
 
 

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. 
 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
(1º Trimestre 2005) 

Canalizado durante o dia 18-04-2005 
 
PERGUNTA 1 
Estimado Mario: 
 
Antes de qualquer coisa, gostaria de me apresentar, já que, certamente, você não deve ter 
a mínima idéia de quem sou, muito menos o porquê dessa mensagem. 
 
Bom, eu também não sei. Acredito que reconheço que sou um filho de Deus e que estou 
nesse mundo por algo que não sei, como tampouco sei o porquê de estar escrevendo para 
você, tão ocupado. Entretanto, a minha vida é assim: um verdadeiro caos, repleto de 
dúvidas, inseguranças, caminhos que jamais percorro e estou inserido num grande vazio. 
 
Bom, meu nome é J. M., e sou o mais novo de seis irmãos. Tenho 46 anos, estudei 
publicidade e há 20 anos venho dando murros no trabalho, na família, no amor, etc. Nesses 
últimos dois anos estive tentando encontrar uma explicação, aproximei-me de pessoas e 
grupos esperando, talvez, que alguém me orientasse e me ajudasse. Porém, a verdade é 
que estou aqui, com uma grande Fé em Deus, em Cristo. Sei que eles me amam e sei que 
também tenho que demonstrar o meu amor por eles. 
 
Mas, a vida, o trabalho, o dinheiro, a solidão, tudo isso me faz ficar desesperado, e a minha 
cabeça pára de funcionar corretamente. Sei que o culpado de tudo o que está acontecendo 
sou eu mesmo, que estou colhendo o que semeei. Gostaria de poder mudar a minha vida, 
amigo, e não sei por onde começar. 
 
Desculpe-me por chateá-lo com bobagens, mas, de todo o coração, obrigado por tudo. 
 
 
 
 



RESPOSTA 1 
Querido J. M., não se culpe tanto pelo que não consegue realizar, pois isso o afasta do seu 
poder, o qual precisa ser ativado através de uma escolha acertada dos passos que você vai 
dar. É certo que você colheu o que semeou... Então, por que não pára imediatamente de 
colher o que não deseja colher e começa a semear o que gostaria de colher mais adiante? 
 
Se você continuar se concentrando nas suas reflexões, não conseguirá perceber tudo o que 
poderia estar lhe rodeando, pois basta apenas que os seus olhos pousem sobre algo para 
que se ativem as conseqüências da sua observação. Olhe ao seu redor e peça aos seus olhos 
que procurem o que está esperando ver e que eles façam nascer para você. 
 
O que fazer? Comece por você mesmo, comece por se interessar em tudo aquilo que 
simplesmente faz você se sentir bem. Escolha com cuidado aquilo que deseja ter ao seu 
redor, para que só a beleza e a harmonia permaneçam próximas de si, criando uma barreira 
que não permitirá a aproximação de aspectos indesejados. Não espere que todas as 
situações cheguem até você. Decida o que deseja que chegue diante da sua vida, para que a 
sua decisão faça o que deve com aquilo que escolheu, reconhecendo-o e identificando-se 
plenamente consigo para permanecer aí. 
 
Lembre-se disto: a harmonia e o equilíbrio sempre se reconhecem mutuamente... 
 
PERGUNTA 2 
Mario, receba um saudação especial de Bogotá, Colômbia. 
 
Fico muito contente em saber que é um canal de Kryon. É como se sentisse que ele está 
perto de casa. Devo confessar que, no começo, senti um pouco de descrença, mas, nesse 
momento, já não tenho dúvidas, e espero que possamos receber mensagens mais 
focalizadas naquilo que podemos fazer por nossos países latinos. 
 
Desta forma, quero lhe pedir um favor muito especial. Da próxima vez que se comunicar 
com Kryon, quero que lhe transmita a minha mensagem e perguntas. 
 
“Kryon, quero que saiba que lhe amo muito. Comecei a ler suas mensagens há mais de dois 
anos, e elas me tocavam tão fundo que o meu ser chorava, de pura emoção. Tenho um filho 
que considero um ser muito especial. Quero que me indique o que posso fazer por ele. 
Também quero que me indique o que mais posso fazer por mim, para que, assim, possa 
servir aos demais.” 
 
RESPOSTA 2 
Querida, o seu filho é como uma jóia bruta, brilha refulgente e possui um deslumbrante 
brilho interior. Você só percebe uma limitada porção, uma vez que a sua jóia precisa ser 
lapidada e polida com esmero até conseguir revelar, através da limpeza de camada após 
camada de aspereza superficial, o verdadeiro brilho que clama por surgir e que, certamente, 
você já percebe, apesar de não enxergar totalmente. 
 
O que fazer com uma jóia bruta que foi colocada sob os seus cuidados? Você já sabe: deve 
lapidar, polir e lustrar, repetidas vezes, com energia, como também com delicadeza e amor, 
sem perder de vista a essência do que não pode ser visto, mas que pode ser percebido. 
Você, mãe, é como um artesão que tem sob a sua responsabilidade o auxílio na criação de 
uma jóia única que, depois de ser lapidada e polida por causa da combinação da sua 
intenção impecável e das suas amorosas mãos, estará pronta para cumprir o que lhe foi 
designado: presentear os demais com a luz. 
 



