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CONCLUSÃO E RECOMEÇO... MUDANÇA E TRANSFORMAÇÃO 
Canalizado em 31-12-2008 

 
Eu Sou Kryon, em Serviço Magnético para toda a Humanidade. 
 
Oh, humano... Para você é tempo de conclusão, por causa das percepções de um 
ano que encerra e outro que começa. 
 
E é assim que começa algo que parece já ter terminado... pois tudo aquilo que 
parece estar sendo concluído, recomeça sob uma nova envoltura. 
 
E na ilusão de que foi concluído um curto e breve processo para a humanidade – 
seguido da ilusão de um novo começo – o que realmente deveria ser evidente para 
você é que o processo de mudança e transformação é sempre o mesmo e nunca 
varia... 
 
Querido... tudo, absolutamente tudo aquilo que o rodeia é expressado por energias 
de contração e expansão, decorrentes de processos dinâmicos que por eones tem 
estado aí e que continuarão assim, pois a energia da mudança e da transformação 
é aquela que propicia o surgimento da Vida de todas as formas. 
 
Tudo e todos estão sujeitos a isso, e o seu “Agora” é assim porque esse processo 
nunca parou. As espécies vívidas sabem... mas o ser humano é o único que parece 
não desejar saber, posto que ele representa a única espécie vívida que não vive 
inteiramente alinhada com a pulsação da sua Mãe Terra. 
 
A pulsação de Gaia é o som da vida que o rodeia e tal pulsação é perceptível por 
meio de todas as manifestações que a Vida lhe presenteia a cada instante... ainda 
que você não coloque a sua intenção em percebê-las. De fato, a pista da mudança 
que poderia ocorrer ou já está ocorrendo na sua vida será encontrada, muito 
provavelmente, em tudo aquilo que naturalmente está ao seu redor. Você deu 
permissão para observar o ambiente vegetal que lhe circunda na região onde 
mora? Observou o que acontece com as suas plantas ou os seus animais? Reparou 
nas mudanças climatológicas que parecem ter mudado os seus padrões usuais? 
 
 



Por que acredita que estamos dizendo isso, querido? 
 
Porque sabemos que cada vez que se conclui um período anual como esse que 
agora está sendo concluído (o ano de 2008), você coloca as suas esperanças de 
melhoria nas mudanças naturais que poderiam ser produzidas durante tal lapso... 
ainda que tais esperanças nem sempre são objetivas o bastante, em função 
daquelas tendências que parecem ser majoritariamente dominantes. Ou seja, 
humano, que muito provavelmente está observando um inverno rigoroso na sua 
vida: apesar disso – e somente pelo fato de que o calendário está mudando – 
deseje que o ano novo comece com um sol de verão. 
 
É natural pensar assim, não é mesmo? Claro! Pois, de fato, o inverno representa a 
energia da contração e o verão, a energia da expansão. Ah! Mas há um detalhe... O 
verão que está esperando na sua vida não necessariamente surge no momento em 
que você deseja... mas quando “acontece”. E quando acontece a vinda de um 
verão? Necessariamente, depois de um inverno, não “em qualquer momento do 
inverno”... mas após o término gradual e natural do  inverno. Isto é... “quando 
tiver que ser”. 
 
Com o que foi dito, desejamos expressar que inevitavelmente “tudo tem o seu 
momento”, tal como uma fruta precisa passar por um processo de maturação 
natural, antes que possa ser utilizada como alimento. Esta também não seria a 
mensagem que a Mãe Terra lhe daria? 
 
Gaia simplesmente aconselha que você observe com atenção os sinais que já 
conhece desde a antiguidade, baseando as suas decisões nessas simples 
observações. Se você fizer assim, muito provavelmente poderá evitar uma atuação 
precipitada e em compensação, poderá conseguir se retirar antes das evidências 
inconfundíveis. 
 
