
 
 

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. 
 
 

OS SEUS VELHOS, DESGASTADOS…  E MARAVILHOSOS SAPATOS 
INTERDIMENSIONAIS  

Canalizado ao vivo em 11/12-04-2009 
(Friburgo, Alemanha) 

 
PARTE 1 

11-04-2009 
 

A primeira parte desta canalização aconteceu durante o primeiro dia (11 de abril) da 
2ª Conferência Internacional de Kryon celebrada em Friburgo, Alemanha.  

A intervenção de Mario Liani - que começou às 14:00 e terminou às 15:30 – incluiu 
palestra, meditação e finalmente a canalização, que durou aproximadamente uns 40 

minutos. 
 

A Voz de Kryon… 
 
Eu Sou Kryon, em Serviço Magnético para toda a Humanidade. 
 
O véu novamente se abre… o véu interdimensional novamente desliza… para que 
estejamos aqui.  
 
Já escutaram esta maravilhosa expressão: é uma Reunião de Almas… em Família.  
 
Aqui estamos todos… e todos não são somente vocês: aqui estamos… TODOS. Aqueles 
que vocês não podem ver e não podem sentir… estão aqui, agora, conosco.  
 
É uma grande reunião de Família, porque o ser humano e o ser interdimensional são 
UM só. Não esqueçam.  
 
Assim é como o incrível e maravilhoso ser humano vem novamente ao encontro de si 
mesmo…  
 



O que você vê nos seus pés? 
 
Oh! Meu querido ser humano, vou falar consigo agora, vou falar diretamente com 
você. Estou me dirigindo agora a você… a você, que está sentado nesta cadeira…  
 
Vou pedir que, por um momento, olhe para os seus pés. O quê você vê? Não é nada 
assombroso o que verá nos seus pés… Verá um calçado, uma par de sapatos…  
 
Observe com atenção o seu calçado, mas não veja com os seus olhos físicos. Procure 
olhá-los com os seus olhos interdimensionais. Se pudesse vê-los com estes olhos e 
com este olhar… Eu vou explicar o que você estaria vendo…  
 
Estaria vendo um calçado sujo, poeirento, arranhado, cheio de pancadas… e talvez 
você se pergunte: “Por que o sapato que estou usando está tão desgastado? Por quê, 
Kryon?”.  
 
Porque você caminhou muito com esses sapatos! Você ultrapassou muitos obstáculos! 
Algumas vezes teve que derrubar certos obstáculos a pontapés. Outras vezes você 
caminhou tanto, tanto, tanto… que as solas parecem ter ficado com a espessura de um 
fio… mas aí estão esses sapatos.  
 
Por que acredita que tem sido assim, querido humano? Porque é necessário que você 
caminhe, caminhe e caminhe… perseguindo a sua própria verdade. 
 

Seguindo uns ou conduzindo outros… através do Caminho  
 
Durante esse longo caminho, muito provavelmente você sequer lembrará porque 
caminhava e para onde ia. Pode parecer que algo o colocou em marcha, que algo o 
impulsionou para que percorresse um determinado caminho. 
 
Algumas dessas vezes, você se colocou em marcha por sua espontânea vontade… mas 
em outras oportunidades você seguiu outros, pois vinha por um caminho e sentiu o 
desejo de seguir alguém. Não há muita importância se você seguiu outras pessoas ou 
se as conduziu… O importante não era isso. O importante era “O Caminho”.  
 
Assim é como você, ser humano, começa a lembrar que foi você mesmo que ativou em 
si a necessidade de empreender esta caminhada…  
 

Em busca do profeta de outros tempos 
 
Talvez se lembre que há muito tempo você vivia em uma pequena aldeia, em uma 
muito retirada e pequena aldeia da sua província ou região. E um dia alguém chegou 
para visitá-lo na sua aldeia. Nesse dia, chegou um estrangeiro com uma notícia, com 
uma boa nova…  
 
Esse estrangeiro disse – para você e aqueles que estavam reunidos consigo –  que 
trazia uma grande notícia: “Escutei falar de um profeta” – disse – “Escutei falar de 
alguém que fala com a voz de Deus e disse estar ungido por Deus!”.  
 
Suas palavras semearam a curiosidade e o interesse em vocês, a ponto de todos 
estarem desejando ir escutar as palavras desse homem. 
 