A intensidade da Luz que a sua jóia vai projetar está relacionada com o trabalho de 
lapidação e polimento que o artesão realizou. 
 
Se entender o que o Grupo expressou, então terá compreendido que não precisa saber o 
que fazer, mas como fazer, não é verdade? 
 
PERGUNTA 3 
Kryon, o que acontece, espiritualmente falando, com as pessoas de San Fernando de Apure 
(Venezuela)? Quando chegaram os Trabalhadores da Luz nesse local? Quanto tempo mais C. 
e M. ficarão em Apure? Por acaso somos uma Âncora? Gostaríamos muito de lhe agradecer 
pelo esclarecimento de nossas dúvidas. 
 
RESPOSTA 3 
Queridos C. e M., o Grupo de Kryon deseja que saibam que, tal como perceberam, vocês são 
âncoras de luz na região onde vivem. Foram conduzidos para lá com essa intenção e 
reconheceram o serviço que deveriam realizar. Obrigado pelo trabalho que agora prestam, 
outros serão atraídos por sua Luz e lhes ajudarão a libertá-los. 
 
Com relação ao tempo de permanência, ele finalizará quando vocês mesmos sentirem o 
chamado para concluir. Simplesmente estejam atentos aos sinais que o Espírito lhes 
enviará: serão, irrefutavelmente, sinais de mudança.  
 
O Espírito honra a missão que vocês, voluntariamente, escolheram desempenhar, e lhes 
pede amorosamente que evitem ter pensamentos de desesperança. Apenas aconselhamos a 
darem graças por tudo o que têm, pois o seu agradecimento gerará maior abundância em 
todos os aspectos da sua vida. 
 
PERGUNTA 4 
Meu querido amigo cósmico Kryon, eu tenho muito medo e ansiedade com relação ao que 
realmente sou (um ser de luz) e, como tal, por que não sinto os meus anjos guardiões? Por 
que não sinto os alertas dos meus guias? 
 
Por que é assim, se basta a minha intenção para produzir o salto para a nova energia que 
está chegando do centro do universo e para deixar as velhas energias e tudo o que está 
relacionado com sofrimento, sacrifício, dor, medo e todos os demais sentimentos? 
 
O que estou fazendo que realmente me impede de me conectar e de sentir essa nova 
energia de mudança naquilo que não mais quero: sofrimento, sacrifícios, dor e medo? Ou é 
preciso que eu tenha que continuar os trinta mil passos para obter isso? 
 
É aí onde as coisas não se encaixam para mim. Por que, por que, se eu sou um ser de luz e 
pertenço ao cosmos, então, por que não consigo? Ou isso é exclusivo só para um certo 
grupo? 
 
Saudações do meu coração imperfeito... 
 
F.S. – Caracas, Venezuela 
 
 
 
 
 
 



RESPOSTA 4 
Querido F., bendito seja por sentir tanto medo e por sub-valorizar-se tanto, a ponto de se 
chamar de “imperfeito”! Bendito seja, porque o véu da dualidade está tão ativo em você que 
não permite que perceba que é um verdadeiro anjo humano em estado de aprendizagem... 
 
Abençoamos você... porque é disso que se trata. Todo o assunto que tanto lhe preocupa é o 
miolo da sua aprendizagem como anjo em evolução: descobrir quem é e como transmutar o 
véu que divide e oculta o seu verdadeiro ser. 
 
Os seus guias estão verdadeiramente ocultos, e é provável que não conseguirá vê-los, mas 
você pode, sim, senti-los. Eles estão se manifestando constantemente através dos seus 
pensamentos, aqueles que você pensa que são só seus, através das suas criações originais, 
como também, principalmente, através das suas dúvidas e ansiedades, aquelas que mexem 
consigo para tentar descobrir mais sobre você mesmo, aquelas que lhe incentivaram a 
escrever para Kryon. 
 
Kryon agora lhe diz que deve mudar o plug da sua percepção e fazer uma conexão com o 
plug da interdimensionalidade, a fim de que possa perceber que aquilo que você chama de 
“medos, dores e sacrifícios” fazem parte, na verdade, dos processos de aprendizagem que 
amenizam a sua alma para lhe dar o ensinamento que veio receber, sob um corpo humano. 
Quando perceber que o medo é uma interpretação da vida, entenderá que pode mudar essa 
interpretação por outra. O medo é uma interpretação para a incerteza que provoca o 
desconhecido. Que tal mudar essa interpretação por outra que diga: “Que oportunidades o 
desconhecido pode me trazer?“. 
 
Para finalizar, Kryon lhe sugere, com muito amor, que procure não se apegar tanto aos 
resultados e às responsabilidades excessivas, pois elas podem tirar a sua alegria de 
aproveitar a beleza do inesperado ou de viver o momento presente, que não é nada mais do 
que o Agora. 
 
PERGUNTA 5 
A minha pergunta a Kryon é uma, mas se divide em três: 
 
É válida a TER (Terapia de Resposta Espiritual)? 
 
É minha a cura por meio desse sistema ou outro tipo de sistema? 
 
E a última que contém muitas coisas... O que você precisa me dizer, Kryon? 
 
RESPOSTA 5: 
Querida A., todas as ferramentas que vocês usam para se curar ou para curar os demais 
vieram canalizadas do Espírito para lhes dar um grande leque de opções no que diz respeito 
às habilidades de cada um. 
 
