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, que canaliza na língua espanhola, é apenas um deles.
PERGUNTAS E RESPOSTAS
(2º Trimestre 2005)
Canalizado durante 2005-2006
PERGUNTA 1
Querido Kryon
Gostaria de ter informações sobre a medicina referida no projeto Karden executada
principalmente por médicos cubanos e mexicanos.
Haveria alguma relação entre os dentes e os órgãos internos de nosso corpo
biológico?
S. - Brasil
RESPOSTA 1
Querido S.
Todo projeto médico executado por humanos através da sagrada intenção de curar
a seus semelhantes é honrado pelo Espírito, pois bendito é o humano que quer e
pode ajudar a curar seus semelhantes.
O Espírito não censura, condena ou julga as aparências ou os detalhes sem
importância de tudo que vocês fazem, pois para nós é suficiente saber que existe a
sagrada intenção e que ela guia todos os seus passos, mesmo quando vocês não o
percebem.
Dizemos “sagrada intenção”, posto que a intenção sempre é sagrada, já que é a
que dá origem a todos seus projetos desde um sagrado ponto de partida: o amor
que está sobre qualquer interesse.
Ainda que este ou aquele tenham se transformado em projetos economicamente
rentáveis - o que é compreensível e não precisamos explicar - subjaz a sagrada
intenção, acesa com uma chama que permanentemente ilumina qualquer resquício
de escuridão. Mesmo que tênue, ilumina e guia os passos daqueles que, pela
primeira vez, a acenderam em seus corações.
E, respondendo tua pergunta, sim, qualquer órgão do corpo humano tem relação
com todo o corpo. As proporções humanas são sagradas, e aqueles de vocês que
estudaram algo de geometria sagrada sabem disso. Qualquer órgão do corpo
humano tem dimensões relativas a outros órgãos, regidas por uma constante
matemática de valor 1,618…

Com relação a tua pergunta específica, os dentes estão relacionados principalmente
com os órgãos físicos que têm a ver com a assimilação dos alimentos. Além disso,
também estão relacionados com aspectos que têm a ver com o processamento da
informação em vários níveis.
Abençoamos-te…
PERGUNTA 2
Querido Mario
Há uma pergunta que não me sai da cabeça. Nunca li nada nas canalizações de
Kryon com relação a Fidel Castro. Sou cubana, não sou contra Fidel, mas sinto que
há um tipo de "injustiça" em coisas que acontecem em Cuba com os cubanos (vivo
na Argentina há 13 anos). Vi que muitas das perguntas que as pessoas fazem a
Kryon são respondidas. Seria possível responder esta?
I. - Argentina
RESPOSTA 2
Querida I.
Bendita seja por apresentar esta pergunta que, certamente, está em muitas
mentes do planeta! Por isso te responderemos, mas por teu intermédio nos
dirigimos a toda a humanidade.
As coisas nunca são o que parecem…
A ilha caribenha encravada frente às costas do grande país do norte representa
uma espécie de “contrapeso” no que diz respeito às relações que esse grande país
mantém com seus vizinhos menores e com outros países menores não vizinhos.
O contrapeso tem relação com o ideal de liberdade.
Uma parte da história que gostarias de conhecer está centrada no que acabamos de
dizer. A ideologia, que teve origem nessa ilha várias décadas atrás, nasceu a partir
da pura semente do ideal de liberdade. Esse ideal foi o que deu origem à maioria
dos enfrentamentos bélicos da humanidade: liberdade de crenças, liberdade de
pensamento, liberdade política, liberdade sexual, etc.
Ainda que aqui tenhamos em contraposição o fato de que a obtenção de liberdade
para alguns represente a privação de liberdade para outros, o essencial permanece.
Entretanto, nos dois extremos aqui apresentados, poderás ver como subjaz o
paradigma da dualidade, e foi justamente isso que desequilibrou o maravilhoso
ideal gerado pelo processo sobre o qual perguntas.
A dualidade do ser humano gerou a contraposição, o enfrentamento, as posturas
extremistas e tudo o que a humanidade experimenta sobre o assunto. Observe, por
favor, que a raça humana que habita atualmente o grande país do norte
multiplicou-se nessa terra a partir desse ideal. Os governantes que sucessivamente
passaram pelo poder desse país apregoaram que seu país é grande porque é um
país de liberdades e, por isso, seu povo é livre.
O governante daquela pequena ilha, o vizinho mais próximo e menor, teve a
ousadia de falar em liberdade no nariz do grandalhão. A palavra liberdade é a
mesma, mas está em bocas que estão em posições extremas e, portanto, duais.

Neste texto que estás lendo, não estamos julgando qual das duas liberdades é
melhor que a outra. Apenas te fazemos notar que cada um, a seu modo, acomodou
o conceito a suas conveniências.
O resultado disso foi que, durante muitos anos, houve uma espécie de jogo de
vontades onde nenhum dos países deu o braço a torcer, e o resto, que é história,
transformou-se em uma espécie de ponto de honra para dois setores da
humanidade: os que se levantam contra o governante da pequena ilha e os que
defendem sua postura.
O fato é, querida, que graças a essas posturas extremistas e graças sobretudo ao
valente “sacrifício” espiritual de um grupo muito pequeno de almas (em
comparação com todas as almas que habitam a Terra) que esteve sucessivamente
encarnado por três gerações na pequena ilha, conseguiu-se manter um delicado
equilíbrio que vai além do geopolítico e da importância estratégica que essa
pequena ilha tem para o grande país do norte ou para qualquer outro grande país
que queira confontá-lo apoiado por uma favorável proximidade geográfica.
Em algum momento pensaste sobre se essa posição estratégica tivesse caído em
outras mãos que não as que acabamos de nomear? Pensaste em todas as possíveis
conseqüências que teriam se originado se o contrapeso entre Davi e Golias não
tivesse funcionado adequadamente?
Nessa história nenhum dos dois - Davi ou Golias - é “bom” ou “mau”. Cada um
simplesmente fez o que tinha que fazer, dentro do marco de tudo o que deveria ser
experimentado no conceito da “velha energia” que agora está chegando a seu fim.
Ah! Se vocês pudessem ver o que nós vemos… se vocês pudessem ter por um
instante a visão de Deus… te garantimos que entenderias tudo isso mais rápido que
um piscar de olhos.
Uma grande parte da humanidade julga o governante dessa pequena ilha como um
tirano… e, do ponto de vista humano, é possível que tenham razão. Mas nós não o
julgamos dessa maneira. Vemos somente uma poderosa entidade que escolheu
desempenhar um grande papel em nível mundial, um papel que ele sabia que seria
longo e desgastante, mas que era necessário enfrentar para manter certo
equilíbrio. Observem - e não é necessário dizê-lo - que esta entidade teve muita
proteção durante sua vida, pois pôde desempenhar sua missão durante mais de 40
anos sem que nada nem ninguém tenham podido obstaculizar seu trabalho.
No final, é provável que termine seus dias em sua própria cama, que morra de
velho - como vocês dizem - como qualquer vovô de boa família… Que ironia, não?
Quando tudo isso acabar - ou melhor - quando isso se transmute para outra
energia - todos vocês compreenderão por que era importante que fosse assim e,
além disso, por que é importante que a mudança aconteça em uma época na qual
muitos dramas ficaram para trás e a terceira geração de entidades seja a
encarregada de levar a mudança adiante.
Benditos sejam aqueles que, em seu gérmen seminal, portam a semente do
sofrimento de seus antepassados, pois terão a opção de transmutar a dor que seus
avós e seus pais viveram para que eles possam transcendê-lo e superá-lo. Esse
sofrimento que agora está em nível seminal, se transformará no combustível que,
mais adiante, fará brilhar a lâmpada da piedade e o sentimento humanitário nessa
região do Planeta. E assim é.
Kryon te abençoa, querida!

PERGUNTA 3
Caro irmão Mario
Agradeço uma vez mais ao Pai por existir gente como tu, que confirma os
ensinamentos recebidos em meu grupo espiritual por nossos Mestres ascensos, que
amorosamente nos deram uma abertura interior que nos permite hoje ver o
mundo, a vida e conhecer nossas próprias missões individuais para esse tempo em
uma evolução permanente no caminho da nova era vindoura.
Agradeço-te de coração que possas canalizar para mim “meu próprio Kryon”, que
sem dúvida é de suma importância para meu caminho em direção à luz
permanente.
Vivo em Santiago do Chile.
Mando-te um grande abraço à distância e minhas bênçãos.
F. - Chile
RESPOSTA 3
Querido F.
Tu disseste!
Pedes que nosso porta-voz canalize teu próprio Kryon… mas se Kryon é teu e vive
em ti, por que precisas que outro ratifique aquilo que vive em ti, pois já o sentes
teu a ponto de chamá-lo “meu próprio Kryon”?
Sabes que Kryon, isto é, a Família Espiritual, vive em ti. Portanto, abre-te para
sentir a felicidade de estar em permanente comunhão com teu grupo espiritual e
aprende a te comunicar conosco.
Pediste comunicação, mas não pediste nenhuma resposta específica. Isso, para
nós, significa que não precisas nada além de uma pequena confirmação, um leve
empurrão que te indique que estamos contigo.
Abençoamos-te porque sabemos que és puro e tua intenção espiritual já foi
declarada…
PERGUNTA 4
Olá, Mario
Há tempos tenho o que chamam "um terceiro olho". É um vórtice em forma de
olho. Vejo-o com os olhos abertos e, quando os fecho, é mais visível, sobretudo à
noite ou nas primeiras horas da manhã.
Vi coisas por aí, muitos símbolos e calendários que não conhecia; também vejo um
túnel de muitas cores, mas a cor que se destaca é o violeta. Às vezes tenho medo,
e penso que no dia seguinte, quando acorde, vai ter desaparecido… mas ele sempre
está ali.
O assunto é que não sei o que significa nem para que serve. Até agora, não tenho
qualquer conhecimento de pessoas a quem tenha acontecido isso, conforme o que
li.
Por favor, quando for possível, poderias perguntar a Kryon sobre isso?

