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TECENDO AS PROBABILIDADES DO UNIVERSO 
Canalizado durante o dia 22-12-2005 

 
Queridos Humanos 
 
O Grupo de Kryon rompe agora, muito delicadamente, o véu que parece separar-nos a 
todos, e desliza etereamente através de suas consciências para fazer-lhes sentir, muito 
sutilmente, no centro do peito, o prazer antecipado pelo contato iminente. 
  
Sintam-nos como uma espécie de fino e cálido orvalho que vai sendo espalhado ao 
redor de vocês, principalmente à altura de seus ansiosos corações. Nós impregnamos 
suas pulsações e estamos atentos a cada um de seus desejos, a cada um de seus 
suspiros… 
  
Não é necessário que nos chamem de maneira especial, pois já estamos aqui, 
participando dos anseios de cada um de vocês, Humanos, pois a soma de cada um de 
seus anseios – nesta época do ano – é para nós um verdadeiro canto de amor que 
transpira humanidade e se conecta com o mais simples e espiritual de todos os 
desejos: paz e harmonia para todos… 
  
De fato, em 2 e 6 de seu próximo ciclo anual de 2006, há potenciais de irmandade, 
amor, cooperação, proteção e sentimento maternal, pois ambos os dígitos – do ponto 
de vista numerológico, que nós sempre estivemos ressaltando através de nossos 
canais – caracterizam uma energia predominantemente receptiva, pacífica e feminina. 
Ambos os dígitos estão separados por dois zeros, dois espaços vazios, um após o 2 e 
outro antes do 6. Tal vazio entre ambos potenciais caracteriza o caminho percorrido 
pela humanidade no desejo de integrar ambos extremos.  
  
Como integrá-los? Estendendo ou construindo uma ponte sobre esse espaço vazio, 
queridos Humanos!  
  



A extensão que nasce do 2 é a estrutura da amorosa cooperação do humano que sabe 
que ele necessita dos demais, assim como os demais precisam dele. A estrutura que 
parte do 6 é o desejo de convivência harmoniosa e pacífica que nasce de uma célula 
básica e vai se multiplicando até o infinito com o objetivo de construir uma sociedade 
baseada na integração harmoniosa e equilibrada de vontades aliadas sob um mesmo 
propósito. Quando os dois extremos começarem a ser construídos sob essa poderosa 
intenção, a humanidade terá cruzado o vazio, esse duplo zero que não significa mais 
que o desafio da dualidade.  
 
 Por que duplo? Porque cada zero representa, para cada dígito que está em cada 
extremidade, um espelho no qual é possível refletir, enfrentar e até mesmo duplicar a 
própria imagem. Por trás do espelho de cada zero, há um portal. Do lado do 
observador extremo, persiste somente a idéia de uma imagem oca: a imagem de si 
mesmo. Mas, se a partir de cada extremo se conseguir atravessar o espelho – que, em 
síntese, representa a construção dessa ponte metafórica que descrevemos – ambos os 
extremos terão sido unidos, o espelho duplo terá desaparecido e, ao final, sobrevirá a 
união, a integração, o equilíbrio e a paz. 
  
Este é um dos paradigmas de 2006, queridos! Há outros potenciais, mas agora não é o 
momento de falar neles. Entretanto, lhes deixamos aqui uma pergunta: entendem 
agora, sob essa nova luz que lançamos, o que significam para a humanidade os ciclos 
anuais que vão de 2001 a 2009? Notam que tiveram e terão um tempo no qual será 
necessário construir pontes sobre esse duplo vazio, criar milagres sobre o nada, para 
integrar harmoniosamente suas vontades? 
  
De um lado ao outro do véu, o anseio por paz é o mesmo. Aquele que não a consegue 
ou não a tem, deseja-a ardentemente. Aquele que a tem ou a possui, celebra-a e a 
oferece com verdadeira esperança de que seu bem intencionado gesto proporcionará o 
sentir e o fazer a caminho da irmandade dos corações. 
  