Cada uma delas tem regras e procedimentos que não se identificam necessariamente com 
todos os curadores, como você é. Cada uma delas, qualquer uma, vibra com os potenciais 
evolutivos do ser que a aplica. 
 
Curadora, você se identifica com essa ferramenta? Está satisfeita com ela e os resultados 
que lhe traz? Sente que deveria estar fazendo algo mais, talvez integrando essa ferramenta 
com outras (tradicionais ou não)? Só você tem as respostas, querida... 
 



Kryon lhe diz, querida, que continue buscando com afinco o seu lugar doce nessa expressão 
de vida. Se não está satisfeita com o que está fazendo, é porque ainda não chegou na 
situação física e humana que retrata e reproduz o Lar. O Lar, aqui e agora, é, nada mais 
nada menos do que sentir-se perfeitamente realizado e feliz fazendo o que faz. 
 
PERGUNTA 6 
Gostaria de enviar algumas perguntas a Kryon: 
 
1) O código da Bíblia contém mesmo informação sobre nós, tudo o que acontece e tudo o 
que acontecerá na Terra? Os dois livros escritos pelo jornalista Michael Drosnin são 
confiáveis, assim como os estudos do matemático russo Elyahu Rips? 
 
2) Eu escrevi um livro sobre os Índigos e está difícil encontra uma editora para publicá-lo. 
Qual é o próximo passo... o que fazer? Qual é o meu papel e missão com relação aos 
Índigos? 
 
I.C. – Brasil 
 
RESPOSTA 6 
Querida I., bendito seja o humano inocente que faz algo sem ter consciência do que fez, 
pois aquilo que fez continha um potencial oculto que depois veio à luz no momento 
adequado! 
 
Quando a Bíblia foi escrita havia um determinado nível de transmissão de conhecimentos, o 
qual obedeceu aos parâmetros da época e a certa manipulação. Entretanto, ninguém podia 
imaginar que essa manipulação... também foi canalizada! 
 
Os resultados que são produzidos agora, aplicando-se códigos matemáticos ao Livro dos 
Livros, eram potenciais de manifestação que estavam previstos para o Agora. As duas 
interpretações que você comenta representam apenas um par de camadas potenciais que 
foram retiradas para dar lugar a um tipo de informação que permaneceu oculta por séculos. 
 
A mensagem de tudo isso é simples: quando escrevem algo no Agora, estão fazendo 
literalmente no Agora. Quando a Bíblia foi escrita e compilada, o potencial do que foi e é, o 
eterno infinito, estava ali, da mesma forma como todos vocês fazem. Não vêem a maravilha 
que há em tudo isso? 
 
O que foi dito anteriormente se aplica ao livro que você escreveu no Agora. Nele, há um 
potencial de manifestação que sairá à luz no seu momento adequado. O importante é que 
você pare para refletir sobre o modo como o escreveu, como fez e quanta informação 
inconsciente foi codificada em camadas de interpretação. Essa reflexão provavelmente lhe 
levará a revisar o que foi escrito e a acrescentar algo que estiver faltando para que a sua 
criação esteja “pronta” para ver a luz Agora. 
 
Quando revisar todo o escrito, você mesma perceberá o seu papel com relação às Crianças 
Índigo... 
 
PERGUNTA 7 
Olá, Mario. Obrigada por me enviar todo o material de Kryon. Queria dizer que eu escrevo 
poesia e há alguns dias escrevi uma para Kryon. Você poderia fazer com que ela chegasse 
até ele? Aqui segue: 
 
 



Que a luz dos seus olhos abrigue meus espaços 
Kryon 
Doce nome de néctar, 
Que abriga minhas palavras 
Amigo dos meus sonhos 
Sorriso 
Acolhedor 
Momento perfeito. 
 
OBRIGADA. 
 
RESPOSTA 7 
Querida M., o Espírito lhe abençoa por sua sensibilidade e lhe incentiva a continuar usando-
a, principalmente para canalizar esse grande entusiasmo e idealismo que possui, para poder 
encontrar o equilíbrio com a sua impulsividade. É o melhor serviço que pode presentear a si 
mesma. 
 
Sempre estamos nos seus sonhos, Querida, e é um momento perfeito, pois nos sonhos não 
existe tempo. É o Agora. 
 
PERGUNTA 8 
Saudações! 
 
Que bom saber que temos um canalizador de Kryon e seu grupo na Venezuela! Eu sempre 
faço perguntas e, apesar de saber que ele me responde, não consigo ter segurança, já que a 
minha mente ainda me distrai com dúvidas. Desta forma, gostaria de utilizar o seu canal e 
fazer duas perguntas curtas. Agradeço muitíssimo por sua ajuda em esclarecer as minhas 
dúvidas. Obrigado. 
 
Querido Kryon. Fundei uma organização chamada Movimento Sentir Nacional. Se o meu 
coração, através de você, quer me dizer algo, qualquer coisa que queira dizer a respeito, 
ficarei muito honrado. Obrigado. 
 
E.B. – Venezuela 
 
RESPOSTA 8 
Querido E., é abençoado por querer ajudar os seus semelhantes através da organização que 
fundou. 
 