Muito obrigada.
S. - Venezuela
RESPOSTA 4
Querida S.
O vórtice que estás percebendo com tal intensidade deve-se a um processo de
alinhamento de energias na altura do chamado terceiro olho.
É um processo normal, natural, que ocorre em seres que estão no caminho
evolutivo. Alguns de vocês percebem vórtices na coroa. Outros sentem zumbidos
nos ouvidos e, às vezes, ouvem vozes. Outros, como tu, percebem a atividade
desse centro energético que está na altura da testa.
O que te preocupa - se estará lá ou não quando acordes - é irrelevante, pois se
trata de um efeito devido aos reajustes. Sugerimos, portanto, que te interesses em
sentir e perceber seus efeitos não patentes, ou seja, não visuais. Pergunta-te, por
exemplo, o que está mudando na tua maneira de perceber. Aí encontrarás a
resposta que precisas.
Bênçãos, querida!
PERGUNTA 5
Olá, Mario
Tenho uma tenda de Santeria, e depois de ter passado durante alguns anos por
uma escola metafísica, na qual nos ensinavam toda a metafísica cristã, decidi que
era tempo de começar a voar sozinho.
E foi assim que comecei a ter meus próprios grupos com os quais trabalhávamos
com toda a informação que tínhamos até esse momento (ano de 2002). Não
obstante, em um momento senti que havia algo mais do que aquilo que tinham me
ensinado. Eu tinha caído numa espécie de buraco do qual só poderia sair com novas
ferramentas. Nessa época, semana santa de 2003, pedi ao Tata (é assim que eu
chamo Deus) que me indicasse qual era o caminho a seguir.
Fui até a Capela do Monte, um lugar com muita energia na província de Córdoba, e
tive a maravilhosa experiência de estar num lugar onde pude, durante horas, ver
“naves” de nossos irmãozinhos das estrelas.
Voltando a Rosário, uma amiga muito querida, seguidora de Baba, me esperava
com um presente: Kryon 7. Eu já tinha lido o 1-2-3-4 lá por 1999, mas a ficha não
tinha caído (não tinha me dado conta).
A partir dali, minhas oficinas se transformaram, e comecei pouco a pouco a passar
informação de Kryon. Hoje em dia tenho várias oficinas com mais de 30 pessoas e
trabalho especificamente com as canalizações de Kryon através de todos vocês,
meus amados e serviçais humanos. Também tenho dois programas de rádio. Um
deles se chama “Com as Asas da Alma". Vamos completar dois anos no ar e ali
também trabalhamos com a energia de Kryon.
Tudo que eu disse antes é para saber - esta é uma pergunta muito, mas muito
humana - se o que estou fazendo é o correto, se estou respeitando a energia de
Kryon. Tenho “paixão” pelo que faço e também sinto que toda a informação com
que lido é Revolucionária, dentro de certos “parâmetros” desta tão manipulada
“nova era”.

Espero algum comentário, se possível.
G. - Argentina
RESPOSTA 5
Querido G.
Quando o ser humano sente paixão pelo que faz, cobre-se com um manto de
invencibilidade muito poderoso, pois esse manto não só o protege de qualquer
opinião contrária que pudesse fazê-lo retroceder em sua impetuosa missão, mas
também o halo do seu manto anuncia a todos que possam ver que ele é uma
entidade que realmente crê no que fala, pois falar sobre aquilo que se crê é colocálo em prática.
Se tu, humano, sentes essa paixão em teu interior e ela te guia no exercício de tua
verdade, por que duvidar de si mesmo?
Mas se tu, humano, te sentes revolucionário, nós te abençoamos, pois precisamos
que o conhecimento evolua e, para isso, é preciso seres que revolucionem o
conhecimento, para que este… evolua e se adapte à sociedade moderna que vocês
fazem parte.
Avante, Revolucionário da Luz!
Sê abençoado com amor.
PERGUNTA 6
Amigo e Irmão
Peço desculpa pela minha ousadia de pedir a sua ajuda.
Tenho sentido a necessidade de começar a divulgar Kryon, assim como, o
maravilhoso momento e sua importância do que está a acontecer na nossa amada
Terra.
Contudo, não quero de forma alguma precipitar-me, podendo assim, denegrir a
imagem ou a mensagem do Nosso Amado Kryon por falta de apoio ou preparação.
Penso que consegue sintonizar-me e sentir a minha vibração.
Nesse sentido, solicito a sua ajuda. Talvez considere falta de humildade da minha
parte ao pedir-lhe que pergunte aos seus Guias, Mestres, ou mesmo ao próprio
Kryon, se estou preparado para tal missão e se poderei ser ajudado nessa
maravilhosa tarefa.
Quero ser um elemento ativo na construção da Nova Era e, dessa forma ser mais
útil ao Universo.
Que a Luz esteja contigo.
M. - Brasil
RESPOSTA 6
Querido M.

Toda vez que algum de vocês se dispõe a percorrer o caminho espiritual e, mais
especificamente, vem a divulgar palavras de alento que ajudam outros a crescer
espiritualmente, o Espírito lhes ajuda em sua gestão.
Não é necessário pedir permissão a ninguém. Apenas escuta teu coração.
Se sabes como fazê-lo, faz o que ele te disser, pois nós, o Espírito, falamos através
dele. Essa é nossa linguagem preferida…
Sê abençoado com amor!
PERGUNTA 7
Agradeço infinitamente todo o trabalho que esteve fazendo e oxalá tivesse a
oportunidade de que me sanassem uma inquietude.
Faz muitos meses, quase um ano, que Kryon chegou a mim em seus livros. Fiz de
tudo, trabalhei minha intenção e devorei cada livro e cada canalização. O processo
foi dificílimo, mas teve bons resultados. Definitivamente, creio que aprendi muito,
entretanto, algo continua mal: são as minhas finanças.
Pareço estar permanentemente em crise. Devo dizer que, antes do processo iniciar,
não era assim. Na verdade, meu Eu Superior escolheu que seria por essa via que
eu me reencontraria com o Espírito, já que uma avalanche de perdas invadiu minha
vida e aí apareceu a luz da Família.
Agora, quando acredito que superei muitas lições é que vejo que minha abundância
continua extraviada. Avancei muito mantendo o equilíbrio da minha alma, mas
“essa realidade” continua batendo à minha porta. Minhas dívidas talvez não sejam
enormes, mas o pior é que perdi meu emprego e, por mais que eu peça ao Espírito
um sinal, parece que me falta direção e intuição para guiar-me, dentro dessa nova
energia, para o meu lugar doce.
Você poderia me explicar o que está acontecendo e o que devo fazer? Muito
obrigada!
N. - México
RESPOSTA 7
Querida N.
Tudo o que relatas caracteriza o permanente paradigma do ser humano, que parece
não se sentir de todo completo, ou que parece não estar alcançando todas as
bênçãos às quais aspira em sua experiência terrena.
Esta insatisfação, esta deficiência… faz parte do processo ao qual te inscreveste
voluntariamente. Pontualmente, o tema econômico - a falta de abundância material
- é o tema recorrente na maioria dos casos que nos são apresentados.
Tu não estiveste alheia à experiência de certas limitações, as quais - por um lado foram feitas para que aprimorasses tua alma e aprendesses a manter tua intenção
em foco, dirigida para um objetivo superior - como de fato afirmas ter feito.
Manter o foco ao qual fazemos referência, não se baseia somente em ler temas
espirituais ou pensar que és espiritual. O foco completo tem a ver com pôr em
prática aquilo que chega a ti em forma de ensinamento e, ainda mais importante,
entender que tudo aquilo que te acontece é ensinamento.

