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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. 
 
 

CONECTANDO O CORAÇÃO DO UM ATRAVÉS DE GAIA 
Canalizado ao vivo no dia 15-08-2009 

(Caracas, Venezuela) 
 

A Voz de Kryon… 
 
Boa noite a todos.  
 
Eu sou Kryon, em Serviço Magnético para toda a Humanidade.   
 
E assim é como TU, ser humano, vieste novamente ao chamado de ti mesmo, no 
momento em que decidiste escutar o despertador que tu mesmo colocaste para 
acordar-te hoje, aquí nesta sala e vir a escutar-te a ti mesmo.  
 
Assim é. Não estás escutándo-me a mim, estás escutando-te a ti mesmo, porque nós 
SOMOS a tua própia voz. Somos a voz de teus anseios, somos teus desejos, somos o 
coração que bate em ti... e tu eres Um com nós.  
 
E seguramente te perguntas: “Qué é isto, Kryon? Cómo é possível que um humano se 
sente numa cadeira e diga que fala através de palavras que diz que não são suas, 
pretendendo façê-lo sob a orientação do Espírito, aseverando que ele está sendo 
inspirado e conduzido por algo além do tangível? Isto não pode ser!”.  
 
Mas é assim, meu querido ser humano… porque é assim como funciona este sistema.  
 
Tu lhe dás tua própia voz à aquilo que tu desejas escutar, porque assumes que não o 
podes ouvir… Não porque não possas… não porque sejas incapaz, senão porque 
simplesmente em estes momentos é mais comfortável que outro o faça por ti. No 
entanto, embora esse outro o está fazendo por ti, quem está falando eres tu! Que 
incrível paradigma, verdade?  
 
Isso ocorre, querido ser humano, porque tu e eu somos Um. Tu e eu estamos 
fundidos. Não há nehuma diferença entre tu, humano, e nós, o Grupo de Entidades  
 



que simplesmente executam o coro de teus desejos... pois são teus desejos os que te 
conduziram aqui e por isso eles estão aqui agora frente a ti.  
 

De qué “Lado do Véu” estás? 
 
Sabes quem está frente a ti? Não é o humano que tu estás vendo agora sentado no 
lugar desde onde emana minha voz. Quem está frente a ti é a projeção de teu Ser 
Infinito, esse que decidiu entregar-lhe a voz a um eco que amplifique seu desejo de 
seguir conectando-se com algo que parece estar “além”… mas que ao mesmo tempo 
está também “aqui”. Isto o mencionamos muitas vezes: “o Outro Lado do Véu”.   
 
Em qué Lado do Véu crês tu que estás? De este… ou do outro lado? Como o dissemos 
tantas vezes, o Véu é metafórico. Quiçá te perguntes se se parece a uma gaze ou a 
uma tela ligeira… Não. O Véu é simplesmente uma ilusão que nos faz pensar que 
estamos de um ou outro lado.  
 
Tu, Humano, vivendo felizmente em tua plena dualidade, precisas crer que há “outro 
lado”, pois dita dualidade te faz supor que é assim… que quando não estás “aquí”, 
estás “lá”. Mas te puseste a pensar que em vez de “estar aqui” ou “estar lá”, quiçá 
estés em os dois lugares ao mesmo tempo?  
 
Pois isso é justamente o que está passando esta noite, meu querido. Esta noite “estás 
aqui”… e “estás lá”!  
 
Não vamos dizer-te onde fica “esse lá”, mas sim podemos dizer-te que isto sucedeu 
porque esta noite vocês tiveram um grande exercício de preparação. De fato, 
executaram um maravilhoso procedimento que elevou suas freqüências e os conectou 
com a freqüência do Coração Central de Gaia (fazendo referência ao exercício de 
elevação de freqüências que propiciou Abjini Arráiz).  
 
Escutaram una maravilhosa música que os transportou a essa prístina essência 
(fazendo referência ao concerto que o músico Víctor Castillo ofereceu ao público 
assistente antes da canalização de Kryon). Finalmente, receberam o presente de uma 
maravilhosa meditação que os conectou com esse bater. E agora, por tanto, já o 
devem saber, vocês “não estão aqui”.  
 