Essa organização representa a materialização da sua intenção de proteção aos seus 
semelhantes, pois você é um protetor nato. Através dela, ativou um mecanismo que 
materializará uma das suas missões para com os seus semelhantes. 
 
O Sentir Nacional representa a idealização do sentimento da raça humana por sua própria 
evolução. Portanto, procura sempre respeitar o sentimento dos demais e conecta-o sempre 
com tudo o que lhe rodeia. 
 
O Espírito lhe sugere, com muito amor, que não duvide tanto de si e das suas próprias 
capacidades, que, em parte, estão centradas no seu grande amor para com os seus 
semelhantes. Cuide-se, entretanto, e procure não cair nos extremos que poderiam insurgir 
desse grande amor: o controle e a superproteção. 
 
 



PERGUNTA 9 
O meu nome é G. K., sou admiradora e seguidora do Grupo Kryon. Fico muito contente em 
saber que você é canalizador em espanhol do nosso querido Anjo Magnético. 
 
Se não for incômodo, agradeceria se me dissesse como alguém pode lembrar de tudo para 
se reencontrar com a Família e o Lar. Como você diz no seu artigo, sou uma buscadora da 
verdade. Com os ensinamentos de Kryon aprendi muito, mas não sei o que fazer com tudo 
isso. Com amor, peço que me ajude. Obrigada. 
 
RESPOSTA 9 
Querido G., a Família e o Lar estão aqui, no Agora da sua vida, sempre que tiver a intenção 
de se conectar com eles. 
 
Quando vocês assumiram a plenitude do compromisso de se incorporar ao processo de 
elevação espiritual da Humanidade, fizeram com a consciência de que existia um grande 
potencial para se identificarem com aspectos do seu trabalho evolutivo que fariam com que 
se sentissem realizados e felizes, aqui na Terra, em serviço. 
 
É disso que se trata, querida. O seu lugar doce e o reencontro com o Lar é aqui e agora. 
Procure encontrar aquilo que tanto ama a ponto de fazer com que se sinta realizada e em 
paz consigo mesma. 
 
Se ainda não conseguiu, busque, persiga, pois é assim que estará perseguindo aquilo que 
está pedindo. Existem muitos potenciais possíveis por tentar. Tudo o que você empreender 
com intencionalidade abrirá uma janela de oportunidade para esse lugar doce. O infinito lhe 
rodeia... O que você está esperando? 
 
PERGUNTA 10 
Desejo lhes agradecer por essa colaboração com pessoas como eu, e gostaria de pedir 
informação canalizada de Kryon que nos fale sobre a numerologia (11, 22, 33, 44, 55, etc.). 
Gostaria, também, de informação sobre os chacras e a sua influência direta no estado da 
nossa consciência. 
 
Repito os meus agradecimentos e informo que esta mensagem vem de Zaragoza, Espanha. 
 
RESPOSTA 10 
Olá, V., obrigado por projetar as suas inquietações (desculpe-me a demora em responder). 
 
Entendo o seu interesse, que também é meu, mas respondo dizendo que não posso colocar 
temas específicos em agenda com o Grupo de Kryon, pois sinto uma pressão para transmitir 
o que eles têm em mente e que, talvez, possa ser mais gratificante. 
 
Entretanto, asseguro-lhe que considerarei o seu pedido. Com relação à outra pergunta, aqui 
vai a resposta de Kryon: 
 
Querida V., a sua pergunta sobre a influência dos chacras e a sua influência sobre o estado 
da consciência humana envolve um tema vasto e complexo, com muitas ramificações e que 
não pode ser abordado no contexto de uma resposta curta. 
 
Entretanto, desejamos satisfazê-la dizendo que o funcionamento dos chacras é a consciência 
humana, o que poderia ser o suprimento de energia elétrica para um sistema de cabos. Os 
chacras estão encarregados de captar e administrar a energia que alimenta todo o sistema e 



o seu funcionamento depende de operações físicas, químicas, biológicas, mentais e 
espirituais. 
 
Portanto, o controle e a administração da energia que a entidade humana faz através do seu 
funcionamento, equilibrado ou não, possibilita que essa entidade acesse determinadas 
experiências, inclusive as transcendentais. Tudo o que está guardado na sua memória 
celular e no seu DNA depende desse sistema que é eletromagnético. 
 
As oscilações magnéticas do campo eletromagnético humano, conforme quais sejam, podem 
conectar o humano com certos aspectos da sua consciência atemporal, que é responsável 
pelo seu crescimento espiritual. Essas oscilações ativam os campos magnéticos que se 
encontram nos estratos celulares e estes, por sua vez, ativados e potencializados, instruem 
o resto do equipamento sobre determinados processos que, por sua vez, ativarão certas 
experiências. 
 
Dito por outras palavras, quando o ser humano trabalha o seu próprio estado evolutivo, 
ativa certos níveis de freqüências eletromagnéticas programadas pelos chacras, as quais se 
encarregam de ativar magneticamente os potenciais gravados no seu corpo. 
 
Lembre-se que o seu corpo é um rádio receptor que armazena informação... 
 
PERGUNTA 11 
Por favor, Mario, pergunte a Kryon onde falhei em criar a abundância que esperei, apesar de 
ter tido uma mudança incrível depois de ter solicitado o implante neutral. Agradeço-lhe 
infinitamente. 
 