Quando o humano é capaz de entender que cada pequeno acontecimento da sua
vida caracteriza uma lição da qual ele pode extrair aprendizagem e, sobretudo,
colocá-la em prática principalmente em sua interação com os demais… é quando
esse humano empreende definitivamente o caminho que lhe conduzirá à
experiência do Céu na Terra.
A prosperidade, ou dito de outra forma, a falta de limitações econômicas está em
relação direta com a relação que tenhas contigo mesma em nível de autovalorização e, ao mesmo tempo, com os demais no exercício de dar e receber.
À medida que o tempo passe, sabemos que descobrirás que serás capaz de
encontrar um ponto de equilíbrio no exercício dessas duas facetas de vida e, ao
final, estamos plenamente seguros de que partirás daí com uma porção maior de
sabedoria sobre esse tema.
Lembra, querida, que não estás sozinha… sabemos tudo o que passaste e enfrentas
e, por isso, agora nos manifestamos diante de ti, dessa forma, através de nosso
porta-voz.
Bendita sejas!
PERGUNTA 8
Caro Mario
Aprecio e agradeço ao espírito pelos ensinamentos que vem transmitindo por meio
do Mestre do serviço magnético através de tuas canalizações, com as quais me
identifico. É por isso que me permito escrever-te para dirigir minhas perguntas ao
grupo Kryon.
Querido Kryon
Quero apresentar-te algumas dúvidas, na intenção de que possam ser respondidas
e publicadas:
1) Sempre me questionei em nível biológico, qual é a razão por que o sexo
masculino no ser humano possui mamilos, ainda que obviamente menores que os
das mulheres. É alguma reminiscência da Deusa? Biologicamente, servem ou
serviram para algum fim? Há algum significado metafísico implícito nisso?
2) Existe, na Venezuela, algum lugar onde haja águas naturalmente magnetizadas,
como as encontradas no Canadá, adequadas para ingerir e equilibrar nossa
biologia? - mencionadas por ti em anos anteriores em um dos livros de Lee Carrol Kryon. Se existe, podes revelar onde é?
3) A nossa lua é realmente um satélite natural ou foi artificialmente reconstruída
após explodir, há milênios, por inteligências capazes de fazê-lo, como li em várias
fontes? É sólida ou oca? Existiram inicialmente duas luas orbitando ao redor de
nosso planeta como aconteceu com nossos dois sóis? Os tripulantes das missões
Apolo encontraram apenas rochas e pó ou indícios de atividade inteligente prévia?
Poderias estender-te um pouco sobre tudo isso da lua e seu propósito?
4) Podes nos explicar o que há de certo sobre o fenômeno do cinturão de fótons?
Por que nunca falaste sobre o tema?
Obrigado Mario e O Grupo Kryon!
C. - Venezuela

RESPOSTA 8
Querido C.
Apreciamos muito tuas dúvidas, pois tuas perguntas estão na mente e na boca da
humanidade. Entretanto, responderemos apenas aquelas que pudermos responder
agora.
1) Que interessante é a tua pergunta sobre os mamilos no ser masculino! A
princípio, podemos dizer que sua presença obedece ao fato de que o ser humano
possui simultaneamente os potenciais masculinos e femininos em seu ser. Em
outras esferas do Ser, não temos dualidades como no plano humano. Como vocês
dizem, os anjos não têm sexo. E o fato de que um ser humano masculino possua
certas características que se assemelhem ao órgão feminino que tem a função
específica de amamentar, sugere que o humano possui o potencial para
desenvolver tal função, junto a todas as outras funções do sexo oposto… tal como o
clitóris feminino sugere a presença de um pênis atrofiado ou em miniatura. De fato,
todas as zonas erógenas masculinas têm seu equivalente no feminino…
Evidentemente, tudo isso mostra aspectos duais não extremos, pois há um pouco
do feminino no masculino e um pouco do masculino no feminino… o que não
contradiz em absoluto os postulados da conhecida teoria do Yin e Yang.
2) A presença de águas magnetizadas é comum a todo o planeta, e teu país não é
a exceção. Apenas precisam descobrir os lugares onde há tal essência. Tudo
acontecerá a seu tempo.
3) A Lua é um satélite artificial colocado para compensar o equilíbrio magnético da
Terra. Tal satélite passou por várias fases de reajuste, cada vez que foi necessário
intervir. As intervenções, obviamente, são divinas, isto é, baseadas em um Plano
Mestre ajustado à evolução do humano em seu hábitat… e aqui estamos falando de
eones de intervenção angelical! As missões tripuladas por humanos que viajaram à
Lua somente viram o que lhes foi permitido ver, trouxeram o que foi autorizado e
divulgaram o que podiam, pois aquele não era o momento para conhecer e divulgar
mais sobre o tema.
E assim é.
PERGUNTA 9
Caro Mario
A sincronia teve um papel importante para que tuas mensagens, por algum motivo,
começassem a chegar à minha conta. Comecei a ler Kryon através de Lee Carroll,
alguns meses antes que tu nos informaste que és um canal autorizado. Fiquei
muito feliz em saber que alguém que eu já conhecia fosse um canal. Agradeço teu
trabalho, e conta com um jovem de 23 anos, trabalhador da luz da maior cidade do
mundo, México, DF.
Kryon, eu sei que me conheces agora e sempre, como a todos. Por que o plano
divino é tão misterioso comigo? Por que sinto que estou sendo vigiado tão de
perto? Haverá um momento em que eu deixe de estar confuso?
Li tua opinião sobre outros canalizadores, e sei que a melhor maneira de identificar
a veracidade dos mesmos é através de nossa intuição, que poderá nos dizer se a
mensagem provém do “medo” ou do “amor”, mas especificamente estes "seres" da
Federação Galáctica e alguns outros que, supõe-se, sejam extraterrestres, me
deixam um pouco confuso. É certo tudo o que se relaciona a Nesar, “O Primeiro

Contato” e a conspiração dos governos do mundo para nos manter dominados?
Nosso irmão Jesus realmente está falando a nós através de Bradley, Nancy Tate e
outros?
O implante neutral que recebi há aproximadamente um ano realmente eliminou
meu carma? E, se eu não o tivesse pedido, minha vida hoje seria diferente?
Por que não estamos como gostaríamos economicamente, se mostramos não só a
intenção, mas também a ação? Por que os canais sempre nos dizem que vamos sair
da limitação econômica e nunca acontece nada? Acreditas que minha criação saiu
do controle? Existe alguém além das minhas decisões que me mantém no meu
vício? Assim como sinto que as forças da luz estão muito cientes de tudo que faço,
é possível que a cabala escura tenha o mesmo interesse e tenha conseguido
confundir meu livre arbítrio?
Kryon, a suspeita de ter passado por uma transmigração é real? E, por último,
todos os seres conscientes do Universo continuam fazendo perguntas como nós,
independentemente de que tenham milhões de anos mais que a nossa existência?
O. - México
RESPOSTA 9
Querido O.
Tuas perguntas são muitas, e teremos que resumir as respostas…
Com relação à primeira, tu já deste a resposta, pois sabes muito bem que a
confirmação sobre a veracidade das mensagens que lês está em teu interior,
através do discernimento de tua alma-coração.
Todos vocês, queridos seres humanos, têm a capacidade para canalizar o Espírito…
mas não percebem quando estão fazendo isso, pois geralmente não estão atentos.
Se estivessem, suas canalizações poderiam estar revestidas de desvios muito
pessoais, como suas próprias crenças. O resultado se ajustará a isso, isto é,
poderão canalizar - misturados com a essência da mensagem espiritual - seus
próprios medos e temores.
Dissemos muitas vezes: em uma mensagem dada através de um canal, o Espírito
só quer ajudar, consolar, instruir, prevenir, informar, fazer tomar consciência… mas
não confundir, repreender, reprimir ou infundir o pânico. Portanto, acreditamos que
tudo está dito.
Quanto ao resto das perguntas, te responderemos dizendo que o pedido ou
solicitação de um implante que neutralize o carma é apenas uma indicação
aconselhando o ser humano a manifestar a intenção de experimentar
conscientemente - e de uma só vez - tudo aquilo que deva ser vivido por ele de
maneira didática, a fim de que as intensas experiências que enfrente operem como
um verdadeiro fogo transmutador que dê têmpera a seu corpo e alma para que
logo ele possa vislumbrar o que realmente importa: viver em um permanente
estado de conexão espiritual, onde cada ato de vida se transforme em uma
aprendizagem consciente e uma aceitação de sua verdadeira essência atemporal,
apesar da efemeridade de seu corpo físico. Com certeza o processo de
neutralização do carma é um verdadeiro processo de transmigração!

Querido, não existem cabalas escuras que estejam te aprisionando. Somente tu
tens o poder de mudar tua visão e iluminar tuas prováveis zonas escuras. Basta
colocar tua intenção.
Finalizando, a centelha divina que vive em cada ser, humano ou não - nos incluindo
como entidades grupo - faz que nos encontremos em permanente estado evolutivo
e em busca da perfeição divina, perguntando-nos sempre o que podemos fazer
para ser melhores em tudo que fazemos. E sabes como nós podemos chegar à
perfeição divina? Através de vocês, fazendo o que fazemos para que vocês, que são
uma parte de nós, empreendam conosco a mesma viagem.
E assim é.
PERGUNTA 10
Olá, Mario
Gostaria de saber algo sobre o que estou fazendo… Meu trabalho assalariado, o
trabalho da luz…
Por que tudo é tão difícil? O que estou fazendo de errado? Sinto que não tenho os
resultados que desejo. Estou no lugar certo?
Agradeço a resposta a ti e a Kryon.
Abraços
B. - Nicarágua
RESPOSTA 10
Querido B.
Tua pergunta é a mesma que muitos trabalhadores da luz fazem… e a resposta que
te damos é similar a outras tantas.
Nada dá errado. Apenas acontece que não percebes que o ocorrido tem um
propósito e enquanto esse propósito não for alcançado, aquilo continuará
acontecendo até que aprendas pontualmente a lição.
Procura estar plenamente consciente de todos os teus atos, pois essa será a
maneira pela qual poderás perceber que lições estão se desenvolvendo diante dos
teus olhos. Quando descobrires que tudo o que te acontece tem um propósito e que
isso enlaça a tua percepção da vida com as percepções dos demais, terás dado um
passo definitivo para um maior controle da tua vida, incluindo teu trabalho terreno
e teu trabalho da luz.
PERGUNTA 11
Querido Mario
Tenho uma pergunta para Kryon. É possível ser âncora energética sem ter
solicitado o implante neutral? Agradeço desde já.
M. - Venezuela
RESPOSTA 11
Querida M.