Escutando… desde teu Coração 
 
Tu, ser humano, não estás aqui agora. Mais bem te encontras num espaço sagrado 
interdimensional que te permite escutar estas palavras sem que necessáriamente 
tenhas que processá-las racionalmente através de tua mente. Neste momento, este 
espaço sagrado faz possível que estas palavras não passem a teu cérebro, senão que 
se dirijam diretamente para esse grande órgão central que tens no teu corpo, chamado 
coração. 
 
Esse é o órgão que agora está escutando minhas palavras em outro espaço 
dimensional. Teus ouvidos não estão funcionando. O que funciona é teu sentir, porque 
todos vocês - tu e todos os outros humanos que te rodeiam - se transportaram a um 
espaço que vibra de uma maneira ligeiramente diferente àquela à qual estão 
acostumados. 
 
Porqué ocorre isso? Isso ocorre, meu querido, porque era necessário que todos se 
transportassem a esse lugar, que traspassassem esse umbral ou esse véu - como 
vocês o chamam - onde poderiam receber, compreender, assimilar e aceitar estes 
ensinos… porque a noite de hoje É uma noite de ensinos. 
 



Cada vez que temos o grato, profundo e imenso prazer de estar aqui com vocês, é 
uma jornada de ensinos. Sabes algo? O ensino não é somente para ti. É também para 
nós, porque – já o dissemos - somos uma parte completa e verdadeira de ti… tão real 
quanto tu também és uma parte de nós. É por isso que não há divisões entre nós. 
Reflexiona sobre isso. 
 

O Coração Central da Humanidade 
 
Neste espaço sagrado, neste lugar ínterdimensional, o tempo está suspendido - porque 
de fato o tempo ao qual tu estás acostumado a perceber, o suspendemos - porque 
precisamos que tu sintas o passo da energia que flui desde nosso Coração Central a 
teu Coração Central (Kryon fala de “Coração Central” em tácita referência a que o 
coração da humanidade é UM, assim como o coração do Espírito é UM). 
 
Como bem o dizia o querido ser humano que lhes deu anteriormente o ensino 
preliminar (fazendo referência à plática fornecida por Abjini Arráiz), há todo um 
sistema ao redor de vocês: as sementes galácticas geram sementes estelares; as 
sementes estelares geram sementes planetárias… e as sementes planetárias geram 
sementes humanas. Portanto - através de uma conexão que flui sem cessar - as 
sementes humanas se conectam com o Coração Central desse lugar de onde provem… 
e com o Coração Central do espaço onde agora convivem.   

 
Batendo no Coração de Gaia 

 
Formando parte deste sistema, se encontra Gaia, Mãe Terra, onde ela é a semente 
planetária e vocês são a semente humana. Vocês vibram e batem com o mesmo pulso 
e a mesma freqüência com que o faz Gaia ao uníssono com vocês. O latido de Gaia É 
seu própio latido!   
 
Quando se lhes falava - durante a maravilhosa visualização que se lhes ofereceu – a 
respeito de um Cristal que descendo paulatinamente através de seu ser, harmonizava 
e purificava todos seus centros energéticos até que chegava ao centro de seu peito e 
se convertia em uma explosão de luz cristalina dentro de seu coração… creiam-me, 
não era uma simples metáfora. Não o é!   
 
Seu coração É um verdadeiro Cristal de freqüências elevadas, cujas funções e efeitos 
vão além da imagem física que vocês possam ter tido dele. Esse maravilhoso Cristal 
está concebido a imagem e semelhança do coração central de Gaia, o qual É um 
enorme e maravilhoso Cristal de Luz, que palpita magnéticamente e portanto, se 
conecta com as freqüências magnéticas de cada um dos seres que habitam neste 
planeta… e não somente com vocês, seres humanos… senão com TODOS os seres!  
 
Com isto queremos dizer-lhes que existe um maravilhoso enlace de freqüências e 
todas convergem no Coração Central de Gaia, que é o Grande Cristal Central desde 
onde emana sem cessar a freqüência da Vida que põe em movimento todo o Planeta 
Terra. 
 
Qué papel joga o Grupo de Kryon neste sistema? Todo É um sistema, pois - já o 
escutaram em outras oportunidades - Kryon É o sistema que vem ajudar-lhes (a vocês 
humanos) a ajustar suas freqüências magnéticas… e portanto - em virtude de que todo 
está conectado - a ajustar a freqüência magnética de seu Planeta. 
 