Então, você – ser humano – se perguntou: “Por que eu não iria escutar a voz desse 
profeta… a voz de Deus? Eu preciso escutar a voz de Deus! Eu desejo que Deus fale 
diretamente comigo!”. 
 
E, assim, esse humano que você era e continua sendo… se colocou em marcha, 
empreendeu o seu caminho… E sem saber, calçou o sapato interdimensional que toda 
a vida lhe pertenceu e acompanhou. Esse sapato interdimensional apressou os seus 
pés e fez com que outros pés também sentissem o mesmo chamado.  
 
Nessa época longíngua, você seguiu o caminho somente com a força das suas pernas… 
nada mais! Ah! Assim ocorreu porque a vontade que você tinha de escutar diretamente 
a palavra de Deus no seu coração era tão grande… que qualquer sacrifício teria valido 
a pena!  
 
É assim que você chegou aonde queria chegar: conduzindo outros consigo, outros que 
tinham a mesma curiosidade que você tinha, a mesma necessidade de saber…  
 
E assim o seu coração se nutriu de amor e conhecimento, de inspiração e esperança 
para continuar percorrendo esse caminho que tantas vezes você percorreu com a 
mesma intenção…  
 
Dessa forma, esse incrível e maravilhoso ser humano que você é – depois de ter-se 
nutrido com a voz do Espírito – retornou novamente para a sua cidade, para o seu 
povoado, para o seu lar… e começou a entusiasmar outras pessoas, pois sentiu que 
tinha algo muito importante para comunicar…  
 

Testando a veracidade de uma “lenda urbana” 
 
E assim é como o ciclo vai se repetindo… tal como um dia você seguiu a uma pessoa… 
outro dia você conduziu outros…  
 
E como sempre foi, assim acontece agora… mas com umas pequenas diferenças.  
 
Naquela época longínqua, você escutou aquilo que hoje é chamado de “uma lenda 
urbana”: alguém falava algo, mas tinha que ser sentido e testemunhado.  
 
Contudo, agora faço uma pergunta: o que você acredita que teria acontecido se essa 
pessoa tivesse chegado na sua casa e dito: “Escutei que há cinco profetas falando 
todos com a voz de Deus!”. O que você teria pensado? Certamente já sabe o que vou 
dizer…  
 
Nessa época, você teria pensado: “Não! Não pode ser! Não pode haver cinco pessoas 
falando ao mesmo tempo com a voz de Deus! Um deles deve ser o original e os outros 
quatro certamente são falsos.”. 
 
Por que você acredita que pensava assim, querido ser humano? 
 

Nem originais… nem falsos profetas  
 
Porque era a sua energia do momento que não permitia que você pensasse de forma 
diferente, porque era o seu sistema evolutivo que não permitia que você aceitasse algo 
mais…  
 



Muito provavelmente você ficaria preocupado em saber que apenas um era 
considerado “o original” e que os outros poderiam ser “os falsos profetas”… Ah! Mas 
isso ocorreu há muito tempo… e os seus sapatos interdimensionais – que estão gastos 
– podem testemunhar… e se estão desgastados, você sabe quanto do caminho já 
percorreram…  
 
E você, humano, sabe - por sua longa experiência - que agora não ocorre o mesmo 
que ocorria antes. Agora as coisas são diferentes…  
 
Você escutou uma lenda urbana, viu ela publicada na Internet… De fato, cada milésimo 
de segundo (Kryon estala três vezes os dedos) alguém publica uma nova lenda urbana 
na Internet. 
 

Cinco humanos falando com uma só voz 
 
Você escutou que viriam cinco humanos falar em nome do Espírito, mas estamos 
certos de que nunca você se questionou… se haveria um original e quatro falsos! Por 
que você acredita que isso aconteceu, meu querido? É muito simples! Porque o seu 
nível evolutivo – esse que tem ajudado a elevar o nível evolutivo de toda a 
humanidade – criou no seu coração a compreensão de que o que está acontecendo 
agora é interdimensional. Por isso você aceita e compreende sem questionar.  
 
O que queremos dizer com a palavra interdimensional? É muito simples: várias 
pessoas sentadas em uma só cadeira, falando com uma só voz. Humanos? Sim. 
Expressando-se com voz humana? Sim. Mas com um só espírito, um só propósito e 
uma só conexão.  
 
Não tinha visto algo assim antes, não teve essa experiência e, no entanto, por que 
você agora aceita? É muito simples, querido: porque você mudou! Porque esse longo 
caminho que gastou a sola dos seus sapatos conseguiu esse efeito milagroso.  
 