Como humanos em aprendizagem, freqüentemente o Espírito os coloca em
situações tais que vocês devem atuar sem premeditar, seguindo apenas suas
próprias intuições ou simplesmente deixando-se levar pelo fluxo da vida.
Quando isso acontece e não estão pensando, mas sim atuando, vocês se colocaram
nos braços de uma força superior que guia seus passos de maneira sutil e, ao
mesmo tempo, firme. Ao pedir para ser uma âncora ou um farol para os outros,
acontece a manifestação voluntária de uma intenção que foi meditada. Mas quando
isso ocorre sem ser pedido nem meditado, tal decisão foi tomada em outro nível, e
o que resta é apenas deixar-se levar por essa força avassaladora… que reconhece
em vocês a entrega e a aceitação daquilo que deva ser feito.
E assim é.
PERGUNTA 12
Caro Mario
Sou Engenheiro Agrônomo e, durante minha carreira profissional, trabalhei em
diferentes projetos vinculados ao desenvolvimento agrário do meu país (Peru),
tanto em empresas estatais quanto privadas. Em todos eles, creio ter feito bem
tudo que havia de novo por realizar (propor estratégias e executar ações sobre o
andamento), quando era necessária reabilitação urgente (por terrorismo ou
inundações) ou inovar tecnologia (irrigações com baixo orçamento, gestão
responsável do território pelos povoadores envolvidos).
Entretanto, quando os projetos já estavam sendo executados, invariavelmente
acontecia que a empresa na qual trabalhava mudava de rumo ou se fundia, ou
entravam “experts” de escritório que sabiam “como fazer as coisas”, ou eu
renunciava ou me demitiam. Apesar disso, tive uma ampla trajetória profissional.
O problema é que faz mais de um ano que não consigo trabalho na minha
profissão. Tenho 58 anos e boa saúde. Medito e trato de atuar de forma positiva,
mas as portas têm se fechado uma após a outra. O que devo fazer?
Saudações.
C. A. - Peru
RESPOSTA 12
Querido C. A.
A vida simplesmente está te ensinando, através de tuas próprias vivências, que
tens que mudar de rumo ou simplesmente escolher um modo diferente de fazer as
coisas.
Querido, tens um dom, e sabe disso. Apenas trata de conectar-te com outras
maneiras e outros campos de ação para executar teu dom, pois é óbvio que cada
experiência de vida vem te sugerindo o que não está funcionando. Medite sobre
isso, repassa tuas vivências e pergunta ao teu coração se te sentias realmente
cômodo fazendo o que fazias. Pergunta ao teu coração o que ele te pedia quando
as portas que estavas tentando abrir se fechavam.
Procura olhar tua vida com os olhos do Espírito e verás como chegar às respostas
que desejas ter.
Kryon te abençoa

PERGUNTA 13
Querido Kryon
Sei que sabes o tanto que me emociona o poder comunicar-me contigo através de
Mario, meu irmão de caminho espiritual. Neste momento, meu coração pula de
alegria por esta oportunidade, e realmente não tenho uma pergunta exata para
fazer. Apenas necessito tuas palavras porque tenho a certeza de que o que me
disseres será o que eu preciso escutar, e também tenho a certeza de que isso será
muito útil a centenas de irmãos que, assim como eu, estão na busca, mas que em
muitas ocasiões não sabem do que (humor espiritual).
Obrigada!
R. - Argentina
RESPOSTA 13
Querida R.
Bendita sejas por querer simplesmente receber de nós uma palavra de ânimo que
ilumine teu dia. Vamos te dar o que pediste…
Cada vez que te conectes com algum pedido silencioso de consolo, apoio, proteção,
solidariedade que emane de alguma das pessoas que se relacionam direta ou
indiretamente contigo, entrega-te a essa sensação de dar tudo de ti. Entrega aquilo
que tu sabes que estarias pedindo ou esperando dos demais se tu estivesses na
mesma situação.
Este é o presente que te damos, pois esse é o presente que esperamos de ti. Dá
aos outros aquilo que queres receber… ou o que temes receber. Não reprimas mais,
não tranques as emoções. Entrega tuas emoções para que possas aprender a
recebê-las.
O Grupo de Kryon te abençoa!
Comentário de R. após ter recebido a resposta de Kryon:
Olá a todos!
Que linda surpresa foi para mim encontrar uma resposta de Kryon em minha caixa.
Não tenho palavras para expressar a emoção e o grande agradecimento que sinto
com todo o meu ser.
Tal como esperava desde o momento em que realizei minha consulta, a mensagem
chegou no momento certo. O grande ensinamento que isto me deixa é que, quando
pedimos ajuda, devemos fazer apenas isso: pedir ajuda sem indicar ao Espírito o
que ele deve nos dar, porque Ele sabe o que realmente precisamos para cumprir
com os contratos que nós mesmos firmamos antes de encarnar e dos quais nos
esquecemos.
Mando a todos um grande abraço cheio de energia.
R.
PERGUNTA 14
Ola!

E abençoado sejas Mario pelo teu carinho e disponibilidade nos presenteando com
estes maravilhosos ensinamentos. Por favor fala por mim e de mim a Kryon. Farei
duas ou três perguntas.
Diz a Kryon que o amo desde o 1° dia que comecei a ler seu primeiro livro. Durante
quase duas semanas, acordava sistematicamente entre meia noite e uma hora e
trinta da madrugada para ler. Algo de forte acontecia.
De repente, o que lia se refletia no meu coração e se transformava em uma voz,
que eu ouvia perfeitamente no meu interior ao nível do coração. Ao mesmo tempo,
eu me via na sala de aula da universidade, sentada e escutando os ensinamentos.
Li alguns livros, estive com Ele numa canalização através de Lee Carroll na França e
fiquei extasiada e envolvida na sua energia poderosa. Tento entrar em simbiose
com Ele e com outros. Por vezes faz-se uma comunicação extraordinária, mas
depois vêem as dúvidas. Longas conversas interiores e sinto-me num estado
completamente modificado durante horas. Escuto respostas a perguntas que faço,
fico estupefata, maravilhada de felicidade, mas depois sinto enorme tristeza por ter
terminado e lágrimas caem, me perguntando por que desta maneira. Neste
momento, a vontade que sinto de falar a Kryon me faz chorar de nostalgia.
Kryon ajuda-me e guia-me, por caridade. Tantos dons que Deus me deu e tenho
medo da escolha, por falta de confiança em mim. Porque nada funcionou direito na
minha vida? Minha imperfeição? Ignorância? Medo?
Penso e por vezes sinto enorme saudade da minha família de alma. Eu sei que
estou aqui, mas não sou daqui. Tenho dificuldades por vezes de adaptação às leis
terrestres e fujo. Tenho vontade de fazer algo extraordinário e belo... entre tantos
dons, não seio quê.
Orienta-me por favor. Que fazer?
Agradeço e amo-te profundamente.
M. - Suíça
RESPOSTA 14
Querida M.
O Espírito abençoa tuas dúvidas e teus temores, pois eles são o espelho das
dúvidas e temores de uma humanidade dividida por sua dualidade.
Nos escutaste, estiveste conosco, assististe a nossos ensinamentos, conversaste e
discutiste com o Grupo através de teus pensamentos e, entretanto… não crês em ti
mesma!
Incrivelmente, não dás crédito a tuas próprias vivências internas e, principalmente,
ao que teu coração sabe de sobra. Tuas lágrimas deram o aval mais de uma vez,
pois foram lágrimas de alegria, gozo e felicidade, mas não de tristeza por nosso
contato.
Querida, tua tristeza, aquela tristeza que sentes freqüentemente, não é por sentir
falta do teu lar espiritual. Não. Sentes tristeza de ti mesma, sentes tristeza devido
a tuas frustrações por não poder tomar o controle de tua vida, pois sabes que isso
só tu poderás fazer, e mais ninguém.