Kryon representa um cabeado instalado para pulsar onde seja necessário pulsar e 
ajustar onde seja necessário ajustar, a fim de que a elevação da freqüência magnética 
deste planeta se origine em absoluta harmonia com o desejo que o ser humano tem de 



crescer e expandir-se em harmonia com o processo natural de todo aquilo que está – e 
sempre tem estado - em constante crescimento e expansão.   
 
Vocês sabem muito bem que os universos sempre estão em constante crescimento e 
expansão e que a Terra é um ser vivo que também se acha em constante e 
permanente expansão energética. Não há letargos na energia. Ela não se detém: 
sempre está circulando e sua transformação é continua e constante, tal como o podem 
observar através dos ciclos da natureza que se sucedem sem parar. Por que sucede 
assim? Porque há necessidade de que se origine e se mantenha um fluxo energético 
que possibilite a mudança e a transformação, tanto na natureza como na essência do 
própio ser humano, quem também está sujeito aos processos de mudança.   
 

A constante transformação de Gaia 
 
No entanto, permitam-me dizer-lhes o seguinte: Gaia não está mudando “agora” 
porque o decidiu “agora”. Gaia “sempre” está em permanente processo de mudança e 
transformação, porque o ciclo de vida de Gaia está definido de antemão, tal como 
todas as espécies tem definido seu própio ciclo de vida.  
 
Se todos os sistemas planetários estão regidos por ciclos e todos os seres vivos - 
incluindo os humanos - estão regidos por seus ciclos de vida, porqué Gaia não teria 
também seu própio ciclo de vida? De fato, Gaia TEM seu própio ciclo de vida, o qual é 
um ciclo de permanente mudança e transformação.  
 
Assim como todas as espécies e seres se podem beneficiar das mudanças de estações, 
também Gaia tem auspiciadas certas “mudanças de estações” que não são tão 
freqüentes como as mudanças de estações que vocês estão acostumados a ver de 
maneira recorrente e continua.   
 
Querido ser humano, por favor crie-nos quando te dizemos que as mudanças de Gaia 
estão previamente auspiciadas, pois são parte de um ciclo que se deriva da existência 
de todo um sistema que regula a vida.   
 
Que deverias fazer, querido ser humano, para poder fluir e adaptar-te a este sistema? 
Simplesmente aceitar a mudança, aceitar que todo a teu arredor se está 
transformando porque é necessário que isso suceda, pois de outra maneira a vida se 
deteria… E tu não desejas que a vida se detenha, verdade? Tu desejas estar vivo e que 
todo aquilo que te rodeia também permaneça vivo e latente. Portanto, que fazer? 
Deverás caminhar no mesmo sentido no qual as mudanças te empurrem. Não podes ir 
na contramão dessa corrente.  
 
Então, qué faz Gaia para mudar? Simplesmente origina mudanças estruturais em seu 
Ser e são essas mudanças o que fazem que ocorram as manifestações superficiais que 
costumam ocorrer cada certo tempo.   
 

A energia do interno se manifesta no externo 
 
Faz poucos dias tiveram várias manifestações superficiais de Gaia em diferentes 
lugares do mundo. Por que sucederam? Porque formam parte dessa mudança e 
transformação que fazem “que a energia do interno se manifeste no externo”.  
 
Isso não é o mesmo que te costuma passar a ti, querido ser humano? Quando algo no  
interno te está transformando, qué fazes? O sacas para o externo. De qué maneira? 
Depende de aquilo que estés transformando ou depende de aquilo que esté saindo… 
mas o sacas para o externo! E quando tu extrais de ti “aquilo” qué costuma ocorrer a 
teu arredor? Creio que já o sabes: ocorrem pequenos terremotos, pequenos tremores 



que sacodem os alicerces de tua vida e por conseguinte, sacodem os alicerces da vida 
de aqueles que estão a teu arredor.   
 
A que se parece isso? É que Gaia vive dentro de ti? Claro, por suposto que Gaia vive 
dentro de ti! Tu e Gaia são Um. Quando tu te transformas, Gaia se transforma. Quando 
Gaia inicia seu processo de transformação, o ser humano também se transforma e 
junto a ele, todas as espécies lhe seguem. Por que há momentos em que essas 
transformações são leves e por que há outros momentos en que as sentem mais 
fortes? Simplesmente porque são cíclicas e tem variação em intensidade.   
 