E assim é como esse maravilhoso e incrível ser humano olha para os seus pés… E o 
que vê? Um maravilhoso par de sapatos sujos e maltratados. “Oh, quanto orgulho 
sinto por eles!” – você diria.  
 

Não lustre os meus sapatos, por favor! 
 
Acredito que você se sentiria mal se olhasse para os seus sapatos e os visse reluzir 
como novos, como se nunca tivesse utilizado, não é mesmo? Muito provavelmente 
agora você está se observando – olhando para a direita e a esquerda da sua realidade 
de vida – para ver em que estado estão os sapatos dos outros. Na verdade, pouco 
importa o que você vê, porque é muito provável que você tenha ajudado muito para 
que os sapatos dos outros também tenham ficado “sujos”…  
 
Vou dizer mais… Talvez, se você se aproximasse de uma pessoa e perguntasse a ela se 
poderia lustrar os seus sapatos, ouviria o seguinte: “Não! Não toque os meus sapatos! 
Estão muito bem assim! Quero que eles fiquem assim.”.  
 
Que estranho é esse mundo espiritual, não é mesmo? Mas é assim que nós nos 
valemos da rotina de vocês para rirmos um pouco…  
 



Querido humano, permita-me continuar falando sobre os sapatos, pois acredito que a 
partir de hoje, quando dirigir o olhar para o seu sapato, você já não vai mais sentir o 
mesmo que antes…  
 
Se hoje você orgulhosamente admira e se sente feliz pelo estado em que se encontram 
os seus sapatos, não parece estranho que alguma vez tenha querido tirá-los 
definitivamente? Como se diz no dia-a-dia, você poderia dizer: “Vou pendurar os meus 
sapatos”, que quer dizer: “Renuncio!”.   
 
Ah, provavelmente isso já ocorreu em alguma outra época obscura do seu processo 
evolutivo atemporal ou da sua vida atual, momento em que, só de imaginar que teria 
que colocar esses sapatos para caminhar com eles… sentiu uma repulsa absoluta. 
Repulsa. Mais no entanto, mesmo se você não quiser usar esses sapatos, 
irremediavelmente sempre permaneceriam diante de você… ao alcance da sua visão. 
 
Que assustador é não querer fazer algo e, contudo, ter sempre – durante toda a vida – 
uma permanente recordação. “Não quero, mas está ali… pois sinto essa pressão”.  
 

São tão velhos e tão desgastados… mas são tão cômodos! 
 
Certamente você deve ter percebido que esses sapatos interdimensionais peculiares 
percebem-se como se foram iguais a um par de sapatos da Terra... Já aconteceu – 
querido humano – de você ter um par de sapatos que adora muito, não importa que 
eles estejam velhos e gastos? Parecem tão cômodos… Ao olhar os sapatos, você se diz 
ou se dizia a si mesmo: “Quantos caminhos eu já percorrí com eles… Estão tão velhos 
e desgastados… mas não vou jogar fora!”. 
 
E assim é como você, meu querido ser humano, se encontra aqui hoje, nesse lugar, 
simplesmente contemplando com grande orgulho os seus sapatos, porque sabe que 
mais uma vez eles cumpriram a sua função, pois lhe trouxeram até aqui.  
 
Aqui ocorre o que sempre acontece quando o ser humano está feliz: o ser humano 
corre e dança de alegria… pois está muito feliz por ter vindo correndo para esse 
maravilhoso encontro que reservamos para você no dia de hoje e no de amanhã 
(referindo-se ao sábado, 11, e ao domingo, 12 de abril de 2009). 
 
Quantos você arrastou consigo? Já ouço você dizendo: “Coloque os seus sapatos! 
Vamos caminhar novamente!”. E assim é como você, ser humano, ajuda outras 
pessoas a caminharem… Antes que você possa dizer a outra pessoa aonde ela tem que 
ir, procure dizer que ela possui um par de sapatos especiais. Diga para olhar para os 
seus sapatos e tentar perceber a saudade dos tempos em que tanto foram usados. 
Diga que o propósito não é marcar uma direção e seguir. O propósito é… simplesmente 
caminhar.   
 
