
 
 

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. 
 
 

ÉS UM SER EXTRAORDINÁRIO DISFARZADO DE ORDINÁRIO 
Canalizado ao vivo no dia 7-11-2009 

(Cidade de México) 
 

A Voz de Kryon… 
 
Eu sou Kryon, em Serviço Magnético para toda a humanidade. 
 
E assim é, que estejamos aqui novamente juntos… em Família. 
 
E assim é como tu, oh meu querido ser humano, atendeste ao chamado que tu 
mesmo sincronizaste em teu relógio multidimensional… porque tu mesmo puseste a 
hora, conectaste o alarme e escolheste onde querias acordar… E acordaste. E  
agora te encontras neste espaço que não é mais um espaço físico. Este é um 
espaço ínterdimensional. 
 
Todo isto que hoje se fez aqui (Kryon faz referência às palestras, ao concerto 
musical e à meditação guiada que antecederam à canalização de Kryon), se fez 
com a finalidade de conducir-te a um elevado nivel de vibração que te permitisse 
atingir um estado tal, que pudesses despegar-te fisicamente da atracção da 
matéria que exerce sobre ti o famoso “Véu”. 
 

Cheira a lar 
 
Te encontras agora num espaço onde as palavras já não são mais palavras, a 
música já não é somente música, a cadeira que tu estás ocupando agora… já não é 
somente uma cadeira. Te encontras num espaço muito familiar que te recorda algo 
que com certeza sentes uma imensa falta. Cheira a lar, verdade? Sim. Cheira a 
Casa, cheira a Família. É como quando chegas a teu lar físico e cheiras aquilo que 
estão assando no forno… e esse cheiro tão familiar, é o que te faz sentir que 
regressaste a teu lar! 
 
E aqui estás: em Casa! 
 
Quiçá penses que nós trouxemos o teu Lar aqui. Não fomos nós quem o trouxemos. 
Tu o co-criaste! Tendo decidido acordar hoje neste espaço, tu co-criaste que isto se 



convertesse em teu Lar, em esse espaço que possui a energia que freqüentemente 
sentes falta e estranhas. Esta é a energia que representa a Reunião com a Família 
Espiritual. 
 

Viagem através de teu coração 
 
Já escutaste (quando em algum momento da jornada se disse que isso sucederia) 
quantas almas chegaram hoje aqui e se posicionaram ao redor de ti… Quiçá não as 
possas ver, mas as possas sentir. Meu querido, minha querida, a onde as sentes? 
Onde crês que se sente a presença de aquele o de aquela a quem recriminas por 
ter-te abandonado (recentemente ou quiçás não faz tanto)? A onde o sentes? Aqui, 
no teu peito, em teu coração! Te aperta, te dói, te desfaz, te comove, verdade? 
Porque isto que vieste a fazer aqui hoje, meu querido humano, não é mais que uma 
viagem através de teu coração, pois é aí onde se encontra todo aquilo que precisas 
encontrar, aquilo que anseias encontrar… 
 
E quem somos nós que estamos aqui agora falando a teus ouvidos, senão a teu 
coração? Somos uma parte expandida de ti, essa parte de ti que tens endeusado e 
colocado literalmente num pedestal, que simplesmente olhas de abaixo para acima, 
implorando para ser escutado. 
 

É que só sou um ser humano! 
 
Oh, humano! Quanta graça nos causas quando te vemos postrado de joelhos, com 
as mãos firmemente entrelazadas… pedindo-te a ti mesmo que te escutes! Que 
maravilhoso és! É por isso que nós, quando nos reunimos físicamente contigo, 
literalmente nos postramos a teus pes, te tomamos entre nossos braços e te 
banhamos com nossas lágrimas (não humanas) de gozo, alegria e felicidade, pela 
saudade que nos causa saber que tiveste o inconmensurável valor de ter vindo aqui 
a trascender teu própio caminho evolutivo, decidindo ser aquele que agora 
pretendes ser: um ser humano…  
 
Oh, que pretensão! Tú mesmo o expresas assim: “Mas é que só sou um humano…”. 
Oh, se te escutaras! Se pudesses escutar-te agora através de nossos ouvidos, não 
tens idéia do que sentirias! Sentirias uma grande auto-admiracão por ter-te lançado 
ao vazio - porque para ti isto é um vazio, jáa que não possuis uma percepção 
multidimensional.  
 
Estás ancorado à os conceitos do tempo, julgas em base à extremos, criticas, 
sofres e logo te perguntas a ti mesmo com o nome de Deus - “Oh, por que, meu 
Deus, por que me fazes isto?” - quando na realidade esse Deus a quem clamas… és 
tú mesmo… E esse Deus que te responde, o faz com a tua própia voz desde teu 
própio rosto, te sorrie com o teu mesmo sorriso e te acaricia o coração como tú o 
farias com a pessoa que mais amas.  
 