Sentes tristeza porque aquilo que chamas de imperfeição não é mais que tua
incapacidade por ver o que te rodeia com outros olhos, os olhos do Espírito, através
da visão que tens mas que não chegas a usar totalmente.
Confia mais em ti, querida. Confia em que teu coração nunca te engana. Confia em
tua visão quando ela se conecta com teu coração. O segredo é este: se queres
olhar o mundo com os olhos do Espírito e compreender a essência das coisas, olha
o mundo através do sentimento e da emoção que vêm do teu coração.
Impregna a tua visão com essa qualidade e, através dela, escolhe as vivências e os
caminhos que melhor percebas como adequados. Faz sem dúvidas e sem temores,
pois tu sabes como fazê-lo e nós sempre estamos aí, no teu espaço interno, para
ajudar-te a percebê-lo.
O Espírito te abençoa.
PERGUNTA 15
Mario
Lendo as perguntas de Kryon que nos enviaste, sempre tive uma inquietude. O que
perguntar diretamente a Kryon? Minha dualidade funciona bem demais, e eu não
sei que resposta tive… Bom, também não é tanto assim Sei que me comunico, mas
se em algum momento tiveres a oportunidade, quero saber como ser o mais prática
possível, onde precisam de mim, pois eles têm o plano geral do planeta.
Ou seja, resumindo, eu perguntaria: Kryon amado, diga-me o que necessitas
agora, pois farei o que me pedir.
T. - Chile
RESPOSTA 15
Querida T.
A tua pergunta é muito simples e direta. Portanto, nossa resposta será muito
simples e direta.
O que queremos que faças por nós? Onde precisamos de ti?
Queremos que sejas tu mesma, que continues estando onde estás, que faças o que
estás fazendo e que o faças com a plena consciência de que, se estás aí fazendo
isso, é porque é preciso que o faças por ti, por nós, pela Família Espiritual.
Continua presente na tua realidade. Vive teu agora com plena presença do
momento. Quando sejas capas de ver que tu estás aí nesse momento e que esse
momento sem ti não é nada, então terás compreendido por que era necessário que
estivesses ali.
Bendita sejas pela tua espontaneidade!
PERGUNTA 16
Kryon
Muito obrigada por tanta ajuda que nos dá. Gostaria de perguntar algo:
Faz vários anos que estudo, aprendo, trato de crescer espiritualmente, mas às
vezes sinto como se não estivesse avançando muito… Acredito que posso prestar
um serviço orientando e guiando quem precisa de ajuda, e estou me auto-

capacitando em astrologia para usar isto como base. Estou no caminho certo? Há
momentos em que sinto muita vontade de voltar para meu país, mas vários
motivos não me permitiram. Poderei voltar? Tens alguma mensagem para mim?
Obrigada!
Y. - Estados Unidos
RESPOSTA 16
Querida Y.
Bendita sejas por ter deixado para trás tuas raízes e por teres te radicado em outra
terra que precisava da tua energia ancorada nela.
Estás onde estás porque é ali que precisam de ti. Tu o entendeste em nível
subconsciente, e por isso estás te preparando para ajudar a outros através da
sabedoria que podes acumular e também, sobretudo, a que podes lembrar… pois
tens dons precisam ser lembrados e postos em prática novamente.
Se tentaste voltar a tuas raízes e algo te impediu, valoriza o ocorrido em todos os
seus detalhes, pois essa é a maneira pela qual o Espírito faz com que vocês,
humanos, saibam o que e como fazer. Assim é!
PERGUNTA 17
Olá, Mario
Estou passando por uma forte crise, muito cansada, sozinha, triste, com grande
necessidade de afeto que não tenho, muito preocupada com meu marido, a
educação de meu filho mais novo e cansada de sofrer. Desejo, com todas as
minhas forças, "algo" que nunca chega e que sempre esperei, desejei e busquei,
mas que não sei como expressar em palavras.
M. A. - Espanha
RESPOSTA 17
Querida M. A.
Talvez não tenhas entendido que já tens o que estás esperando chegar com tanta
ansiedade… pois tudo o que te cerca faz parte daquilo que ativaste para
experimentar a grande aventura de ser um anjo humano em serviço.
Quando dizes que esperas que algo chegue, talvez não tenhas te dado conta que
estás te colocando em uma atitude de espera “virtual”, onde tu mesma não sabes o
que estás esperando para ti e, como conseqüência, isso te confunde e te bloqueia.
Por que não deixas de esperar, por que não te desconectas dessa atitude de espera
que distrai a tua presença no agora e te colocas em ação, ocupando-te deste agora
que demanda tua verdadeira atenção?
Sabias que quando te ocupas do teu momento presente, permites que todos os
mecanismos que regulam tuas interações se coloquem sincronicamente nos lugares
precisos e te guiem - sem que te dês conta - para o que é mais adequado para ti?
O que acreditas que estás esperando “não vai chegar”, pois não o conseguirás a
menos que te coloques em movimento. Com cada passo que dás para frente, “isso”
vai chegando e vai criando a realidade que precisas que esteja ali para pavimentar
teu caminho evolutivo. O agora é o caminho que se constrói ao andar com cada

passo dado para frente. Se não deres o primeiro passo, sem esse passo, não há
caminho marcado.
Sabias que “o caminho se faz ao andar” é um verdadeiro lema interdimensional?
PERGUNTA 18
Na verdade, aqui não houve pergunta, mas Kryon desejou manifestar-se para
Hernán, coordenador do portal www.grupo33.com.ar, com relação ao maravilhoso
trabalho que está realizando em prol da divulgação. Aqui, a mensagem transmitida
por Kryon.
RESPOSTA 18
Querido Hernán
O Grupo de Kryon lhes abençoa, Grupo 33, por ativar essa sagrada intenção de
tornar possível que outros se somem à possibilidade de encontrar um caminho de
respostas para o interior de si mesmos, e assim propiciar o descobrimento do anjo
interno que cada um de vocês traz dentro de si, oculto atrás de um véu de
dualidade aparente.
Benditos sejam vocês que vislumbraram todo o potencial que pode ser gerado
através da união entre humanos dispostos a conseguir um propósito comum, pois
as novas sociedades do futuro, que nascem todos os dias para isto, estarão
baseadas sobre essa sagrada premissa… pois o ser humano que cede sua
individualidade e protagonismo frente à importância de uma causa comum é
abençoado por entender que não há separação entre entidades em serviço, bem
como não há entre as águas de todos os oceanos que, ainda que sejam chamados
por nomes diferentes… são um só.
Hernán, te felicitamos por teu trabalho e queremos que saibas que trazias essa
semente em ti. Não sabes o quanto nos alegramos por teres colocado em
andamento e estares abrindo um caminho para que outros continuem! Lembra
sempre que as árvores que são semeadas nos dois lados do caminho que está
sendo construído crescerão para dar sombra aos que passem por ele depois…
O Grupo de Kryon te abençoa…
PERGUNTA 19
Querido Mario
Dirijo-me a ti para poder fazer algumas perguntas a Kryon através de ti. Ainda que
eu saiba que ele nos escuta a todos igualmente, eu não tenho a sorte de ter uma
comunicação tão fluida como a que tens.
Sou L., uma garota espanhola. Tenho uma paixão em minha vida que me
acompanhou praticamente sempre, a de ser escritora e conseguir viver disso. Como
podes imaginar, é algo muito difícil, ainda que não impossível. Por isso eu luto para
conseguir.
O que eu gostaria de perguntar a Kryon em primeiro lugar é se conseguirei ou se,
ao contrário, terei que me conformar com qualquer outra coisa. Sinto que escrever
é o que eu tenho que fazer, mas não quero perder tempo com algo que talvez não
me leve a nada. Gostaria de ter o conselho de nosso irmão cósmico Kryon.
Também gostaria de perguntar sobre minha mãe e sua situação, que me preocupa
muito, gostaria de saber como posso ajudá-la e se conseguirá solucionar seu
problema.

Se, além de tudo isto, quiser me dizer algo mais, eu adoraria receber qualquer
conselho.
Despeço-me com um afetuoso abraço fraternal, porque no fundo todos nos
conhecemos ainda que não lembremos… e gostaria de transmitir a Kryon todo meu
amor e de abraçá-lo com todo meu coração, porque me iluminou muitíssimo e
estou muito agradecida por isso.
L. - Espanha
RESPOSTA 19
Querida L.
Tua paixão por escrever te acompanhou por muito tempo, pois sentes que tens
muito que comunicar, e isso é a premissa sobre a qual a tua vida está baseada.
Quando escreves, sabes que és capaz de dominar uma espécie de idioma a mais,
com chaves pessoais que só tu entendes. Entretanto, deves tratar de traduzir tuas
chaves ao idioma que todos possam compreender e apreciar. Lembra-te que
comunicar é fazer-se entender e gerar um diálogo de duas vias. Da mesma forma,
procura ser mais objetiva e concreta com tuas criações, pois isso te ajudará a
visualizar como fazer para plasmar o que agita a tua imaginação.
O potencial que te acompanha para conseguires teu sonho é muito grande.
Portanto, tens tudo para alcançá-lo. Apenas te aconselhamos que não sejas tão
impaciente e impulsiva em querer alcançá-lo muito rápido, pois tudo acontece a seu
tempo. Permite que cada momento chegue. Assim, poderás saborear melhor teus
triunfos, pois poderás celebrá-los na consciência de que os terás alcançado com
garra e dedicação.
Recordamos-te que nada é impossível para vocês como humanos, pois ainda que
não lembrem, são verdadeiros manifestadores de realidades… ainda que agora não
o lembrem de todo.
És abençoada por teu grande desejo de comunicar. Vá em frente!
PERGUNTA 20
Querido Kryon
Minha principal inquietude se relaciona com meu caminho como facilitador
energético (curador) e como guia espiritual para outros. Desde que comecei neste
caminho, parece que coincidiu um distanciamento da abundância material bem
como um distanciamento (fisicamente falando) com meu filho N. Não pude obter
abundância exercendo esta atividade que considero a minha paixão. Neste mesmo
momento, surgiram possibilidades de trabalho em minha profissão de arquiteto, o
mais provável é que sejam de dedicação em tempo integral, e uma delas, a que me
parece de mais longo prazo, é na Costa Rica.
Peço tua orientação com relação à abundância e a cura. Seria apropriado
distanciar-me, mesmo que temporariamente, da cura para exercer a arquitetura? É
adequado mudar-me para a Costa Rica? Também peço orientação com relação a
minha atividade como pai.
Com relação à Carta Maia, o quanto este conhecimento foi válido, e o quanto
continua sendo válido diante das mudanças que estamos experimentando?