Fluir é a solução 
 
Portanto, sentes um desejo interno de mudança, produzes a manifestação no externo 
e começam a suceder as coisas. Assim mesmo o faz Gaia. Que remédio te fica? 
Simplesmente, fluir… pois Gaia e tu estão indissoluvelmente unidos.   
 
Ai de ti, humano, se pensaras que não precisasses permanecer ancorado à energia do 
Planeta Terra! Que errado estarias! Essa dissociação ao final poderia producir-te uma 
grande infelicidade, porque ao sentir-te desconectado de sua energia - claro que nunca 
o estarias, mas em tua mente poderia existir essa idéia - crerias que não terias nada 
que ver com o sistema que rige o planeta, o sistema do qual formas parte.  
 
Por ser humano, poderias fazer com o Planeta o que te desse vontade: colhê-lo, 
esgotá-lo, destruí-lo e desperdiçar as dádivas que ele te da, pensando que terias o 
controle absoluto de seus elementos… Mas não o terias. Ao final, sabes que passaria? 
Que com a tua atitude, estarias acabando com TUAS reservas, estarias minando TUAS 
defensas e estarias socavando TEU SER, aquele que sempre está conectado com essa 
mãe generosa e dadivosa que é teu querido Planeta. 
 

Um verdadeiro “Amor de Mãe” 
 
Que faria uma mãe, toda mãe que fosse maltratada pelo filho que menos a quisesse? 
Vocês já conhecem essa história... Provavelmente essa mãe tivesse uma maior ligação 
emocional com esse filho ou essa filha, que com outros... Essa mãe que teria recebido 
tantas desilusões desse filho ou dessa filha, provavelmente estaria mais afeiçoada a 
ele ou a ela, pois no fundo desejaria intensamente que esse filho retornara a seu 
regaço. O amor de mãe é assim... E como crês tu que é o amor de Gaia? É um 
verdadeiro Amor de Mãe! 
 
Te sugiro, meu querido ser humano - no possível, de agora em diante - que mires 
todas as manifestações do Planeta, com um sentir diferente… em vista de que hoje 
Gaia se comunicou contigo de diferentes maneiras. Vocês a escutaron faz pouco 
(fazendo referência à canalização de Gaia por Abjini Arráiz) e a estão escutando 
“agora”.  
 

Conectados ao Coração do UM 
 
Estou percebendo o pensamento de alguns: “Kryon, como dizes que a estamos 
escutando “agora”? Não és tu, Kryon, quem está falando? Gaia falou antes e tu estás 
falando agora… mas tu não és Gaia!”.  
 
Esperem um momento… Já vamos explicar-lhes... 
 
Se todos somos Um… Se TU, humano, és Um comigo e eu sou Um contigo… E se TU és 
Um com teu vizinho, és Um com toda a humanidade e és Um com o Planeta… E o 
Planeta és Um com a Galáxia e és Um com o Universo… E se todas as entidades somos 



Um… O grupo de Kryon e Gaia também somos Um! Então… quem crês que está 
falando aqui? Estamos falando todos através do Um, porque todos temos a mesma 
voz, o mesmo anseio e estamos todos conectados ao mesmo coração, o Coração do 
Um.   
 
Nós, Kryon, estamos conectados também ao coração de Gaia e vibramos com Gaia 
porque Gaia vibra contigo, Ser Humano. Todos formamos parte de uma grande 
corrente, de todo um sistema.  
 

Todos somos o “Serviço Magnético” 
 
Voltemos ao gráfico que Abjini representou durante sua plática: não se vislumbra 
separação alguma, pois nehum elo está rompido ou nehuma freqüência está cortada. 
Quiçá as freqüências oscilem, vão e vingam, mas a conexão existe… porque é 
magnética! Gaia vibra magnéticamente. Vocês já o escutaram. Humano, o contato se 
estabeleceu através de tuas células, que vibram magnéticamente!   
 
E nós, é que talvez nós também não vibramos magnéticamente? Nós SOMOS o Serviço 
Magnético o somos porque vocês SÃO o Serviço Magnético. Já o dizemos em outra 
oportunidade (Kryon se refere à mensagem que deu em abril 2007: “Humanos: Vocês 
são o Serviço Magnético!”). Nós SOMOS o Serviço Magnético porque estamos em 
conexão magnética contigo. Nós “estamos” porque tu existes e porque essa conexão é 
indissolúvel. Não pudesse ter “Serviço Magnético” se não tivesse humanos emitindo 
freqüências magnéticas. É um círculo que não acaba nunca. Não há princípio e não há 
fim e este é un conceito ínterdimensional.   
 