É conveniente lembrar? 
 
E assim é como tú, ser humano, decidiste enfrentar o vazio, esquecer tuas 
lembranças, desvanecer tua atemporalidade nesta dualidade e vir a perseguir o 
sonho de algum dia acordar… e pretender lembrá-lo todo!  
 
Como lembrar? Não é fácil lembrar, pois se pode dizer, ser humano, que te está 
interditado lembrar, pois não seria espiritualmente benéfico. O fato de lembrar não 
te colocaria em aquele necessário estado espiritual que te faria abrir os olhos, 
acordar e dizar-te a ti mesmo: “Ah! Esta é a ração pela qual eu vim aqui a passar 
por estas provas…”.  
 



Por que não vieste com todas tuas lembranças? Porque é necessário que acordes e 
quando o faças, vejas teu mundo -  o mundo que costumas criar com teus própios 
pensamentos - de uma maneira totalmente diferente… e que com essa mirada te 
coloques novamente em esse caminho que tu nem sequer imaginavas que poderia 
existir. 
 

És um ser extraordinário disfarzado de humano ordinário 
 
Tu, ser humano, te dizes a ti mesmo: “Oh, Kryon, mas é que eu sou tão ordinário, 
sou tão comum… É que só sou um ser humano…”. E de aí não sais, de aí não te 
moves, pois te tens estacionado em essa crença. Te tens amarrado à ela com os 
laços que tu mesmo anudaste no monte de implantes e crenças que decidiste trazer 
à esta vida para enfrentá-los novamente… e ver se “esta vez” consegues superar 
algo de aquilo que está pendente. E segues dizendo-te: “É que sou tão ordinário, 
sou tão comum… Só sou um ser humano”. 
 
Aí está o grande paradoxo: tu és um Ser Extraordinário disfarzado de Humano 
Ordinário! Esse é o grande desafío, o grande mistério e o grande paradigma que 
vieste a desmontar. É um jogo maravilhoso esse que vocês vieram aqui a desafiar 
em esta jornada que chaman “Minha Vida”. 
 
“Oh, Kryon, mas assim é a minha vida… Que faço com ela? Minha vida sempre tem 
sido assim”. Não, querido humano! Tua vida não tem sido “sempre assim”. Crês 
que tua vida tem sido sempre assim… mas a tua vida NÃO tem sido “assim”: tua 
vida é como desejas que seja, porque lamentávelmente te acostumaste a andar 
sobre muletas, a depender de outros… desvalorizando tua posição e teu valor - 
ante ti mesmo principalmente e logo ante os demais. 
 
Por que ante ti mesmo? Tu és o causante do reflexo que originas em teu própio 
espelho, pois te miras em esse espelho e decides a imagem que desejas refletir. Aí 
está justamente aquilo que desejamos assinalar-te esta noite… 
 

O ensino está à uma respiração de ti 
 
Esta é uma noite de ensino, meus queridos humanos. Vocês estão aqui porque hoje 
decidiram ir a um Encontro em Família… e nos encontros de família também há 
ensino. O melhor ensino que poderias recever de alguém, não é de aquele a quem 
tu chamas “Mestre”, esse que também colocas-te no famoso pedestal da honra, em 
o qual te agarras com reverência para seguir adiante. Não! Os melhores ensinos os 
podes recever de aqueles seres que estão muito perto de ti, aqueles que se 
encontram a só uma respiração de ti… 
 
Que achas se agora, em este mesmo instante, te permites inalar suavemente, 
muito suavemente. Sente que aquilo que estás inalando (Kryon faz uma profunda 
inalação) é um banho de halito emocional que lhe insuflas a todos aqueles aspectos 
multidimensionales de teu Ser que são parte de ti e que também são fragmentos 
de todo aquilo que consideras tua Família Espiritual, aquela que – é claro - por ser 
humano, crês que está composta só por “os que se foram”…  
 
Que achas se agora banhas - com esse mesmo halito emocional - a todas, 
absolutamente todas essas lembranças humanas que levas contigo e também o 
fazes com “aquilo” que não consegues lembrar, mas que porém pressentes que 
existe - graças à fé crescente que tem nascido em ti a partir do momento que re-
iniciaste teu caminho evolutivo, essa imensa fé que te faz confiar que “isso” 
também está “aí”.   
 
 



Aquilo que na realidade és 
 
Que achas se por um instante sequer te permitisses deixar de pensar em tua 
individualidade e te conectaras com todo aquilo que faz que tu sejas “aquilo que em 
realidade és”… Parece um jogo de palavras, mas não o é. Tudo aquilo que permite 
ser “aquilo que tu és”, é tudo o que te constrói em os diferentes níveis 
multidimensionales onde tua percepção e consciência – ainda que para ti seja 
inconsciência - estejam residindo e recevendo uma constante retro-alimentação de 
ti. 
 