Se você consegue ser capaz de estudar com atenção o processo da maturação dos 
acontecimentos que rodeiam a sua vida, muito provavelmente saberá se antecipar 
às circunstâncias que devem ser antecipadas e seguramente saberá escolher o 
melhor momento para saborear ao máximo o fruto que a Vida terá colocado em 
suas mãos. 
 
A mudança e a transformação são processos inerentes ao desenvolvimento da vida 
em todas as suas instâncias, pois o progresso é um potencial que é gerado pelo 
espaço vazio que gera um mecanismo de transformação, onde as estruturas 
antigas são sacudidas para dar lugar ao surgimento de novos paradigmas. 
 
Cada vez que o seu calendário anual muda, é inevitável que ocorram tais 
processos... ainda que nem sempre sejam esperados pelas suas crenças ou 
anseios. Os novos processos de mudança que estão surgindo para você como 
humano – e para vocês, como humanidade – nem sempre poderiam parecer 
complementares. 
 
Ainda que a humanidade caminhe para uma mudança de paradigma, cada um de 
vocês viverá e receberá da vida aquilo que o seu contrato estabeleceu com 
prioridade (com todas as exceções que devem ser estabelecidas, as quais são 
únicas, pessoais e intransferíveis). Por conseguinte, seria muito relativo falar deste 
ou daquele ano... assim como falar do “famoso” mito do ano 2012... pois para 
alguns de vocês, 2012 talvez já tenha começado antes do tempo... 
 
E é assim que começa algo que parece ter terminado... pois tudo aquilo que parece 
ter concluído, recomeça com uma nova perspectiva. 
 



Com essas palavras, queremos dizer que na verdade, não há nada a ser concluído. 
De fato, o processo é sempre o mesmo, onde tudo se transforma apenas sob uma 
cadeia de causas e efeitos, onde aquilo que originalmente era a causa de algo... 
chega a se converter no efeito do processo seguinte... durante o qual nada se 
detém e tudo se transforma – no seu tempo e na sua justa medida – naquilo que a 
causa original motivou. 
 
É por isso que o incentivamos – quando estiver imerso nos seus próprios processos 
de mudança e transformação – que pondere quais foram as causas que originaram 
tais efeitos... e perceba se em tais processos fica evidente que os tempos “entre 
causa e efeito” ou “entre a origem da mudança e a posterior transformação”... 
obedecem um padrão previsível, tal como é o processo de maturação de uma fruta. 
 
Além das expectativas naturais que você possa ter acerca das mudanças que a 
humanidade está em processo de experimentar, apenas queremos incentivá-lo a 
tomar consciência dos seus próprios processos pessoais. Sem importar aquilo que 
no exterior possa parecer digno da sua atenção, incentivamos você a procurar 
enfrentar e viver os seus próprios processos de mudança, evitando envolver-se 
naquilo que esteja acontecendo lá fora... No fim, a sua própria percepção da Vida 
será aquela que lhe propiciará a possibilidade de atenuar os prováveis efeitos 
emocionais derivados de qualquer circunstância de mudança e transformação que 
possa estar ocorrendo ao seu redor. 
 
Bendito seja, humano, por perceber que todo o seu Ser é um processo em 
movimento... dentro de outros processos em movimento. Bendito seja, por 
compreender que você é a sua própria causa e o seu próprio efeito. Bendito seja, 
por entender que a mudança é necessária para que ocorra a transformação no seu 
próprio Ser e em conseqüência, no seu próprio entorno. 
 
Apesar das mudanças e transformações que você possa experimentar, sempre será 
ternamente amado pela família Espiritual, que sente muitas saudades... 
 
E assim é. 
 
KRYON 
Canalizado por Mario Liani 
 
Há plena e total autorização para fazer circular livremente o texto acima impresso 
(“Conclusão e Recomeço... Mudança e Transformação” – Kryon canalizado por 
Mario Liani em 31-12-2008), 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 é Numerólogo e, como tal, assessora diretamente pessoas, grupos e 
empresas a partir de Caracas, Venezuela  
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www.numerologiatranspersonal.com 
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