Tudo aquilo que vocês fazem na vida é caminhar, caminhar e caminhar… Durante essa 
longa caminhada, sempre há lugares onde parar e onde conversar com outras 
pessoas… lugares onde é necessário realizar uma parada. Portanto, meu querido 
humano, não importa que pare no caminho uma que outra vez. É bom… é preciso 
descansar!  
 
De vez em quando, dê um descanso aos seus sapatos. Conserva eles com carinho e 
diga a eles que quando você recuperar o seu alento ou sua fé, calçará eles de novo 
para continuar a viagem.   



A sua própria voz lhe lembrou de despertar… 
 

E assim é como o ser humano se colocou em marcha novamente, buscando a si 
mesmo, precisando ouvir a si mesmo através de outra voz. Que paradoxo quando 
você, humano, coloca o despertador para ser acordado mais na frente pela sua própria 
voz! E quando a sua própria voz lhe desperta, nunca a reconhece… pois acredita que 
alguém mais programou esse chamado para você.  
 
Contudo, estamos certos de que você está aqui, agora, porque decidiu usar os seus 
sapatos, marcando a hora correta para chegar e despertar aqui, hoje… Você está aqui, 
agora, ouvindo-nos, mas pouco importa esse diálogo, porque o importante é você 
sentir o chamado que há para si mesmo. Esse chamado é silencioso e só você vai 
escutar… no seu coração. Esse chamado pode ser uma lembrança ou um verdadeiro 
chamado para despertar e seguir, ou simplemente representa o consolo de saber que 
você está percorrendo o caminho correto, não o caminho que os outros estão seguindo 
ou marcando… mas o seu próprio caminho… o caminho que os seus sapatos sabem 
percorrer. 
 
Pelo fato de você, ser humano, ter escutado uma lenda urbana e ter se colocado a 
caminho, está aqui, agora, esperando sentir… ou talvez sentindo tudo. Estamos certos 
de que o seu coração saberá reconhecer – ao longo dessas horas que passamos juntos 
– que todas as mensagens que você irá escutar serão transmitidas pela “mesma voz” 
(referindo-se a outras canalizações que iriam ser feitas por outros porta-vozes de 
Kryon)... 
 

Ainda que o canalizador se levante… a cadeira permanece “ocupada”! 
 

Essa voz provém “desta cadeira”, não desta cadeira física, mas de uma cadeira onde 
cada um dos porta-vozes se sentará para que nós possamos dar aquilo que viemos 
oferecer hoje…  
 
Quando esse porta-voz se levantar dessa cadeira… nós continuaremos sentados aqui! 
Não esqueça! 
 
Queremos que você saiba, meu querido humano, que valorizamos muitíssimo o seu 
esforço e vontade por ter vindo até aqui para escutar a si mesmo. Agradecemos a sua 
coragem, a sua confiança e asseguramos que sempre estamos por perto, pois você 
nunca está sozinho.  
 
Eu não posso me despedir de vocês, porque na verdade, não vou a parte alguma. 
Estarei aqui todo o tempo, perto de vocês…  
 
Sabe de algo, querido humano? Eu também tenho os meus sapatos e hoje coloquei os 
melhores que tenho, especialmente para você.  
 
Bendito seja, vá em paz. Abençoamos você, com muito amor…  
 
E assim é. 
 
Kryon 
Canalizado por Mario Liani 
 
 



PARTE 2 
12-04-2009 

 
A segunda parte desta canalização foi feita durante o segundo dia (12 de abril) da 2ª 

Conferência Internacional de Kryon celebrada em Friburgo, Alemanha, no final do 
evento - entre as 18:00 e as 19:00 - momento em que foi oferecida ao público uma 
multi-canalização com os cinco canais de Kryon que estavam presentes fisicamente. 
Cada um deles teve à disposição dez minutos. Mario Liani foi o primeiro a canalizar, 

abrindo o discurso energético com a seguinte mensagem…   
 

A Voz de Kryon… 
 
Nós somos Kryon, em Serviço Magnético para toda a Humanidade. 
 
E continuamos aqui… Não fomos embora. A mensagem continua…   
 
O que está acontecendo agora começou há muito tempo, não foi só há dois dias 
(referindo-se ao começo do evento internacional de Kryon que iniciou no dia 11 de 
abril de 2009)…  
 
Começou muito antes, querido humano. Começou quando você manifestou a intenção 
de estar aqui conosco, quando desejou poder ouvir a mensagem que afinal escutou 
durante estes dois dias… porque a mensagem ou as mensagens que você escutou, 
foram pessoais… estavam destinadas somente para você.  
 