Meu querido, sabias que quando sãs um aspecto de ti - aqui e agora - em realidade 
estás sanando esses aspectos de ti que residem em todos esses lugares que tu nem 
sequer conheces ni podes lembrar? Sabias que quando te das a permissão de pôr-
te em marcha e fazer as paradas necessárias em cada estação de esse percurso 
evolutivo que vieste a empreender sob tua iniciativa… essa informação 
imediatamente “voa” e é recebida por todos os outros pedacinhos de ti? Não tens 
idéia de quanta responsabilidade tens sob o crescimento e a saúde mental, 
emocional e espiritual de esses outros aspectos de ti, os quais estão aguardando a 
que tu subas um degrau evolutivo depois de outro! Sabias que quando subes um 
degrau evolutivo, os outros o alcançam também? Isto é ínterdimensional, querido 
humano. Isto é quántico… 
 

Infinitas possibilidades desde tua simples intenção 
 
No momento em que moves uma peça de teu xadrez, estás pulsando uma corda de 
esse entramado magnético, de essa famosa Grade da qual tanto te falamos… Isso 
faz possível que a uma só vibração do toque originado pela só intenção de tocá-la, 
faz que todo vibre ao uníssono, a intenção se transmite simultaneamente para 
infinitas direções e origine uma infinidade de possibilidades que antes não 
existiam… somente pelo fato de tu ter pensado sequer dar um leve toque nessa 
corda. 
 
Sabias que da o mesmo pulsar “esta corda” que “aquela outra”? Sabemos que o 
desconheces pois cada vez que se requer mover uma peça de teu xadrez para  
causar um determinado potencial… duvidas, ou pensas, ou consultas com outros e 
no final te assustas… “Será que poderei fazé-lo, Kryon? ¿Será esta corda a 
adequada, aquela que eu deva pulsar? E se toco esta outra, não será melhor?”. 
 
Não, querido humano. É indiferente, porque as janelas de possibilidades que tens 
para conseguir todo aquilo que desejes… estão aí, todas juntas para tua imediata 
disposição! Quiçá te perguntes se tivesse sido melhor pulsar esta corda em vez de 
essa outra… mas é indiferente, porque a totalidade das experiências que estão 
esperando ser manifestadas por uma simples pitada de tua intenção… são “todas”. 
Não teria nehuma que ficara fora do jogo ou do leque de possibilidades que terias à 
hora de tomar decisões. 
 

A ação ao serviço da intenção 
 
Por que te dizemos isto, querido humano? O único segredo que precisas conhecer 
para abrir e desfrutar desse potencial imenso que te espera, é um só. É muito 
simples. São tres palavras: “Põe-te em Marcha”. Que implicam? Dá o primeiro 
passo! 
 
“Oh, Kryon, que passaria se desse esse primeiro passo e mais adiante, a três 
passos de distância - me aguardasse um buraco?”. Bom, querido, cairías dentro 
dele ou o evitarias… mas te pergunto: vais a deixar de dar o primeiro passo pela 



simples crênça de que possam estar aguardándo-te algums obstáculos diante de 
ti… mesmo quando não os tenhas visto ainda? 
 
Querido humano, “a ação está ao serviço da intenção”, o qual significa que quando 
tens a intenção de fazer algo, o desejas e por conseguinte, o concretas “fazendo-
o”.  
 
Parte do segredo para obter tudo aquilo que desejas o precisas, é este: desejar 
intensamente algo. Isso está muito bem, mas sem a outra parte que se precisa 
implementar, a primeira não tem sentido: tens que pôr-te em marcha. Uma vez 
que tenhas decidido aquilo que desejas, não tem importância que não tenhas 
definido ainda o rumo a seguir. Simplesmente toma um rumo qualquer! Dá o 
primeiro passo e pôn-te em marcha!  
 
“A energia da ação ao serviço da intenção” significa - nem mais nem menos - que 
cada vez que te pões em ação tua intenção se alinha com a energia do movimento 
que empreendeste. 
 

Um passo atrás do outro 
 
No final, que é um caminho? Um caminho, meu querido humano, é uma sucessão 
de passos, onde inicialmente se dá um primeiro passo, seguido de um segundo… e 
assim sucessivamente…  
 
Como se consegue fazer uma viagem? Caminhando um passo atrás do outro! 
Durante tua viagem, poderias marcar um rumo ou escolher uma determinada 
direção? Por suposto! No mesmo momento em que das o primeiro passo e vences o 
estado de inércia que te atava e impedia tomar a decisão por medo de errar… 
acabas por estabelecer um rumo! E sabes qué acontecerá? Que todas as janelas de 
possibilidades que estão alinhadas nessa direção, estarão a tua enteira disposição.  
 