Muito obrigado.
J. - Colômbia
RESPOSTA 20
Querido J.
Os caminhos de um curador são infinitos. Não está escrito que para ser curador,
para curar a outros, ele deva ver, sentir, escutar, falar ou praticar sua arte de uma
determinada forma.
Cada curador tem uma configuração energética especial que lhe permite atuar sob
premissas particulares. O importante não é como o realizas, mas sim que funciones
como um verdadeiro canal de cura, como o intermediário que mostra a outros uma
via de cura.
Cada um de vocês, curadores, tem um dom único e intransferível. O importante é
que saibam que assim é, e que só precisam deixar fluir esse potencial que
reconheceram que é seu e que pode ser aplicado a outros.
Portanto, não questiones tuas carências ou aparentes disfunções, pois na verdade
não as tens. Continua usando tuas virtudes, teus dons e eles, pouco a pouco, irão
se acoplando a tua funcionalidade.
Tua questão sobre a escassez material é muito comum entre vocês, curadores.
Alguns conseguem concretizar seus dons com um exercício honorável e bem
remunerado de sua atividade, transformando-o em uma verdadeira profissão.
Outros não o conseguem de todo, e outros conseguem apenas sobreviver.
As possibilidades dependem do contrato de cada um e do chamado que sintam que
devam seguir. Em sua vida, humanos, está previsto que surjam instantes nos quais
devam escutar intensamente alguns chamados mais que outros. Esses momentos
estão projetados para lhes ajudar a conectar seu crescimento evolutivo com seu
coração, com sua paixão.
O verdadeiro chamado que devem seguir é aquele do coração. Somente seus
corações sabem o que fazer em determinados momentos. Somente teu coração
sabe, querido J., que decisão deverás tomar nesta ou naquela ocasião, pois só tu
sabes e podes avaliar tuas circunstâncias de vida.
Entretanto, querido curador, uma coisa é certa: o que cura a outros não precisa
vestir a roupa de curador e colocar um letreiro na sua porta que diga “Aqui
curamos pessoas”. Compreende, querido, que o curador cura qualquer um da
posição onde possa estar. Não são necessárias plataformas especiais para fazê-lo.
Um curador pode curar aparentando que não o faz, pois não é necessário anunciar
o que se está fazendo. Basta que alguém peça sua ajuda.
Não importa o que faças, querido J., és um curador. Portanto, não te preocupes em
aceitar ou não a realização de outras atividades remuneradas. Afinal, aceitaste
estar aqui para viver esta experiência terrena e não podes fugir à necessidade de
produzir para sobreviver. Sê prático e sobretudo honesto contigo mesmo. Segue o
chamado de teu coração e conscientiza-te que teu dom te acompanhará onde quer
que estejas e independente do que faças, pois és um anjo disfarçado de humano.
Que mal há em um disfarce a mais: um curador disfarçado de arquiteto ou de
construtor… e, na realidade, te dizemos que as vias de um arquiteto curador são
simplesmente infinitas.

Sonha com isso, pois sabemos muito bem que és um grande sonhador… assim
como teu filho N.
Vocês têm muito em comum. Portanto, nosso conselho é que explores e extrapoles
essas semelhanças, que te ajudarão a encontrar terrenos comuns onde entabular
diálogos e intercâmbios de experiências. Se soubesses o quanto vocês são
complementares… já terias posto em andamento um verdadeiro plano de
complementação espiritual. Juntos, poderão fazer muito se ambos se reconhecerem
como entidades complementares. Convidamos vocês a fazê-lo, querido.
Recebe nossas bênçãos.
PERGUNTA 21
Querido Kryon
Desde que comecei a ler tuas comunicações, descobri em mim uma total
concordância com muito do que dizes. Sobre outras coisas, tive que meditar para
conciliá-las com meu "sistema" interior, e outras poucas parecem contradizer, ao
menos aparentemente, o que estudei até agora. Por isso, e como parte da minha
busca espiritual, quero perguntar:
1) Posso ter certeza de que o conteúdo de “A Doutrina Secreta”, de H. P. Blavatsky,
e dos outros livros de Annie Besant, é verdadeiro e exato? Ou deveria realizar o
processo de “separar o joio do trigo” com estas obras?
2) Quero escrever um livro (de fato, já comecei) sobre todo este tipo de assunto,
para dar minha contribuição para o despertar da Humanidade, e sinto que tenho
algo para dizer. Mas, é oportuno e apropriado que eu escreva tal livro? Sempre fico
em dúvida, apesar de sentir uma grande força que me empurra a fazê-lo…
obviamente, assim que completar alguns estudos que me faltam.
Isso é tudo, por enquanto, e lhes agradeço de coração a ambos, Mario e Kryon, por
tudo o que fazem para nos ajudar. E lhes peço que desculpem o incômodo.
Saúdo-lhes e lhes envio um grande abraço fraternal.
E. - Uruguai
RESPOSTA 21
Querido E.
Tu mesmo respondeste a primeira pergunta com tuas próprias perguntas.
Sim, deves separar “o joio do trigo”, pois todo ensinamento, todo conceito que
vocês humanos emitem dentro de seu próprio sistema, deve ser filtrado pelo
sistema de crenças de cada um, que afinal é quem decide a “validade” de qualquer
postulado.
Por outro lado, a resposta a seguir se dirige à segunda pergunta, mas é também
complementar da anterior.
Sempre é apropriado e oportuno revitalizar o conhecimento humano, pois a
passagem do tempo implica em atualizar informações que devem ser adaptadas a
seu muito crescente e mutante estado humano de coisas.
O conhecimento nunca é estático. Ao contrário, é dinâmico. Portanto, querido E., é
imperativo que seja periodicamente renovado e impregnado de frescor e vitalidade.

Se assim ocorre logicamente com todas as disciplinas, por que não deveria
acontecer com o esotérico e o espiritual?
Humanos do século 21, vocês têm a absoluta responsabilidade de renovar as
estruturas do conhecimento, contribuindo com sua visão particular, que não é outra
senão a visão de suas almas que evoluíram paulatina e periodicamente no marco
de nossa querida Mãe Terra. Vá em frente!
E assim é.
PERGUNTA 22
Saudações, Kryon, é um grande prazer poder me comunicar contigo.
Peço tua valiosíssima ajuda com o seguinte: há pouco mais de um ano, comecei a
receber visitas muito freqüentes de naves, e pude perceber a intenção daqueles
que estavam ali, de estabelecer uma comunicação comigo.
Algumas vezes estiveram tão próximo que pude ver perfeitamente a forma da
nave: um V. Era assim, ainda que as outras que vi eram também esferas
luminosas. Entretanto, algo aconteceu, e de repente se distanciaram e não soube
mais delas (não com a mesma intensidade daquela vez).
Sabes a razão de sua presença e subseqüente distanciamento de mim? A quem
pertencem as naves com essa forma de V tão peculiar?
Muito obrigada.
D.
RESPOSTA 22
D.
É freqüente que vocês consigam observar aparelhos procedentes de outras
dimensões. Como dissemos em reiteradas ocasiões, existem várias espécies de
visitantes com diferentes agendas, entre elas, a de apenas observar sem interferir.
Tua experiência se enquadra nesta possibilidade. Estavam te observando.
Lembra que um provável contato com estes seres depende da missão que eles
tenham, de sua própria agenda e também das permissões que tu possas conceder
ou negar, tanto consciente quanto inconscientemente.
Instamos-te, portanto, a revisar dentro de ti, em primeiro lugar, o que sentes com
relação a isso, e se tens uma real disposição para experimentar esse tipo de
contato.
És livre para tomar a atitude que quiseres, mas te advertimos que sempre há
conseqüências, sobretudo se não sabes com quem estás tratando. Nosso conselho
a respeito é que estabeleças um firme propósito de que não te utilizem sem teu
absoluto consentimento.
PERGUNTA 23
Querido Kryon
Por que não posso eliminar totalmente minha depressão e o que me ajudaria a
curá-la? Por que a relação com meu marido não vai bem e nenhum de nós decide
se divorciar? Qual é a melhor solução: me separar ou trabalhar para harmonizar