Cinco humanos… e uma só voz 
 
Estávamos esperando por você. Essas cadeiras foram esquentadas por nós antes de 
você chegar. Mas ainda que não acredite, você, interdimensionalmente, também 
esquentou essa cadeira… sem saber. Você se ocupou de dar amor e energia para esse 
lugar que logo o receberia na sua plena humanidade, para que você se sentisse um 
pouco mais próximo… do Lar.  
 
E assim é como – da sua cadeira – você está vendo outros humanos sentados em 
outras cadeiras. E ainda que os seus olhos humanos vejam cinco cadeiras… não há 
cinco cadeiras: há UMA SÓ CADEIRA. Essa cadeira é única e interdimensional, porque 
aqui há cinco humanos sentados com uma só vontade, com uma só intenção.   
 
Esta energia que vocês e nós criamos é única, é muito especial, pois se nutre do senso 
de união e cooperação que tornou possível que nos integrássemos para escutar tudo o 
que tínhamos que escutar: a mensagem que provém de vocês para nós e a nossa para 
vocês.   
 

Colocou novamente os seus velhos sapatos? 
 
Porque quando você, humano, veio para cá escutar uma mensagem canalizada… na 
verdade veio para realizar um intercâmbio, onde a sua parte humana se conectou com 
a sua parte angelical e juntos pactuaram a necessidade de se comunicar mutuamente.   
 
É assim como esse ser humano vem ao encontro de si mesmo… sem saber. É apenas a 
sua intuição que o colocou em marcha… São apenas os sapatos que você usou nessa 
viagem, aqueles que o lembram que é hora de seguir em frente.  
 



A melodia do amor e a compaixão infinita 
 
Você está aqui, sentado, sentindo a energia de uma só cadeira, sentindo a voz que 
canta uma só melodia: a do amor e da compaixão infinita. É a melodia que você 
precisava ouvir e recuperar para sentir que está em casa. A voz que você está 
escutando é a sua própria voz… amplificada de uma forma que não pode ser medida… 
mas é a sua própria voz.  
 
Com a sua própria voz, meu querido humano, digo o seguinte: esta cadeira que você 
está vendo tem um nome: INTEGRIDADE. É a integridade necessária para empreender 
“O Caminho”, porque nenhum caminho sem integridade e coração… pode ser 
percorrido completamente.  
 

Um caminho com integridade 
 
Observe a integridade que há ao seu redor… lembre da integridade que pode ter 
revestido os seus atos e pergunte-se em que momentos você sentiu ser levado por 
essa poderosa energia. É “integridade” o que o faz saber ou sentir que não importa o 
que digam ou comentem de você… enquanto sentir que está no caminho correto. É 
“integridade” aquilo que nos coloca (a todos, vocês e nós) no caminho da busca 
constante da nossa própria verdade… pois a nossa própria verdade precisa da nossa 
própria integridade.  
 
Nós vemos e sentimos a sua própria integridade, amamos você por isso e o 
abençoamos, meu querido ser humano. Oh, quanto, quanto o amamos! É por isso que 
hoje estamos aqui, continuamos aqui, aos seus pés… e ainda não fomos embora.  
 
… E a mensagem continua (referindo-se aos próximos canais de Kryon que tomariam 
sucessivamente a palavra), porque lembrem-se de que não há despedidas na 
interdimensionalidade. 
 
E assim é como – apesar de a energia de Kryon passar para uma outra voz humana – 
ela continua contendo e evocando a mesma energia amorosa: a voz de Kryon que 
continua ressoando no seu coração…  
 
Kryon 
Canalizado por Mario Liani 
 
Na continuação, Patrizia Pfister prosseguiu canalizando Kryon… e, após, David Brown, 
Sabine Sangitar e, finalmente, Lee Carroll. 
 
 
Há plena e total autorização para fazer circular livremente o texto acima impresso (“O 
seus velhos, desgastados… e maravillosos Sapatos Interdimensionais” – Kryon 
canalizado ao vivo por Mario Liani em Friburgo, Alemanha, no dias 11 e 12-11-2009), 
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  
 



Numerología Transpersonal - Las Enseñanzas de Kryon: 
www.numerologiatranspersonal.com 
 
Tradução do Espanhol para o Português: Ana Cristina Moraes Warpechowski - 
awarp@terra.com.br - http://vidyarambha.blogspot.com/ 
 