E por que ter medo ou duvidar… se és o artífice de teu Destino e o dono de teus 
passos? Tuas pernas se movem porque tu lhes das a ordem de faze-lo… e em teus 
pés dispões de um maravilhoso calçado.  
 

Um maravilhoso calçado interdimensional 
 
Já o dizemos em uma anterior oportunidade neste ano (2009), quando falamos do 
maravilhoso calçado ínterdimensional que tens à disposição durante toda tua 
vivência evolutiva. É aquele que te colocaste durante todas tuas vidas em todos os 
momentos que viveste como humano. O tens posto agora… e como dizemos em 
aquela oportunidade, quiçá o vejas velho, errado e remendado… mas esse é teu 
calçado. Com esses sapatos caminhaste toda tua senda evolutiva! 
 
Observa teus sapatos! Fecha teus olhos… porque não os vais a olhar com teus olhos 
físicos. Fecha teus olhos… e olha com amor teus sapatos. São os mesmos sapatos 
que vão conduzir-te pela direção que tu mesmo traças cada vez que te permites 
dar o primeiro passo. Esse calçado ínterdimensional é aquele que te abre o caminho 
à comprensão. É aquele que estás usando cada vez que te dizes: “Oh, Espirito, me 
dá uma sinal! Deus, me diga que tenho que fazer para mudar, para que minha vida 
mude e eu possa aceder à melhores oportunidades, para que possa crescer e 
ajudar a outros a crescer… para que eu possa chegar a ser um Trabalhador da Luz, 
para recuperar minha fé, para entender que é o que eu vim a fazer agora nesta 
expresão de vida”.  
 
E no momento en que decides pôr-te em marcha, teus sapatos ficam vivos, como 
esses sapatos que debes ter visto em certos desenhos animados de Walt Disney - 



dos antigos - onde um determinado personagem se coloca uns sapatos mágicos 
que logo começam a estar vivos e fazem que esse personagem “faça coisas 
especiais”… só pelo fato de ter calçado tais sapatos.  
 
Esses sapatos trabalham assim, o sabias? Se decides reconhecer que os tens 
postos… eles farão milagres para ti. Imediatamente que lhes assinales a direção a 
seguir, eles se porão em marcha dando o primeiro passo… e não vais ter mais 
remédio que seguir, dando o segundo, o terceiro e o quarto passo. 
 

Todos os senderos conduzem ao mesmo destino 
 
Qual é o destino dessa caminhada? Quiçá penses que pode haver muitos “destinos 
de caminhadas”… Quiçá crias que cada vez que estabeleces uma nova direção, o 
ponto de chegada também muda… mas debo dar-te uma noticia: o Destino sempre 
é o mesmo! Isto também é ínterdimensional. 
 
“Oh, Kryon, não entendo: como é que o Destino é o mesmo? Se eu vou para uma 
determinada direção, como é possível que seja o mesmo que faze-lo para uma 
diferente?”. 
 
O Destino é o mesmo, meu querido humano, porque qualquer coisa que tu decidas 
empreender aqui - em tua experiência 3D - sempre irá conduzir-te para um mesmo 
lugar: o lugar onde te encontrarás reconhecendo que superaste certas etapas de 
vida passada e deixaste atrás certas restrições, implantes o crênças que tu mesmo 
quiçá te colocaste intencionalmente… para no final conseguir crescer 
espiritualmente e convertir-te num melhor ser humano.  
 
Não importa se esse lugar está ubicado ao Norte, Sur, Éste ou Oeste geográfico da 
direção para a qual emprendiste tua caminhada. Sempre chegarás aí. Esse sempre 
será teu Destino, o de chegar a reconhecer que caminhaste através do caminho 
evolutivo que te tocava percorrer, compreendendo que não importa o que faças, 
como o vais a fazer, nem que ferramentas utilizes…  
 
Nada importa! O único que interessa é que tu te digas a ti mesmo o seguinte:  
 
“Esta vez o fiz bem, verdade, Eu Mesmo? Oh, que bem me sinto por isto! Que 
satisfeito estou de mim, sobretudo quando reviso minha vida para atrás e observo 
as pegadas das pisadas que deixei no caminho que percorri. Isto me faz sentir 
muito orgulhoso de mim, porque todos os tropeções que di e todos os obstáculos 
que superei durante esse caminho, no final serviram para que eu conseguira chegar 
agora até aqui. E isto é o que AGORA finalmente consegui compreender.” 
 