Na interdimensionalidade - como dizemos num princípio - não há “aqui” e não há “lá”. 
Nós não estamos “aqui” e tu estás “lá” ou vice-versa. Neste momento estamos todos 
no mesmo lugar… e em muitos lugares ao mesmo tiempo!   
 

O Coração Magnético de Gaia 
 
O tema central desta noite é Gaia. Portanto, seguimos refirindo-nos a Gaia e agora 
vamos falar a respeito do Coração Magnético de Gaia. 
 
Para quem nos seguiram e para quem escutaram tanto desse tema, vou refrescar-lhes 
um pouquinho a memória. Vamos falar um pouco acerca da “Gruta da Criação”. 
 
Lhes dizemos em várias oportunidades que a “Gruta da Criação” é um lugar que – ao 
mesmo tempo de ser físico - é ínterdimensional e está encravado no Centro da Terra. 
Nesse lugar existe o que chamaríamos “um portal dimensional” - por dar-lhe um nome 
que vocês simplesmente possam assimilar - onde o ser espiritual, quando está em 
trânsito “para um ou outro lado” em processo de assumir (ou deixar de assumir) sua 
vestimenta humana - estes também são conceitos humanos porque não há “nehum 
lado”: é todo o mesmo - passa por esse lugar e se reconecta com sua essência: a 
essência atemporal que está gravada num Cristal muito especial que se encontra no 
Centro da Terra.  
 
Nesse Cristal estão gravadas as freqüências - magnéticas, por suposto - do que 
chamariamos seus processos evolutivos ou suas vidas passadas. Ali se acha a sua 
essência, a essência de todo aquilo que ele veio a experimentar aqui em Gaia, cada 
vez que lhe tocou vir. Portanto, se pode dizer que nesse Cristal está armazenado todo 
o sistema informativo do que é o que esse ser humano experimentou.   
 



Quando esse Ser vem de outro estado dimensional a incorporar-se à vida em trés 
dimensões, passa por esse portal e por assim dizê-lo, se conecta com a memória desse 
Cristal e recupera a informação necessária para seguir com seu trabalho evolutivo.  
 
Por que passa isto? Porque teu trabalho evolutivo, ser humano, é uma conseqüência 
de processos evolutivos anteriores. Em virtude de que a essência de teu processo está 
gravada nesse Cristal, precisas recuperar todo o fio informativo energético que vai 
conduzir-te - nesta experiência - a dar-lhe continuação a esse programa que tu vieste 
a executar como Ser em processo evolutivo dentro duma experiência humana. 
 
Quando tu regressas a teu antigo estado, voltas a passar outra vez pela Gruta da 
Criação e novamente trocas informação com esse Cristal, de maneira que dito Cristal 
sempre guardou e guardará tua informação… mas não somente a tua, senão de toda a 
humanidade que se acha em processo evolutivo.  
 
Nesse grande cérebro que vive nesse Cristal, se encontra armazenada a informação de 
todos os processos evolutivos.  
 

O Coração Cristalino de Gaia 
 
Por conseguinte, no centro energético de Gaia se acha um grande Cristal vibrando a 
elevadísimas freqüências. Um verdadeiro Cristal físico como nunca o poderias 
imaginar! Um verdadeiro Cristal energético-magnético que aloja a informação de tua 
essência, de tuas vidas passadas. Nesse Cristal - que é o coração de Gaia - está 
armazenada a essência das vidas passadas de toda a humanidade de todos os tempos. 
 
Agora, eu te pergunto, de quem é o coração que bate dentro de Gaia? É o teu, é o de 
tuas vidas passadas, o de todas tuas lembranças, tuas experiências, teus dramas, tuas 
celebrações e realizações, de todos teus atos de heroísmo… e de todas tuas elevações 
espirituais.  
 
Gaia, meu querido ser humano, está viva porque TU a nutres constantemente com 
tuas experiências. Esse coração etérico, energético e magnético de Gaia está 
indissolúvelmente ligado a ti e à toda a humanidade. Quando bate, o faz porque TU lhe 
diste alento de vida. Gaia vive, porque TU a alimentas.  
 