esta relação? Peço orientação para saber como educar minha filha I. Acredito que
ela seja uma criança cristal e me preocupo de não poder lhe dar uma criação
correta.
Em amor e luz.
S. - México
RESPOSTA 23
Querida S.
Tua depressão provém das contradições que aprisionam teu ser. Por um lado,
tendes a ser indecisa e circunspecta, principalmente com relação a tuas emoções.
Por outro, ages impulsivamente, de modo pendular e contraditório.
Nosso conselho é de que tomes consciência das duas tendências às quais te
submetes e procures encontrar uma modalidade expressiva equilibrada entre
ambas, percebendo quando cada uma delas pese muito sobre a outra. Do mesmo
modo,
procura dar a vazão adequada às tuas emoções, sem represá-las.
Indubitavelmente, esse desequilíbrio energético está afetando toda tua vida
operacional, e isso inclui a forma como intercambias emoções com teu meio,
principalmente com teus afetos imediatos. A infelicidade da tua vida depende
principalmente disso. Entretanto, não é conveniente que carregues um fardo de
infelicidade se ela te sufoca. Como sempre dizemos, escuta teu coração e age de
acordo com ele.
Querida, procura lembrar que vocês humanos estão vivendo uma experiência
interpessoal necessária para seu crescimento evolutivo, bem como para o
crescimento de toda a Humanidade. Tomar consciência disso te ajudaria a
vislumbrar que tudo o que acontece tem um fim ulterior.
Ainda que agora não o percebas, isso se tornará patente mais adiante. Portanto,
confia em que tudo o que te acontece, pois foi projetado por ti mesma para
alcançar um estado evolutivo mais avançado. Se conseguires deter tua dor, ainda
que seja brevemente, e puderes te concentrar na visão que desejamos te mostrar,
permitindo que aconteça o que deve acontecer, conseguirás alívio e poderás
superar. O contrário - não fazer isso e continuar presa na tua dor - poderia
bloquear qualquer das infinitas possibilidades de experiências que teu contrato
pode oferecer.
PERGUNTA 24
Caro Mario
Antes de tudo, receba uma cordial saudação. Ser um guerreiro da luz implica em
um grande compromisso e amor para com os demais. Portanto, agradeço-te o fato
de teres aceitado este trabalho tão bonito e de tanta responsabilidade.
Meu nome é A., e às vezes percebo situações das pessoas sem que elas me digam
nada, que logo constato que são reais. Adicionalmente, costumo sentir um ser em
meu lado direito, e noto sua presença com muita freqüência.
Minha pergunta para Kryon é como saber quem é este ser que está ao meu lado,
que tem uma energia cálida que não me dá nenhum medo e que, às vezes, parece
que fala ao meu ouvido mas não consigo escutar o que me diz. Por outro lado,

como posso utilizar minha percepção ou melhorá-la para ajudar os outros? Também
sei que é possível ajudar quem pede ajuda, mas isso depende de cada ser.
Envio-te um abraço grande e cálido, e meus agradecimentos. Que a luz te envolva
em todo momento.
A. - Venezuela
RESPOSTA 24
Querida A.
Amamos-te por apresentares tuas perguntas, pois tu mesma praticamente já as
respondeste…
Tuas percepções não te enganam e, sim, percebes a entidade ou grupo de
entidades que te acompanham ou fazem parte de ti, como conjunto de energias
cálidas e acolhedoras… é porque é assim! Se a situação fosse outra, sentirias o
contrário.
Mais que te esforçar em escutar as palavras que te comunicam, esforça-te em
perceber a comunicação através de teu coração, aquietando tua mente e
procurando não pensar que desejamos nos comunicar, mas que chegas a sentir em
teu interior.
A comunicação espiritual geralmente não se origina através de palavras ou
pensamentos, mas através de imagens e sensações.
Quando consigas sentir em teu ser o sentimento que te é transmitido - e o saberás
muito bem, acredite - estarás pronta e saberás quando intervir para ajudar aos
demais.
PERGUNTA 25
Olá, Mario
Recentemente descobri que canalizas Kryon, e gostaria de saber que opinião ele
tem sobre Nesara e a segunda vinda.
M. - Espanha
RESPOSTA 25
Querido M.
Como foi dito várias vezes através de diferentes fontes - incluindo a nossa - a
validade da mensagem canalizada depende do sistema de crenças do canalizador e
de quem recebe a mensagem. Se ele ressoa em ti, é válida.
Por outro lado, também dissemos que as mensagens provenientes de uma fonte
espiritual válida, geralmente contêm palavras de ânimo, consolo, esperança, e
tendem a criar segurança nos receptores humanos.
A tua pergunta se refere a mensagens que anunciam boas novas para a
humanidade, boas novas que ainda não parecem coincidir com sua realidade, mas
que têm potenciais de concretização que o canalizador pode não ter sabido colocar
em sua justa perspectiva.
Lembremos novamente que as mensagens canalizadas são afetadas pelos sistemas
de crenças pessoais de seus canalizadores.

Por trás de cada mensagem canalizada e divulgada, geralmente está a melhor das
intenções. Entretanto, é possível que o canalizador não chegue a interpretar
adequadamente o cerne da mensagem e acrescente muitos detalhes de sua
percepção pessoal que talvez pudessem provocar dúvidas e confusão. É possível
que este seja o caso dos anúncios do plano Nesara.
PERGUNTA 26
Olá, Kryon
Como é bom poder te consultar!
A minha situação atual é de que estou com um atraso de 4 dias em meu período
menstrual e hoje fiz um teste que teve resultado positivo. Agora estou em minha
dualidade, já que não o desejo porque não aconteceu como eu pedi, porque sinto
que foi muito precipitado e certos projetos que tenho planejado ainda não foram
realizados.
Já sei que tenho livre arbítrio. A idéia que essa criança não nasça está se impondo
a de gerá-la, porque não sei se tem peso cármico ou se estou fazendo algo fora do
plano divino... Por outro lado, eu já sabia que teria um bebê e tinha pedido que
fosse em outro momento e que fosse planejado e desejado.
Hoje, depois do teste e de saber que estou grávida, fiquei muito confusa e entrei
em meu e-mail e li a mensagem de "Responsabilidades", e sei que tenho o poder
em mim para gerar ou não, se esse for o meu desejo. Contudo, essa decisão
deverá estar livre de carma, ou do significado de que seria igual à morte e
destruição se desejasse não gerar, ou que estaria condenada para sempre. Mas
também espero a confirmação de que, se está no plano divino da minha vida, que
isso se confirme e que a criança nasça.
V. - México
RESPOSTA 26
Querida V.
Esperamos que agora compreendas porque não era possível responder quando
pediste.
Pediste indiretamente confirmações que não podíamos te dar ou deixar de te dar,
pois não podíamos interferir em teus processos.
Agora, querida, valorizando a distância que há desde a tua pergunta inicial,
desejamos que te transportes a esse momento no qual estavas vivendo teu forte
processo de dúvidas, durante o qual tinhas que tomar uma importante decisão.
Qualquer decisão que tivesses tomado seria correta.
Estás agora em condições de entender? Podes compreender que essa era uma das
tantas provas que tiveste e terás que enfrentar ao longo de toda tua vida?
Entendes que tua aprendizagem depende não tanto das decisões que tomas mas
sim de “como” as tomas?
O momento de uma decisão traz em si um processo de auto-sinceração, onde o ser
humano é posto à prova por si mesmo. Que jogada de mestre, não é verdade? Sua
dualidade não lhes permite ver o que realmente está em jogo, pois nunca está em

jogo o "momento em si", mas sim "a compreensão do momento que se vive" e a
visualização de suas repercussões no próprio crescimento.
Esperamos ter podido te ajudar a colocar-te na melhor perspectiva para que possas
compreender teu momento, querida.
Bendita sejas!
PERGUNTA 27
Caro Mario
Passou tempo desde que decidi retomar meu caminho espiritual através da Arte,
em 2000. Fechar minha agência de Publicidade e deixar para trás meu casamento
(apaixonado!) e meus três filhos, foi o preço e energia que essa ação
transcendental exigiam daí em diante, o processo doloroso de crescimento inicial foi
se iluminando até níveis que eu jamais suspeitei.
Apareceram meus guias terrenos que me mostraram o trabalho com o ego. Uma
linda prima que trabalha em conjunto com seu marido sob o Fogo Sagrado de
Itzachilatlán, me levou junto a meu espírito às cerimônias de cura das energias
retidas nas minhas células. Agora, com minha nova mulher, cujos guias do céu se
manifestaram em canalizações e nos mostraram, de forma multifacetária, que ser
pessoas melhores já era uma responsabilidade e motivo de estar satisfeito com o
processo.
Guardei todas estas coisas maravilhosas em meu coração, expandindo-as através
da minha arte, através do que creio ter visto de onde venho originalmente, e isto
não deixa de me emocionar. Sobretudo quando alguma pessoa teve regressões
diante de um quadro de uma linda xamã, mostrando-me que sim, posso curar as
pessoas com minhas cores e que o caminho do retorno ao pai-mãe é infinitamente
mais espetacular até mesmo do que os livros de luz nos mostram.
Enfim, Mario, quero apenas pedir, através de teu lindo serviço, que peças a Kryon
algum conselho sobre meu caminho que, encantado, abracei através dele.
H. - Chile
RESPOSTA 27
Querido H.
Tua carta é muito explícita e detalhada, o que é muito bom para que os leitores se
conectem com a essência da resposta que te damos. Teus processos são, em si,
uma convalidação de que estás transitando o caminho que teu coração escolheu, ao
invés de te deixar levar por tendências opostas.
Como foi dito em ocasiões anteriores, ser curador não significa que tenhas que
colocar um rótulo que te obrigue a curar com meios muito específicos. O ponto é
curar. E tu curas a outros através da tua arte.
Tudo isto é muito simples. Bendito seja o ser humano que compreende que a
maioria das vezes não é necessário explicar muito ou dar tantos detalhes.
Privilegiem a ação e ponham-se em movimento atuando, ao invés de pensar tanto
como o farão.
Portanto, querido Hernán, continua fazendo o que fazes, pois é fazendo isso que
estás dando tua contribuição para a elevação da consciência planetária.