O Agora És Tu Neste Momento 
 
Oh, humano, acabo de dizer outra palavra mágica: AGORA. Que é o Agora? Vocês 
são os únicos que não podem compreender totalmente o que é o Agora. Para 
vocês, “agora” é pensar o que poderias fazer amanhã. Quiçá dirias: “agora vou 
planificar o que vou fazer amanhã. Agora vou decidir que fazer com a minha vida”.  
Mas… Quando o vais a empreender? Amanhã, não hoje. Agora é AGORA! 
 
“Agora vou fazer ums votos para o ano que vem”. Não, isso não é estar no Agora.  
 
O Agora é qualquer instante de tua vida no qual te encontras totalmente presente, 
reconheces está-lo e valoras tudo aquilo que és, tudo o que te rodeia, tudo o que 
posuis, tudo o que manifestas e manifestaste… porque tudo isso forma parte de ti 
no momento atual, no presente… e isso és tu. O Agora és tu neste exacto 



momento, querido ser, pois agora não há mais nada que isto que estás vendo ou 
sentindo. 
 
Tu não estás vendo agora o longo caminho que ainda vais a percorrer. Não o podes 
ver. Pelo contrário, é preciso que te concentres unicamente no que agora te rodeia 
e forma parte de tua realidade presente. Olha para abaixo: calças um par de 
sapatos. Olha melhor: tens dois pés que o calçam. Olha um pouquinho mais para 
acima: tens duas pernas que o único que precisam é que tu lhes des a ordem de 
dar o primeiro passo. Que te impede dar esse passo? 
 

Chegando a converter-te em mestre de ti mesmo 
 
O Destino do qual nós te falamos - que não muda pelo fato de que tu mudes de 
rumo ou de caminho - implica a chegada para um supremo e mágico estado de ser. 
Te conduz ao momento em que tu, meu querido ser humano, te convertes em 
“Mestre de ti Mesmo”.   
 
O propósito de tua vida - qualquera que seja – é converter-te em teu própio 
mestre. Isto o dizemos repetidas vezes. Quando chegas a converer-te em Mestre 
de ti Mesmo, não importa que ofício tenhas, que profissão realizes ou que 
ferramentas utilizes… Não interessa o cargo que tenhas, não importa se há muita 
Luz, se há pouca Luz à teu redor… se apagaram a luz o se não pagaste a luz! 
(brincadeira de Kryon)… (risos).  
 
Nada de isso importa. O único que interessa é que o poder o tens tu, pois és o 
único que decide sobre se mesmo, que sabe o que quer… e como o quer. És o dono 
de tua evolução, a qual manifestas e realizas segundo tua consciência te vá 
ditando. Neste jogo tridimensional nada está proibido. Não há nada mau ni há nada 
bom. Simplesmente “há”. Simplesmente “é”... AGORA. 
 

Luta contra os dogmas 
 
Lamentávelmente vocês são uma sociedade que costuma colocar etiquetas à 
diferentes situações que - segundo seja a sociedade à qual pertenecem - são 
permitidas ou não, moralmente aceitadas ou não, socialmente criticadas ou não. 
Mas essa é a sociedade, meu querido humano: essas são as crênças dos grupos, 
esses são os egregores ou formas coletivas de pensamento que se originaram a 
partir de uma crênça que se foi implantando num coletivo, até converter-se num 
dogma. 
 
Parte de aquilo que vieste a fazer aquí, meu querido humano, é lutar contra os 
dogmas. Não me estou refirindo a nehum dogma em particular. Um dogma é 
justamente uma crênça convertida em uma imposição que inhibe, bloqueia e 
impossibilita que chegues a converter-te em teu própio Mestre. Um dogma 
representa a essência de uma lei, estrutura ou controle… que não te permite ser 
aquilo que tu crês que deverias ser… AGORA.  
 
Quantos de vocês tem lutado durante toda a sua vida contra um dogma! Ocorre em 
seu trabalho ou emprego, em seu lar ou comunidade, mesmo em seu meio social, 
com os amigos, com “aqueles grupos de amigos” que decidem por vocês como tem 
que fazer as coisas: como se deve pensar, como se deve ser, como se deve vestir, 
como se deve atuar… e até como se deve orar a Deus. Quem é esse outro ser 
humano que se concede o direito de dizer-te como deves orar a Deus - no suposto 
de que creias na existência de um deus ou de que tu tenhas um deus a quem orar-
lhe?   
 
 



Sentes a Mensagem no teu Coração? 
 
Parte dos Ensinos de Kryon consiste em fazer-lhes entender que nós não lhes 
obrigamos a seguir nehum dogma. Nós não os criticamos nem desejamos 
controlar-lhes. Só desejamos que vocês abram seu coração e sejan felizes no 
AGORA. 
 