Queridos Humanos, antecipemos este potencial que vai sendo definido em seu sentir, à 
medida que se distanciam do caminho percorrido e continuam andando para esta nova 
abertura, que também se desloca até vocês. Quem caminha até quem? Na verdade 
não importa, pois tudo é possível no marco da Criação, e vocês são magníficos 
criadores, ainda que não se dêem conta disso… 
  
Deslizamos por essa breve e metafórica abertura (surpreendendo inclusive nosso 
porta-voz, que pensou que somente iria desejar-lhes um "Feliz Natal" por escrito, etc.) 
para dar-lhes um breve vislumbre dos potenciais que são como pontes que poderão 
ser construídas sobre seus desejos e anseios. Não deixem de desejar e ansiar, 
especialmente numa época como esta, durante a qual a maior parte da população 
humana anseia e sonha com um amanhã melhor, sem compreender que a 
concretização do sonho de um amanhã melhor… está indissoluvelmente vinculada com 
"fazê-lo agora"…  
  
Quando sonham com seu amanhã, o que fazem, "na realidade", é escolher algumas 
possibilidades da trama na qual estão inseridos, e começam a tecer outras tramas, 
escolhendo vocês mesmos, com muito cuidado, as cores de seu novo tecido… Sem 
saber, tornam-se tecelões de possibilidades, que não são só para vocês. Que estranho, 
não é mesmo, que nunca saibam que, quando tecem para vocês, também o fazem 
para os demais, já que seu tecido não está isolado dos outros tecidos. Quando vocês 
resolvem, "inocentemente" e ao acaso, puxar um fio da sua trama – que parece que 
está fora do lugar – na verdade estão puxando o fio da trama do Universo! 



Benditos sejam, Humanos, porque têm um poder tão grande, que somente por puxar 
um fio muito fino das suas tramas, conseguem mudar todo o desenho do tecido da 
Humanidade! Que paradigma! E pensar que nos pedem ajuda para isso, quanto têm 
todo o poder para fazê-lo vocês mesmos…  
  
Teçam e divirtam-se puxando os fios do tecido do Universo, mas façam-no com 
absoluta e impecável intencionalidade. Agora que já sabem, não têm mais desculpas! 
Não há acidentes nas suas vidas, nem na vida dos que dependem de vocês, nem na 
vida de ninguém. Quando brincarem com os fios da trama do tecido do Universo, 
lembrem que algo se desfia "na outra ponta". Ooops! Queridos, na verdade, não há 
pontas… mas dizemos isso para que possam nos compreender melhor. 
  
Ah! E não nos digam: "Kryon, você se esqueceu de nos dizer como se faz para tecer", 
porque vocês o fazem o tempo todo, ainda que chamem isto de sonhar acordados, 
pensar, planejar, considerar alternativas, trocar idéias com outros, colocar em 
andamento algumas decisões e, sobretudo, fazê-lo agora… 
  
Vou contar-lhes um segredo: cada vez que vocês sonham, anseiam e iniciam 
potencialmente a execução de seus anseios – ainda que seja empurrando um 
milímetro para fora aquilo que sonharam – estão contribuindo para que todos – vocês 
e nós – estejamos cada vez mais próximos, cada vez mais unidos e, acima de tudo, 
cada vez mais conscientes do nosso papel no jogo de "Alcançar a Totalidade" que nos 
foi outorgada pelo Plano Divino.  
  
Não importa que não saibam qual é seu papel em tudo isto. Joguem e finjam que 
sabem, mas não se apeguem muito a isso, pois vocês vão mudando de papel à medida 
que vão interpretando-se a si mesmos e o seu diretor, "vocês mesmos", é o único que 
saberá dirigi-los em cada cena. 
  
Lembrem-se: seu sonho de um amanhã melhor, Humanos – sem importar que talvez o 
anseiem somente para vocês mesmos e seu círculo muito próximo – contribui 
exponencialmente para que todos os sonhos da humanidade – a massa crítica – se 
tornem realidade.  
  
O Grupo de Kryon continua deslizando através de seus corações como uma fina névoa, 
tecendo também e remendando sem parar a trama na qual se apóiam e tornam 
realidade todos os seus sonhos, queridos Humanos. É por isso que nunca estão 
sozinhos. Nunca… 
  
O Grupo de Kryon abençoa a todos vocês. 
  
 
Kryon 
Canalizado por Mario Liani  
 
 
Há plena e total autorização para fazer circular livremente o texto acima impresso 
("Tecendo as probabilidades do Universo" – 22-12-2005 – 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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