Preciso urgentemente de um emprego! Mesmo assim, acredito que estou sendo bem guiada 
em me converter em uma mestra através do meu próprio processo, e agradeço ao Espírito 
por sua ajuda. Tenho aptidões para escutar pessoas e guiá-las nos seus processos de dor 
emocional, sinto-me bem encaminhada e é a isso que quero me dedicar. 
 
Kryon, pode me dar alguma orientação para o meu processo pessoal? Eu lhe perguntaria: 
“Como estou nessa odisséia, querido Kryon?”. Também informo que lhe invoco muitas vezes 
durante a noite e que você ainda não me honrou com a sua visita... ou sim? Escuto vozes 
com mensagens, todas relacionadas com a minha vida pessoal e com o momento 
planetário... 
 
Ademais, sinto um forte zumbido nos ouvidos e tons especiais, especialmente em todo o 
lado esquerdo da minha cabeça... O que é isso e de onde vem? Isso aumenta a cada dia 
com a meditação merkabah da flor da vida. 
 
Obrigada Kryon e Mario, espero ser honrada com a sua resposta. 
 
Bênçãos mil e receba um abraço de luz. Adiante! 
 
P.M. 
 
 
 
 
 
 
 



RESPOSTA 11 
Querida P., você é abençoada por ter tantas dúvidas, pois a sua própria dualidade não lhe 
permite ver toda a maestria que se desdobra ao lidar com integridade os seus processos 
pessoais através do labirinto que você mesma criou. 
 
Geralmente, o ser humano é o culpado por criar ele mesmo e para si os intrincados 
labirintos por onde acaba se perdendo. Podemos chamar isso de “contradições”. 
 
Sim, querida, as suas próprias contradições são as que provocam essa angústia existencial, 
que é muito própria do curador desse período. Cura emocionalmente outras pessoas, mas é 
custoso curar-se a si mesma. Que contradição! Falamos muito disso... 
 
Você mesma fala na sua pergunta: cura para outros e adquire maestria através dos 
processos alheios e dos seus próprios. O que pensa que está fazendo? Está criando um 
magnífico potencial de cura e de crescimento pessoal, terreno fértil e apropriado para que 
cresça ali a árvore da sua sabedoria, agregada à sabedoria acumulada dos processos 
vivenciais anteriores. 
 
O que pensa que foi o pedido de implante neutral? É disso mesmo que se trata. Trata-se de 
aceitar cabalmente o compromisso com a sua própria evolução pessoal, consciente de que 
terá que enfrentar todas as suas contradições e que terá que vencê-las com o rosto 
descoberto, sem medo. Solicitar o pedido de implante neutral significa aceitar com graça e 
desenvoltura o fato de encarar os seus próprios inimigos, para vencê-los sobre o seu próprio 
terreno e não sobre o terreno deles, que é o terreno do medo gerado em você mesma. O 
seu terreno é o terreno do valor que você acrescenta em si mesma para vencer. 
 
Os zumbidos que sofre, as vozes que escuta, não são mais do que efeitos colaterais dessa 
luta que está travando consigo mesma. Entregue-se a ela e verá como o seu medo será 
substituído pela certeza e pela fé inquebrantável de que terá tudo o que deseja ter. 
 
Não peça abundância se tem medo de não ter um emprego com um salário que cubra as 
suas necessidades mínimas. Isso é ter medo. Não ter medo é dedicar-se de corpo e alma à 
realização das atividades em que você acredita, de coração, aquelas em que depositou todas 
as suas esperanças, aquelas em que apostou tudo, pelo fato de que simplesmente acredita 
nelas. Isso é Fé. 
 
Mantém a sua Fé viva e alimente-a com a sua paixão, para que o medo ao desconhecido se 
retire tremendo... de medo! 
 
PERGUNTA 12 
Nesses momentos da minha vida passei por uma experiência que me deixou marcada e que 
me ensinou muito. Gostaria que, se estiver ao seu alcance, orientasse-me, pois em certas 
ocasiões tenho dúvidas e penso que ainda tenho que fazer algo por mim e por minha filha. 
Entretanto, não encontro nada, e também me sinto culpada por causa da situação que vou 
contar em seguida. 
 
No dia 09.09.2003 minha filha foi operada de septo nasal por uma médica especialista em 
otorrinolaringologia. Inexplicavelmente, ela perfurou a órbita do olho direito e a menina 
ficou cega desse olho, com um estrabismo para fora. 
 
Nesse mesmo momento, apareceu em nossas vidas um médico que há doze anos não vinha 
para a Venezuela, cirurgião oftalmologista em Los Angeles (USA), pesquisador do Hospital 
de crianças e professor da Universidade dessa cidade. 



Continuamos o tratamento com ele, pois não queria operar a minha filha novamente por 
causa dos diversos riscos, além de que o músculo ficou atrofiado e a visão dela não poderia 
ser revertida. 
 
A minha filha se comportou muito bem, enfrentou a situação de uma forma inexplicável. É 
admirada e respeitada por todos os seus amigos de aula e professores, pois a perda da visão 
não lhe impediu de ser quem era, já que valorizava as outras coisas. Demonstrava 
realmente que não se importava em estar assim. 
 