Quando abres teu coração, meu querido humano, tua crença é teu sentir, tua 
crença é teu Deus… e teu Deus é o amor que sentes para aquilo que fazes. Não 
importa o que faças. Isto é aquilo que nós sempre sugerimos: que alcances esse 
estado de Ser, onde consigas guiar-te por aquilo que sintas. Isto se convertirá em 
tua religião, em tua verdade, em tua razão para existir… 
 
Esta mensagem que vocês estão recevendo agora - que voltamos a repetir, não é 
verbal senão energética - está dirigida diretamente a seus corações, pois são vocês 
quem a pediram.  
 
Humanos, querida Alma-Grupo deste maravilhoso lugar, desta região de Gaia, da 
Mãe Terra a quem tanto amam… vocês que representam a energia humana deste 
lugar, vieram esta noite esperando recever “isto” e isto que ocorre Agora, é 
literalmente um conselho que recevem de sua contraparte angélica. 
 

Só custa aquilo que sentes em teu interior 
 
Essa voz que tu estás escutando agora, querido humano, não é a voz deste corpo 
físico que a canaliza. O tono e a inflexão da voz que usamos, assim como a 
vibração que entra por teus ouvidos, circula através de teu corpo e se dirige ao 
centro de teu coração, estão desenhados em conjunto para que recebas e 
processes “em todos teus sentidos” a mensagem que queremos dar-te. Todo o que 
fizemos esta noite, o executamos para elevar-te para um estado dimensional tal, 
que te permitisse sentir que já não te encontras em um lugar físico e que 
percebesses que teu relógio de tua pulseira e teu relógio biológico se detiveram e já 
não contam para nada. Agora somente conta aquilo que estás sentindo em teu 
interior. 
 
Quando te damos uma mensagem, o único que te pedimos é que procures “sentir-
la” dentro de ti. Depois que a tenhas sentido, podes fazer com ela o que desejes… A 
podes comprimir, guardar, armazenar, levarte-a à tua casa e logo a podes voltar a 
descomprimir e voltar a usá-la ou evocá-la tantas vezes quanto precises… porque 
esta mensagem que te estamos dando, está sendo implantada definitivamente no 
ADN magnético de tuas células… 
 

Concordando com tuas células 
 
Acabamos por tocar o tema do ditoso ADN. Acabamos falando novamente do 
magnetismo que vocês têm, o qual responde a cualquer influência, seja que a 
possam perceber no físico ou não. Esta noite apelamos a múltiples influências para 
que vocês pudessem sentir como o magnetismo que reposa no seu ADN, está 
sendo sacudido até os alicerces… para que sentissem como esses códigos que 
reposam na memória celular de seu corpo, estão sendo reactivados e 
transmutados.  
 
Por isto, este é o momento de concordar… 
 
Se te estamos falando de tuas células, oh querido humano, é para que concordes 
com elas! Tu o podes fazer. Tuas células te responderão, pois são parte de ti e não 
algo alheio a ti. Elas te escutarão e te falarão, pois vibram de sofrimento quando 



sofres ou se expandem de alegria e se enchem de uma verdadeira luz magnética, 
quando te sentes feliz e conectado, como de fato agora estás.  
 
Este é o momento de concordar… pois o fato de que tuas células vibrem a uma 
elevada freqüência, faz possível que possas conectar com a matriz holográfica – 
com a Grade Magnética Interdimensional - e possas enviar muito mais fácilmente 
essa intenção de que ocorra algo importante em tua vida… e que esse algo seja o 
melhor que possas sonhar - sem importar aquilo que desejes - pois tudo é válido. 
 
A totalidade das experiências estão à tua disposição, querido humano. Te encontras 
aqui na Terra - em plena experiência humana - para tê-lo todo, pois nada se te 
interditou. Simplesmente vieste a realizar um programa de trabalho contigo 
mesmo. Por tanto, trabalha com teu programa, deseja intensamente aquilo que 
queres conseguir para ti e desbloqueia aquilo que já não te faz falta. Visualiza como 
o queres, negocia, concorda… e dá o primeiro passo! Põe a energia da ação ao 
serviço da intenção… da tua intenção, não a de os demais!  

 
Fá-lo agora… sendo tu mesmo 

 
Convérte-te em um Mestre de Ti Mesmo. Tira essas muletas que cargaste, que 
estás cargando ainda e convérte-te em aquilo que tu em realidade és… pois tu és 
um Ser Extraordinário… disfarzado de ordinário! 
 
Quiçá seja muito divertido fazer-lhes crer a todos que és um ser ordinário! Em isso 
há jogo e diversão, porque o ser humano extraordinário que consegue milagres 
capazes de transformar vidas através do disfarce do ordinário… é um ser que 
quando consegue fazer verdadeiros milagres, não precisa que os demais o vejam 
como algo extraordinário. 
 