Gaia nunca se extinguirá 
 
Por um instante, imaginemos que Gaia não vive. Vamos supor que Gaia estivesse – 
não morta, porque não pode morrer - num estado latente de vida. Que passaria? 
Imagina-te. Gaia estaria vivendo uma espécie de invernação, porque a vida na 
superfície se tivesse extinguido… e se se extinguisse a vida na superfície, se não 
tivesse nehum ser humano vivendo na superfície, a vida entraria num estado de 
invernação latente até que novamente aparecesse vida humana no Planeta. Gaia 
também estaria em estado de invernação, batendo a um pulso mais baixo, batendo a 
uma freqüência mais baixa… mas viva! 
 
Tu crês que isso não passou? Ah! Passou muitas vezes! Mas, por que passou? Porque 
tu, ser humano destruíste a Gaia? Não. Tu não podes destruir a Gaia. Ainda que 
quisesses não poderias, porque o Coração de Gaia é muito poderoso e ainda que não 
tivesse vida humana em cima da superfície da Terra, o Coração de Gaia ainda bateria, 
esperando - como uma mãe ansiosa - que chegasse seu filho ou filha. O Coração de 
Gaia estaria batendo, esperando parir de novo. Essa é tua Mãe Terra. Essa é Gaia. 
 
 
 



Antecipando as mudanças que já estão aqui… 
 
Meus queridos seres humanos, as mudanças estão aqui. As mudanças que se 
avizinham, são só isso… simplesmente são processos cíclicos e evolutivos dum Ser que 
está vivo e que tem que passar por periodos de constante renovação.  
 
Quiçá vocês possam chegar a influir em alguma coisa para que os processos de Gaia se 
detenham ou se acelerem um pouco... No entanto, os processos estão pautados 
porque formam parte dum sistema integrado. Vocês SÃO um sistema, a Terra É um 
sistema, a Galáxia É um sistema e o Universo É um sistema. É toda uma corrente e 
devemos trazer consciência de que todos – vocês e nós - integramos um sistema no 
qual estamos indissolúvelmente unidos, absolutamente vinculados, sem possibilidade 
nehuma de separarnos ums dos outros.   
 
É por isso que nos auto-denominamos “a Grande Família Espiritual” e por isso que este 
evento, esta reunião, conviemos em chamá-la “Reunião com Kryon e a Família 
Espiritual”. 
 
A Família Espiritual não somos nós, Grupo de Kryon. Somos todos: vocês, nós… e 
Gaia. Gaia e o ser humano estão indissolúvelmente unidos. Portanto, quando fale de ti, 
humano, estou falando também de Gaia.   
 
Que estás esperando, ser humano, para anticipar-te à mudança… antes de que a 
mudança chegue a ti? Tú o estás sentindo. Como vocês dizem: “o estão cheirando”. 
Que faz um ser humano quando “cheira a mudança”? Há várias alternativas. Segundo 
quem seja, há seres humanos que temem à mudança e nunca quiseram que a 
mudança chegara a suas vidas, pois fariam o impossível para permanecer no 
“maravilhoso e perfeito estado” em que nada muda, nada se remove embaixo do chão 
e a segurança é absoluta. Há outros seres humanos, que pelo contrário, abençoam a 
mudança. Nada mais lhes dizem: tem que mudar… e bem dispostos, se antecipam à 
mudança correndo para ela.  
 
Qual é a diferença entre frear a mudança e antecipar-se à mudança? Quando freias a 
mudança, ofereces uma grande resistência a algo que inevitávelmente passará acima 
de ti, estejas ou não estejas disposto a isso. Acompanhando à mudança e fluindo 
através dela, não somente irás remontando a onda da mudança, senão que pelo fato 
de está-la remontando, conseguirás que suas ondas não te arrastem. Ao invés, estarás 
aproveitando a força de empuxo da mudança, tal qual um veleiro aproveita um vento 
de cauda. Quando há vento de cauda os timoneiros dos grandes veleiros comemoram 
com alegria porque sabem que seu navio literalmente “voará” por cima da espuma das 
ondas.  
 
Então, ser humano, que esperas para apontar a proa de teu barco para o infinito, com 
a disposição de receber o vento de cauda que empurrará teu veleiro muito mais longe, 
sem oferecer nehuma resistência, para o lugar onde a energia irremediavelmente vai 
levar-te? 
 