Com toda essa situação, eu senti que Deus estava muito próximo de nós, que nos deu um 
valor e fortaleza únicos e que acabamos compartilhando com outras pessoas que 
apareceram nas nossas vidas com um nível espiritual incalculável e um amor extraordinário 
por sua profissão e para com os demais seres humanos. 
 
A médica continua conosco, e minha filha disse que sente pena por vê-la sofrer tanto, pois 
não foi a sua intenção. Ou seja, a médica precisa de mais ajuda do que a própria menina. 
 
Apesar de tudo o que falei, sinto que há algo mais dentro dessa situação e que deveria 
ajudar mais a minha filha. Entretanto, sinto que não tenho confiança em consultar outros 
médicos. Acredito no que o médico faz por minha filha, mas, às vezes, sinto pena por não 
poder fazer outra coisa. Às vezes, pergunto-me o que aconteceu, por que ela teve que viver 
essa situação e por que nós estamos agora com essa incerteza de não saber o que fazer. 
 
Mario, se você tiver a possibilidade de me orientar, agradeceria muito. Mil agradecimentos 
por sua atenção. 
 
R.L. – Caracas, Venezuela. 
 
RESPOSTA 11 
Querida R., o Espírito tem muitos caminhos para manifestar situações onde o humano pode 
enfrentar aspectos de si que não desejaria jamais enfrentar, se tivesse que escolher. 
 
É por isso que a sua filha veio até você. Ela veio para lhe ensinar, com todo o amor possível, 
aspectos evolutivos que estão mais relacionados consigo do que com ela: piedade, 
aceitação, compreensão, perdão, respeito, força, otimismo, amizade, amor incondicional... 
 
Ela, no seu estado de entidade sem corpo aceitou, ainda, passar estoicamente por tudo o 
que está passando agora em forma humana e para lhe ensinar tudo o que até agora teve 
que vivenciar. A médica foi apenas um instrumento divino para a execução do grande plano. 
 
Você mesma tem as respostas quando afirma que você e sua filha se viram rodeadas de 
pessoas com alto nível espiritual. O propósito de tudo o que vocês passaram era adquirir 
uma visão interdimensional sobre o que aconteceu, desconectando o aparente, ou seja, o 
doloroso acidente cirúrgico e suas conseqüências imediatas, para olhar os potenciais com 
uma visão renovada. 
 
Cada uma de vocês precisa aprender algo disso. Sobre você, já falamos. A sua filha é uma 
alma evoluída que usará o acidente e a perda da visão de um olho para demonstrar ao 
mundo que não precisa do olho faltante para ser o que ela já é e para ensinar outras 
pessoas que o humano pode se elevar por cima das limitações físicas. Certamente, essa é a 
grande missão que muitas entidades vieram cumprir e que se sobressaíram, acima das suas 
limitações físicas. 



É um grande papel, e o Espírito a honra por isso. E você, querida, é a grande mãe que a 
acompanhará em tudo o que ela desejar fazer, sem comiserações, erguendo-a cada vez que 
for necessário, ajudando-a a olhar só para frente. 
 
Com relação à possibilidade de ser operada novamente, aconselhamos, amorosamente, a 
não fazerem por enquanto. Agora não é o caso, pois os potenciais a respeito já foram 
determinados. 
 
O Espírito honra vocês e anuncia um grande potencial de crescimento espiritual para ambas 
e para todos os que se conectarem com a lição de vida que vocês podem repassar aos 
demais. 
 
PERGUNTA 13 
Nos Dez Mandamentos do Livro de Moisés – da tradição Essênia, traduzido do aramaico, 
acredito, por Edmond Bordeaux Székely, aparece como regra: “Não tirarás a vida de 
qualquer coisa com vida. A vida só pode vir de Deus, quem a dá e a tira.”. 
 
As minhas perguntas são: ...É verdade que foi entregue a Moisés na sua primeira escalada 
ao monte Sinai uma mensagem diferente da que foi dada na segunda escalada, sendo que o 
texto desta é o que nós conhecemos como os Dez Mandamentos? O que quer dizer esta 
regra de “Não tirarás a vida de qualquer coisa com vida.”? Acredito que o conto de Adão e 
Eva, a árvore, a maçã e a cobra, tudo isso é uma parábola... Qual é a interpretação de 
KRYON? Deixarei algum dia de comer carne, seja de boi, frango ou peixe? 
 
RESPOSTA 13 
Querido T., o Espírito lhe abençoa por seu senso crítico e diligente de busca interna contínua 
e constante, em busca de respostas que a sua alma sedenta precisa para aquietar a sua 
ansiedade intelectual e espiritual. 
 
Entretanto, o Espírito também lhe diz que deve procurar não se fixar no sentido literal da 
palavra escrita, sendo que você deve ir além do perímetro das linhas e dos parágrafos, a fim 
de que possa assimilar a intenção que existe por trás dos textos na sua totalidade. 
 
Procure as suas próprias respostas, respondendo você mesmo aquelas perguntas que faz 
aos demais. 
 
A palavra escrita é apenas um meio ou canal para manifestar e transmitir um ensinamento, 
que é, geralmente, poderosa e vem acompanhada de uma forte intenção, tal como estas 
palavras estão chegando até você agora. 
 
Aqui há uma forte intenção de lhe ajudar a dissipar um pouco o véu que está na frente dos 
seus olhos. 
 