Segue sendo aquilo que tu és. Não finjas. Vive teu agora y “fá-lo” AGORA. Desfruta 
de este jogo no qual estás disfarzado de humano ordinário, meu querido anjo 
humano. Quantas vezes te dizemos… quantas veces te pedimos que reconheças 
essa intrinseca divinidade que há em ti! Não importa que os demais não a 
percebam. O importante é que tu o saibas, que tenhas fé em ti mesmo e que sintas 
que possuis a energia necessária para dar esse primeiro passo e pôr-te em marcha 
para aquilo que tanto desejas de coração... pois todo gira ao redor do coração.   
 

Corações humanos que batem ao ritmo do Coração de Gaia 
 
O coração de vocês, queridos humanos, está intrinsecamente conectado com o 
coração de Gaia, a Mãe Terra. No seu seio vibra um gigantesco, belo e esplêndido 
Cristal de Luz que bate ao ritmo das freqüências de todos os seres humanos que 
neste momento moram no corpo da Mãe Terra.  
 
Todas essas freqüências - que cada um de vocês emana - Gaia as sente em seu 
coração. Teu bater é SEU bater. Teu sentir é SEU sentir. Tua lágrima é SUA 
lágrima. Tua saudade pela mãe é como a saudade de Gaia pelo seu filho, pela sua 
filha… Lembras de tua mãe Gaia? Ela te deu à luz aqui, neste lugar. É aqui que te 
deu à luz… Que fazes para honrar “isto”? Tu honras “isto” que chamas “meu pais, 
minha terra, minha cidade”? Nós muito suavemente te exortá-mos a que destines 
uma porção de teus projetos, orações e emoções… à alimentar o coração de Gaia, 
porque no final, o coração de Gaia é o que te alimenta a ti. É por isso que Todos 
somos UM. 
 
 
 
 



Todos somos UM 
 
Nós somos UM com o Todo: com a humanidade, com Gaia. Nós somos uma parte 
de ti, meu querido humano. Tu e eu somos exactamente o mesmo… E quando te 
dizemos que somos o mesmo, crie-me quando te digo que não há absolutamente 
nada que nos diferencie. Quiçá um pequeno detalhe: que neste momento, nos 
reconectamos. Mas ainda que nós estejamos em espaços ínterdimensionalmente 
separados, agora estamos aqui, contigo, a uma só respiração de ti. 
 
E os que estão contigo, não são somente “nós”. Humano, eu sei que quando 
dizemos “nós”, não captas o que desejamos dizer-te. “Nós” pode significar “nós, 
todos os que estamos nesta sala agora” ou “nós, os que agora estamos lendo este 
texto” ou “nós, os que estamos neste mundo”… Quando dizemos “nós”, incluimos a 
todos: humanos, espécies minerais, vegetais e animais. Aquilo que ves e aquilo que 
também não podes perceber, é “nós” também. E aqui, no meio de nós, há “muitos” 
que vieram hoje à este encontro, únicamente para ter uma Reunião en Família 
contigo, com todos vocês. 
 

Encontro de Almas 
 
Aqui há um grande grupo de almas que os está literalmente banhando de amor. 
Sabem qué desejam? É tão simples! Que os lembrem. Nada mais que isso. Querido, 
lembra-os! Não faz falta fazer mais nada (o canal de Kryon está absolutamente 
comovido e abrumado por uma impressionante onda de amor que vem desse 
grande grupo de almas).  
 
Estão aí, estão contigo. O único que desejam é que saibas que eles vieram aqui só 
por ti. Estão contigo agora, desejam abraçar-te… e o estão fazendo agora. Somente 
desejam que tu os sintas no teu coração. É o único que desejam… 
 
Eles estão bem. Estão onde tem que estar, fazem o que tem que fazer… e estão 
muito orgulhosos de ti, meu querido humano, por tua decisão de ter vindo a esta 
reunião e ter programado teu relógio ínterdimensional pondo a hora para acordar 
aqui. Antes disso, lhes mandaste acondicionar “tua cadeira”, lhes pediste “a eles” 
que viessem e custodiassem esta cadeira como verdadeiros Guardiães de Luz, para 
que não permitissem que ninguém se sentara nela… porque essa é TUA CADEIRA, a 
cadeira onde tu estás sentando esta noite. 
 
Eles estão a teu lado, acariciando-te, pedindo que sempre os lembres porque 
vieram a reencontrarse contigo esta noite. Eles são parte de ti. Estão em outro 
estado do Ser… mas também são parte de ti e te amam incomensurávelmente, 
tanto quanto te amamos nós.  
 
Eles são tua Família. Nós somos tua Familia. Todas estas pessoas que ves ao redor 
de ti são tua Família, porque mesmo que não vejas o que precisas ver ou verificar, 
eles - na alma - são tua Família… e como o dizíamos em nossa meditação previa, 
este é um Encontro de Almas.  
 