O humano ativa as transformações de Gaia 
 
Humano, tu és a mudança que emana de Gaia. Por que Gaia se transforma? Porque o 
ser humano muda, à medida que as sociedades se transformam paulatinamente. Viste 
como mudou Gaia desde que as sociedades se transformaram?  Sim, é verdade que as 
sociedades industrializadas extraíram muitos recursos de Gaia sem ter tentado 
equilibrar aquilo que sacavam... mas também é certo que esta nova sociedade 
descubriu novas tecnologias que cada vez se irão aperfeiçoando, onde o cuidado para a 
extração de recursos com visão ecológica, será cada vez mais importante. 



Esse ser humano que extraía antes primitivamente os recursos de Gaia, hoje os segue 
extraindo, mas não primitivamente.  Os extrai com uma tecnologia que cada dia se irá 
fazendo mais avançada, mais especial e mais cuidadosa e respeitosa do potencial 
ilimitado que Mãe Terra tem para ti. 
 
Sim, ser humano, estás mudando. Estás mudando para bem. A mudança sempre 
sucede por teu bem, ainda que quiçá não te tenhas dado conta… porque para Gaia, a 
duração de tua vida humana é como um simples chasquear de dedos, é como um 
suspiro o uma piscada… E tu em uma só vida não podes apreciar os efeitos da 
mudança. No entanto, para Gaia todo mudou, todo segue mudando e transformando-
se porque tu, ser humano, te encontras na faz da Terra fazendo todo o possível para 
que o Planeta evolua contigo. 
 
Quando tu mudas, ser humano – e não digo que mudes desde o ponto de vista pessoal 
- senão quando tu mudas como sociedade, a sociedade à qual pertences empreende 
um caminho sagrado para novos paradigmas. Isso começa a suceder quando tu 
escolhes um lider que propicia essa mudança para tua sociedade. Por tanto, parte do 
processo da humanidade que origina mudanças em Gaia, é a escolha de novos lideres. 
 
Ainda que o dizemos outras vezes - o repetiremos - a partir do milênio que començou 
com o número 2000, o paradigma da sociedade humana mudou desde a liderança 
exercida com autoridade para uma liderança compartilhada e cooperativa. Lhes 
esperam 1000 anos de liderança compartilhada em equipo. No entanto - voltamos a 
repetir - onde está? Quando ocorrerá? Terão que o ver outras gerações, mas vocês 
serão a semente que fará possível que ocorra essa mudança na superfície de Gaia. 
 

Todos somos UM 
 
Meu querido ser humano, tu és uma semente que vem de uma semente planetária, de 
uma semente estelar… Tua semente cai na Terra e se deposita no útero desse 
maravilhoso ser que mantém tua vida alinhada e equilibrada, magnéticamente 
ajustada, porque tu e Gaia são Um. 
 
Somos todos Um. Na Unidade não há diferença nehuma. Somos todos Um porque 
vibramos através dum grande coração etérico.  O coração do UM. O coração do Um “é 
um só”.   
 
Que importa se agora tu ves diferenças em outros e não possas evitá-las! Procura 
colocar-te novamente - quando tenhas oportunidade - em este maravilhoso espaço 
ínterdimensional onde o tempo esteve suspendido por um momento, sem sequer saber 
por quanto tempo… Recorda esse breve instante em outros momentos. Nesse 
momento que o tempo esteve suspendido, pudeste escutar algo que não processaste 
com os ouvidos físicos: o recebeste em teu coração e teu coração o drenou para o 
Coração da Mãe Terra.   
 

És um Veterano da Mudança! 
 
Date a permissão de aceitar que tu estás aqui simplesmente cumprindo uma missão 
que cumpriste já várias vezes. És um veterano, és uma veterana de isto. Trata de não 
o esquecer!  
 
Dissolve esse metafórico véu que há em ti e imagina-te por um instante que isto não é 
novo, que o repetiste muitas outras vezes… Ainda que todas essas vezes te tenha 
parecido “novo”, cada vez que tenhas uma oportunidade como esta, onde possamos 
conversar todos desde o Um e onde tu venhas a escutar tua própia voz e essa própia 
voz te esteja retribuindo com a verdade que tu já conheces… abre teu coração!    