Com relação a sua pergunta sobre a mensagem que foi entregue a Moisés, ele recebeu duas 
mensagens, mas ambas continham uma única intenção. De fato, era necessário que ele 
ouvisse a mensagem de duas formas diferentes, para que pudesse processar e transmitir 
adequadamente, tal como você mesmo fez através da sua própria interpretação sobre o que 
recebeu. 
 
As mensagens do Espírito não são literais: vêm envoltas em sabedoria oculta sob várias 
camadas, e somente o humano que é abençoado com a visão interdimensional pode 
descobrir que existe mais de uma camada e mais de uma interpretação. É por isso que lhe 
convidamos a não ser literal nas suas interpretações, pois você deve tentar aplicar uma 



visão interdimensional em tudo o que estuda e, principalmente, naquilo que lhe rodeia. E 
dizemos, amavelmente, que você nem sempre presta atenção nisso. 
 
A regra que você menciona é apenas uma adaptação social da mensagem que veio 
codificada para Moisés. Não tirar a vida de qualquer coisa com vida se refere ao fato de que 
o ser humano não deveria interferir no livre arbítrio humano, principalmente no de seus 
semelhantes. Em essência, tirar a vida dos outros é suprir o poder deles de decidir o que 
fazer com ela, apropriando-se da sua vontade. A passagem que fala sobre qualquer coisa 
com vida já é uma interpretação ajustada a uma visão humana, que não se coaduna com a 
necessidade de alimento e amparo dos seres daquela época e muito menos dessa. Essa foi 
uma tergiversação da essência da mensagem. Conseqüentemente, já deve saber... o conto 
de Adão e Eva é uma parábola adaptada à visão religiosa cristã. 
 
Por último, você só deixará de comer alimentos animais quando se convencer de que isso 
realmente pode ser conveniente para a sua saúde ou para o seu desenvolvimento espiritual. 
Como dizem no idioma inglês com relação às coisas que você lida: “It is up to you” (você 
decide). 
 
PERGUNTA 14 
Querido Mario: 
 
Escrevo essa mensagem porque sinto a necessidade de compartilhar consigo algumas coisas 
minhas. Desculpe-me, pois sei que você não tem tempo. Porém, preciso compartilhar algo 
da minha verdade, para que possa me ajudar melhor. De acordo? 
 
Acredito que uma das situações mais difíceis da minha vida foi ter quer enfrentar esse 
mundo, já que nasci com um pouco de memória. Você não pode imaginar a grande solidão 
em que cresci (solidão humana). Quando era pequena, todas as noites olhava para o céu e 
me dizia: “O que estarão fazendo?”. Sempre senti que a minha verdadeira família não 
estava aqui e que existia vida por trás desse céu que o mundo via, a verdadeira vida. Cresci 
com essa tristeza no meu coração, sentindo profundamente a cisão. Nunca ninguém pôde 
compreender o que estava acontecendo comigo. Para a minha família e os demais, sempre 
fui a esquisita, a louca. Sentia que eu estava parada aqui e que o resto do mundo estava lá. 
Entretanto, eu tinha a absoluta convicção de que a minha verdade era real. E fui, 
conseqüentemente, até as últimas conseqüências. 
 
Resultado disso: chegou um momento em que foi muito difícil para mim viver e, assim, optei 
por me transformar em humana, dentro do que podia, obviamente. E a minha grande luta, 
querido Mario, foi aceitar essa condição humana. Na minha vida pessoal tive fracassos 
matrimoniais (uma filha de 21 anos do primeiro matrimônio, uma de 11 e um maravilhoso 
menino de 6 anos do meu segundo matrimônio). Há dois anos compreendi que, se é para eu 
ter um companheiro, deverá ser alguém que esteja no mesmo nível em que estou de sentir 
o espírito e o dia atual. Não o conheci e, por isso, optei por ficar sozinha. 
 
Depois de passar por processos muito intensos em minha vida e de renegar muita coisa 
dela, comecei a entender. E, há três anos, comecei a achar um significado para cada 
acontecimento na minha vida, a compreender que tudo foi uma preparação, já que tudo o 
que vivi me deu autoridade de vida e consegui ajudar outras pessoas que me procuravam 
solicitando ajuda através da minha experiência. Agora, a partir do momento em que 
comecei a ler as canalizações de Kryon, você deveria saber que tenho chorado de emoção... 
Tudo faz sentido no meu interior. E, como não poderia deixar de ser, sim, aí está a MINHA 
FAMÍLIA! Essa que eu sempre soube que existia. Percebe quanta magnitude há nisso para 
mim? 



Nesse último período tenho trabalhado com um pouco mais de consciência, tentando me 
limpar de tudo aquilo que estava acumulado nessa quantidade de vezes que o meu espírito 
tocou a terra. Além disso, estou procurando curar essas feridas que, na minha infinita 
ignorância, permiti que se materializassem. 
 
