e, mesmo se fosse para obter lucro, também seria justo e correto – como, por 
exemplo, o trabalho de Lee Carroll ou de qualquer outra pessoa que coloque a sua 
energia e tempo útil e produtivo a serviço dos demais – pois é justo receber pelo que 
se entrega). 
 
Assim, quando edita ou recorta dos textos a informação sobre a minha profissão, não 
só está excluindo informação que poderia ser útil para entender o contexto dentro do 
qual tais canalizações são recebidas, como também, ao julgar que “isto é comercial”, 
está decidindo por outras pessoas sobre o fato de que anunciar uma profissão honrada 
e honrosa como a que exerço pode ser negativo, como se a palavra “comercial” – que 
você usou – estivesse brigando com a ética, a honradez ou as boas intenções. 
 
Como conseqüência da censura e do juízo que exerce inconscientemente, é provável 
que, indiretamente, esteja me privando da possibilidade de ganhar o meu sustento de 
forma ética, honrada e profissional. 
 
Fazendo isto, portanto, está privando outras pessoas não só de exercer o seu livre 
arbítrio sobre emitir os seus próprios juízos ou ter as suas próprias opiniões sobre este 
fato, mas também está privando-as da possibilidade de considerar que alguém possa 
lhes ajudar através da Numerologia. 
 
Por último, a magia implícita nas mensagens que provêm da Fonte de Tudo o que É 
não está contida no suporte escrito e no mecanismo que transporta as mensagens, 
mas está no coração e na alma de quem lê e depois as processa... 
 
Espero de coração que a firmeza desta resposta, longe de lhe ofender, ajude a abrir os 
seus horizontes perceptivos, a fim de não julgar outras pessoas pelo que parece ser ou 
por aquilo que você acredita que seja. 
 
Tenha presente, por favor, que ao julgar o anúncio da minha atividade como algo 
negativo, não só me julgou pessoalmente, como também julgou indiretamente todo 
Trabalhador da Luz que precise anunciar a sua profissão. Desta forma, tudo isto me 
levou a levantar a bandeira em defesa da ética de todo aquele que renuncia a 
segurança de outras atividades socialmente “reconhecidas” para curar outras pessoas 
com o seu dom único, pessoal e intransferível – e, por conseqüência, economicamente 
sem valor. 
 
Deixo-a com estas reflexões e agradeço novamente, de coração, a sua sinceridade e 
carinho no questionamento, pois recebi uma grande oportunidade para responder 
publicamente a uma inquietação que também poderia ser compartilhada por outras 
pessoas. 
 
Abraços fraternais de 
 
Mario Liani 
 
Numerólogo Profissional (com muita honra!) 



*********** 
 

COMENTÁRIOS POSTERIORES 
 
¡Olá a todos! 
 
Diante de tudo isto, desejo manifestar as minhas desculpas a algumas pessoas que se 
sentiram confusas com a mensagem enviada, pois não entenderam que estava 
compartilhando, simplesmente, com todos vocês a resposta que dei para esta pessoa. 
 
Eu decidi mantê-la no anonimato, pois não pedi a autorização para expor publicamente 
a sua identidade, além de que não era o caso de colocá-la “em evidência”, já que, ao 
fim e ao cabo, foi ela quem me deu a maravilhosa oportunidade de levantar a bandeira 
em defesa do Trabalhador da Luz. 
 
Agradeço a ela, porque estou aqui, hoje, compartilhando com todos vocês uma parte 
da grande quantidade de comentários de apoio que recebi em razão de tudo isto. E 
desejo dizer, de coração, que não considero pessoal este apoio recebido, ou seja, 
dirigido unicamente para a minha pessoa. 
 
Sinto, na alma, que os comentários desta pessoa, que é abençoada por nós por sua 
oportuna sincronia, geraram uma onda de manifestações positivas a favor do trabalho 
que muito de nós fazemos (silenciosamente ou não)... e isto gerou uma poderosa 
energia de solidariedade em prol do aporte que o Trabalhador da Luz pode oferecer à 
humanidade. 
 
No fundo, talvez fosse esta a intenção que permanecia oculta, por trás da colocação 
em prática deste pequeno e divertido jogo que se iniciou com um comentário fortuito.  
 
Por outro lado, o Grupo de Kryon também fez o seu próprio comentário sobre o tema... 
(canalização do início). 
 
¡Aproveitem a leitura! 
 
Em amor e serviço, 
 
Mario Liani 
 
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 
 