 
Escuta seu palpitar. Conecta-te com o batido de Gaia, a Mãe Terra. Recorda este 
instante, recorda os ensinos que tivemos aqui, recorda que tu és teu própio lider, que 
tu és teu própio mestre e que tu és o artífice de tua mudança. Ninguém o vai poder 
saber melhor que tu.  Ninguém o vai fazer melhor que tu. O único que tens que fazer é 
simplesmente conectar-te através de teu coração, esse órgão sensorial que bate em 
teu peito transmitindo-te a essência do Coração da Mãe Terra. 
 

Os que se foram faz pouco… foram e vieram muitas vezes! 
 
No Coração da Terra estão gravadas as experiências de todos e portanto, também 
estão gravadas as experiências de “aqueles que se foram de tua vida”. No entanto, 
“aqueles que se foram” gravaram suas experiências de “quando se foram outras 
vezes” e também de “quando regressaram”. Todos eles vieram dizer-te - a ti, que 
pensas que “perdeste” a um ser querido e que agora sentes falta - “Não te preocupes 
por nós. Seguimos vivos e estamos batendo na essência desse Coração que bate 
dentro de Gaia e faz que sua essência vibre dentro de ti”.   
 
Cada vez que temos um encontro desta magnitude, todas essas entidades que vocês 
sentiram, celebram como nunca a possibilidade de poder estar aqui em contato mais 
estreito e mais íntimo com aqueles que deixaram… que são vocês. Não é porque eles 
não possam fazer-lo em outros momentos. É porque todos vocês abriram um portal ao 
aceitar vir aqui e permitir ser levados a esse estado ínterdimensional que possibilita o 
ensino e a comunicação de aquilo que lhes estamos dizendo hoje. O único que desejam 
estas entidades é que vocês as recordem, as evoquem, as chamem e troquem com 
elas através de esta maravilhosa energia de reencontro que ocorreu hoje aqui. Oxalá 
pudessem vê-las! Ainda que não as possam ver, eu estou seguro que as estão 
sentindo neste momento.  
 
Esta é a energia do encontro com a Familia Espiritual, porque a Familia Espiritual 
somos todos os que estamos, os que partimos, os que viemos, os que chegamos, os 
que ficamos, os que escolhemos ficar-nos, os que escolhemos partir. Que diferença há 
entre tu e eu querido Humano? Absolutamente nehuma. É mais: o humano que está 
sentado nesta cadeira não é mais especial que tu.  É um simples ser humano que fala 
a mesma linguagem que tu… através da Voz do Um.  
 

Somos só uma… das versões infinitas do UM 
 
Quando canalizas a outra pessoa ou quando canalizas a outro ser ou a outra entidade, 
estás canalizando ao Um. Pois então, todos canalizam exatamente o mesmo.   
 
Somos o Um e há infinitas versões do Um e cada uma tem do Um…TODO!  
  
Tu e eu, como o dissemos faz um momento através da maravilhosa visualização que te 
oferecemos antes da canalização, somos Um com a Luz e por isso viemos aqui.  
Viemos para demostrar-te e para que o sentisses, porque estos encontros não são 
encontros de meras palavras, onde se fala e a voz passa por um ouvido e sai pelo 
outro.  
 
Estos encontros são energéticos e estas palavras, tonos y energias que emanam do 
canalizador, estão disenhadas simplesmente para fazer vibrar dentro de ti freqüências 
que fazem que tu sintas a mensagem que te demos e a leves a tua casa, para que no 
espaço de tua intimidade, quando possas recordar e meditar a respeito do que passou 
esta noite - não do que falamos aqui, senão a respeito do que sentiste - te conectes 
novamente com o UM… E dessa maneira, este encontro nunca terá concluido, pois se 
perpetuará na tua ínterdimensionalidade cada vez que desejes evocá-lo.  



E como este encontro na realidade nunca termina, aqui nós também não estamos 
concluindo.  
 
Dentro deste espaço sagrado, Kryon nunca se despede, pois sempre está contigo e 
vive no teu coração… porque na ínterdimensionalidade não há despedidas.  
 
E assim é.  
 
Vão em paz… 
 
Kryon 
Canalizado por Mario Liani 
 
Há plena e total autorização para fazer circular livremente o texto acima impresso 
(“Conectando o Coração do UM através de Gaia” - Kryon canalizado ao vivo por Mario 
Liani em Caracas, Venezuela, no dia 15-10-2009), 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: 
Enriqueta Olivari - shantidasi@shanti.jazztel.es  
 