Amado Mario, companheiro de caminho, toda a minha vida tenho sido uma buscadora da 
verdade e as minhas mãos estão cansadas de escavar a terra em busca disso. 
Recentemente, há pouco tempo, compreendi que tudo aquilo que busquei durante toda a 
minha vida está dentro de mim. Em ocasiões, quando consegui acalmar essas enormes 
tormentas dentro de mim, pude escutar o meu espírito. O que ele me disse até o dia de 
hoje, desde uns oito meses atrás, é que devo sair dessa cidade. Não tenho a menor idéia de 
como vai ser realizada a minha partida. Entretanto, o que está claro para mim é que será 
para o Sul do meu país, já que tenho me visualizado em um lugar com muita vegetação, 
onde há um lago e montanhas, ao contrário do Norte do Chile onde vivo, em que só há 
deserto. Nesse momento sei que não existe ponte, mas continuarei conduzindo, porque 
tenho a certeza de que há um caminho que desconheço e que o meu espírito me mostrará 
no momento adequado. 
 
Bom, contei tudo isso porque, em primeiro lugar, sei que você pode entender tudo o que 
mencionei e, em segundo lugar, porque desejo solicitar um presente a você. 
 
Sinto que Kryon é um estado de consciência da essência, como Cristo. Quero lhe perguntar 
se seria possível que me presenteasse com uma mensagem dele para mim: ele ou eles, ou a 
totalidade que me conhece. Entretanto, eu não consigo escutá-los, e é por isso que eu 
gostaria que você fosse o canal. Sei que, se estiver nas suas mãos, você fará. Caso 
contrário, não se preocupe, pois estará tudo bem. 
 
Também sinto que o estudo que vai fazer de mim será muito útil. Pude ler o que realizou 
com o nome de Kryon e tenho que dizer que a palavra impressionante é pouco para 
expressar tudo o que sinto. Desconheço a ciência da numerologia, mas sinto que é uma das 
grandes bênçãos com que o mundo conta. 
 
Bom, querido Mario, novamente peço desculpas por esticar tanto as minhas palavras, mas 
eu preciso da sua orientação, e gostaria que soubesse um pouco mais de mim para que 
compreendesse como isso é importante e necessário nesse momento. 
 
Um abraço fraterno, com todas as bênçãos do céu, para quem também faz parte dele. 
 
C. 
 
RESPOSTA 14 
Querida C., o Espírito sabe quem é e porque está aí, no seu lugar, o qual até há pouco 
tempo não considerava como um lugar doce. Agora já sabe que o Lar é aqui, bem no seu 
interior, e é por isso que o que está fora importa muito pouco. 
 
Sabemos quem é e também sabemos que agora está preparada para dar um salto no vazio, 
sem se preocupar se a rede foi colocada, pois quem tem fé e a harmoniza durante toda a 
sua vida é capaz de fazer magia e criar do nada a rede que for necessária para o momento 
exato e oportuno. 
 
Tudo é perfeito porque tudo tem o seu momento, e Kryon lhe diz que Agora é o seu 
momento. Não vacile e caminhe sem medo para frente, tal como lhe foi indicado no mundo 
dos seus sonhos. Tudo se encaixará quando você verificar que tudo já foi visto nas 



lembranças dos seus sonhos e que tudo isso são aspectos multidimensionais do seu agora 
ativado. 
 
Reforce a sua fé constantemente e abrace com o coração os seus filhos, pois eles fazem 
parte do seu plano. Quando abraçá-los, utilize a verdadeira intenção que é necessária e que 
não existe em um simples abraço físico. Você receberá deles o potencial para conquistar 
aquilo que ainda está faltando para que você saiba mais sobre o porvir que você mesma 
programou. Lembre-se de que você é a dona do seu caminho e que você determina as suas 
decisões. 
 
Logo receberá uma mensagem que demos para este canal sobre a forma de ativar as 
decisões (“A energia da ação a serviço da intenção”). Quando receber esse ensinamento, 
compreenderá melhor... 
 
Não é necessário dizer mais nada. Estamos consigo sempre, e jamais abandonamos uns aos 
outros. Somos uma unidade e você já sabe disso, não é? 
 
PERGUNTA 15 
Gostaria de perguntar o que se pode fazer quando as decisões dependem de terceiros, como 
por exemplo, na busca eterna por um emprego que traga sustento e que possa me manter 
erguido na vida. Então, eu preciso aceitar decisões que não me satisfazem e que me 
reduzem ao mínimo e indispensável, resultando em insatisfação para que a energia continue 
circulando? Na verdade, não entendo... 
 
RESPOSTA 15 
Querida P., o Espírito honra as suas dúvidas, pois elas caracterizam o seu grande esforço 
por sair da dualidade que lhe atrapalha e impede de ver além das aparências. 
 
As aparentes decisões dos terceiros não são mais do que aspectos interdimensionais 
envolvidos no seu programa. Se você conseguir aplicar a sua visão não humana nisso, 
perceberia que elas (as decisões “equivocadas”) lhe obrigam a percorrer um caminho 
necessário para a sua aprendizagem e para a sua purificação que, talvez, não perceba agora 
por causa da sua dualidade e, sobretudo, pela dificuldade em poder ver “o bosque ao invés 
do mato”. 
 
Aceite tudo como vem e se responsabilize por suas decisões sem questioná-las, pois as suas 
dúvidas emperrarão o processo mais uma vez... 
 
É como você mesma disse, sem saber o porquê de ter dito: a energia deve estar circulando 
para que produza mais movimento e gere novas alternativas, melhor alinhadas com o seu 
Agora. 
 
Kryon 
Canalizado por Mario Liani  
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