Num encontro de almas, que vêm a fazer as almas? Vêm a abraçar-se, a dar-se 
amor, a sanar-se ums à outros.  
 

Sanando teu passado… e teu futuro também 
 
Querido humano, aproveita este momento e sana tudo aquilo que crias necessário 
sanar com esse ser querido que se foi. Aproveita este momento e diz-lhe - desde 
teu coração - aquilo que sempre quiseste dizer-lhe. Este é o momento. Agora te vai 
a escutar melhor, pois está aqui contigo. Sana aquilo que queiras sanar e têm fé 



em isso, pois “aquilo” está sendo sanado agora. Sana as emoções e as lembranças 
que tenhas dessa pessoa. Perdoa o que deva ser perdoado e permite-te ser 
perdoado.  
 
Tu não foste mau… Quiçá tu não foste bom… Simplesmente fizeste o que tinhas que 
fazer, porque fazê-lo formava parte de aquele caminho que empreendeste através 
do primeiro passo que deste… e aquele ponto de chegada ao qual chegaste, forma 
parte do Caminho do Ser. Decidiste ser “aquilo”… mas agora é o momento de saná-
lo. Sabias, querido humano, que quando decides sanar um aspecto de ti que te 
incomoda… podes sanar também teu pasado? Sabias que o passado e o futuro, 
segundo tu os defines… não existem baixo nosso conceito? ¿Sabias que o único que 
conta é o agora deste momento? Se agora decides sanar tudo aquilo que te levou 
por esse caminho e te trouxe aqui, pois agora é o momento de fazé-lo. Sana-o!  

 
Percorrendo passo a passo uma senda sem indicações 

 
O dizemos de coração, porque tu és incomensurávelmente amado e nós somente 
viemos à esta citação para dar-te tudo nosso amor, mas também encher-te de 
esperança e fé em que o único que conta é que agora te encontras aqui para seguir 
andando por essa senda que decidiste transitar…e que esa senda não têm cor nem 
indicação nehuma, nem têm marcada a quantidade de kilometragem a percorrer. É 
simplesmente uma senda que se faz um passo atrás do outro, onde sempre conta o 
passo que esteja dando no momento.  
 
O único que interessa, meu querido humano, é que lhe des energia à intenção que 
puseste, ativando-a no físico. O único que deveria importarte conseguir é chegar a 
ser o Mestre de Ti Mesmo, procurando ser seempre tu. Não tems que mudar. 
Simplesmente debes procurar ser melhor. Decide-te em ser melhor! É o mais 
adequado que poderiamos aconselhar-te.  
 
Nós somos uma parte indissolúvel de ti. É por isso que sempre estamos contigo e 
nunca te abandonamos. Na noche mais escura, no mais alto desespero, no 
momento em que mais nos precisas, sempre te estamos escutando. Têm fé que 
quando o fazemos, te estamos ajudando a que possas perceber quais são as 
melhores cordas que possas puxar ou os primeiros passos que possas dar, porque 
te amamos tanto como te amaria uma mãe. Uma mãe ama tanto mas tanto, que 
não lhe importa se seu filhoés bom ou mau. Sempre o amará sem restrições. Nós, 
sem importar quem sejas ou o que faças, te amamos incondicionalmente.  
 

 Na interdimensionalidade não há despedidas… 
 
É tempo de comezar a retirar-nos… é tempo de ir apaziguando esta energia que os 
transportou a esse estado ínterdimensional propicio para escutar e interpretar a 
mensagem que foi transmitida. É tempo que vão recuperando as faculdades 
humanas que lhes permitirão processar em 3D tudo aquilo que recevera faz 
instantes. Vão regressando pouco a pouco. Vão retornando desde esse espaço 
sagrado… a este recinto físico.  
 
Tudo aquilo que receveram esta noite, está agora em seus corações. O carregam 
com vocês. Levem-no à suas casas. Expresem-no. Executem-no. Façam-o 
realidade. Sejam melhores cada dia mais.  
 
Nós em realidade nunca nos despedimos, porque na interdimensionalidade não 
existem as despedidas. Sempre estamos e vivemos no coração de vocês. Portanto, 
vão em paz. Se os quer incomensuravelmente.  
 
 



Y assim é…  
 
Kryon 
Canalizado por Mario Liani 
 
Há plena e total autorização para fazer circular livremente o texto acima impresso 
(“És um ser extraordinário disfarzado de ordinário” - Kryon canalizado ao vivo por 
Mario Liani em Cidade de México, México, no dia 7-11-2009), 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: 
Enriqueta Olivari - shantidasi@shanti.jazztel.es  
 