Vá em frente!
PERGUNTA 28
Quero ajudar um grupo de pessoas que faz TCI - Transcomunicação Instrumental para se comunicar com seres queridos, quase sempre com filhos que faleceram.
Isto é feito com dificuldade, já que é gravado em fitas e é bastante difícil escutar as
vozes. Ainda que, na maioria das vezes, se consiga, algumas mensagens se perdem
por serem inaudíveis.
Sou técnico em telecomunicações e eletrônica, tenho idéia de como fazer um
aparelho para resolver o problema da audição. Baseio-me - e aqui está a parte da
pergunta - em que os seres que passam para o estado interdimensional sem corpo
na 3D, têm a capacidade de ionizar zonas muito pequenas de espaço diante dos
microfones, ou talvez de gravar sinais magnéticos diretamente sobre a fita, sempre
utilizando quantidades muito pequenas de energia eletromagnética.
O dispositivo que alguns amigos engenheiros em eletrônica já estão desenvolvendo
conforme as minhas instruções, é capaz de amplificar milhões de vezes as
variações elétricas do ar em áreas pequenas. Deste modo, se o que eu imaginei der
certo, serão obtidos sinais sonoros bastante aceitáveis para serem ouvidos em
amplificadores de áudio comuns. Sempre será necessário a pessoa que invoque a
presença desse ser querido ausente desta 3D - ainda que presente na
interdimensionalidade - que, como disse Kryon, realmente não morreu!
Esta é a outra parte da pergunta: estou bem orientado técnica ou cientificamente
com o dispositivo? Kryon teria alguma recomendação, se é que entende como
sendo correto esta aproximação com outras dimensões? Este tipo de dispositivo
seria capaz de canalizar, de alguma forma, mensagens de entidades energéticas ou
angelicais que se fizessem presentes diante deste aparelho eletrônico? Ou o que
imaginei não passa de um delírio pessoal?
D. - Argentina
RESPOSTA 28
Querido D.
A tua intenção de ajudar é louvável, e o Espírito a abençoa, pois ajudar os outros é
a missão de todos os humanos em serviço.
O que estás fazendo é adequado, pois em primeiro lugar tua intenção é impecável.
Isso é o que conta. E sim, claro que é possível ajudar outros a curar com seus
parentes falecidos certos aspectos da relação que tenham ficado inconclusos, ou
fazer com que os que ficaram sintam-se consolados ao saber que os que partiram
estão vivos em outra realidade.
A tua proposta técnica é adequada, mas como tu mesmo destacas, é necessária a
intenção daquele que invoque a presença do ser que partiu. Entretanto, nem tudo é
uma questão de técnica ou de intenção. Devo te lembrar que tal comunicação é
possível em alguns casos, mas não em outros. Isso dependerá da necessidade de
que esta comunicação deva ocorrer, tanto para o que dá quanto para o que recebe,
em função do que o Espírito tenha estabelecido para cada parte.
Ainda que seja certo que todos os potenciais estão aqui e agora, existe um “véu”
que foi intencionalmente desenhado para manter uma ilusão de separação entre
diferentes realidades. É necessário que este véu se mantenha - sobretudo em
certos casos - com a finalidade de originar os potenciais educativos necessários
para que cada entidade humana possa experimentar o que lhe completa.

Digamos, querido D., que dentro do marco da intenção que coloques no que faças,
deverás perguntar a tua consciência se sentes que deves intervir neste ou naquele
caso. Recebendo teus próprios sinais de “via livre”, sente que tua própria maestria
te autoriza a intervir e ajudar.
Lembro-te que tudo o que vocês humanos fazem ao entrar em contato com
qualquer um poderia mudar suas vidas… Tem isso sempre presente.
E, quanto a tua pergunta técnica, devo te lembrar que “casualmente” és um técnico
especializado em eletrônica. Graças a teu conhecimento, estás em condições de
projetar a técnica necessária para aperfeiçoar o aparelho que ajude teus propósitos
humanitários. Em função disso, querido Daniel, repassa os caminhos que te
conduziram a encarar esta aprendizagem, pois verás sinais em todo caminho.
Agora chegaste a um trecho do caminho no qual começa a ficar claro quais eram os
potenciais que marcaram a tua busca. Não é casualidade que tenhas “pensado”
fazer o que te propões…
Teu raciocínio técnico é adequado. Terás que experimentar e fazer ajustes
oportunos. Principalmente, deverás te concentrar em isolar pequenas zonas dos
espectros magnéticos que consideraste como campos de ação de tua experiência.
Observa principalmente variações de campos relacionadas com a proximidade das
pessoas que participam das tuas experiências. Terás que isolar essas variações do
resto dos teus testes.
Lembro-te que o magnetismo humano influi sobre tudo, pois cada ser humano tem
seu próprio campo. Portanto, terás que descobrir dentro de que parâmetros estão
tais possibilidades, com o fim de que possas projetar um aparelho que possa ser
ajustado dentro de certo grau, conforme o campo magnético emanado pela pessoa.
Digamos que farás várias leituras e elas te indicarão em que freqüência operar.
Nunca descartes os efeitos do campo magnético humano dentro de cada
experiência que faças. Sobretudo o teu próprio campo, pois tu serás parte
importante do mesmo. Vá em frente!
Benditos sejam teus delírios! Oxalá todos os seres humanos se permitissem delirar,
pois o delírio sonhador é a chave que abre a porta do descobrimento…
PERGUNTA 29
Estive em um templo Hare Krishna e o monge disse que a língua Sânscrita é a mãe
de todas as línguas.
Kryon nos disse que o Hebraico é a língua mais antiga. Kryon poderia nos dar mais
detalhes que comprovem sua afirmação?
B. - Brasil
RESPOSTA 29
Querido B.
A linguagem humana nasceu de uma língua mãe interestelar que foi trazida para a
Terra por seus ancestrais há eras. Dessa língua mãe, originaram-se todas as
formas de comunicação e suas variações.
À margem disto, na Terra foram se originando várias espécies ou raças, criadas por
sua vez por diferentes linhagens que tinham suas próprias variações lingüísticas e

fonéticas. O sânscrito pertence a esta categoria, pois originou-se a partir de uma
linhagem humana particular.
O hebraico, entretanto, é uma linguagem que pertence a uma linhagem que foi
trazida para a Terra com um propósito específico, como foi dito reiteradas vezes
por outro de meus porta-vozes. Os integrantes dessa linhagem - ainda sem
conhecer as verdadeiras razões disso - sempre estiveram procurando manter a
pureza do grupo humano original, evitando misturar-se com outras raças. Isto é
histórico para vocês. Dentro desta visão, manter a linhagem pura incluiu manter a
linguagem pura.
Bênçãos!
PERGUNTA 30
Boa tarde, Mario.
Gostaria de consultar Kryon, se for possível, sobre meu estado de saúde.
Faz aproximadamente um ano e meio que sinto muitos mal-estares que vão e vêm.
O tempo que sinto esses mal-estares é maior que o que eu não os sinto. Gostaria
de consultar Kryon sobre se isso se deve às mudanças que acontecem no mundo,
ao processo de ascenção, ou a que se deve…
Obrigada Sr. Mario, pela
agradecimentos a Kryon.
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Y. - Venezuela
RESPOSTA 30
Querida Y.
À parte dos processos normais relacionados ao tema da ascenção e as mudanças
que vocês humanos estão experimentando em seus corpos físicos durante estes
tempos, em ti existem potenciais cíclicos relacionados com afetações gerais de
saúde. Estes potenciais específicos se originaram em ti a partir do ano 2000 (mais
especificamente, a partir de 2003) e durarão mais alguns anos.
Isto não quer dizer que te sentirás mal todo este tempo. Apenas queremos que
saibas que, durante este tempo, é necessário que trabalhes a relação que tens com
teu corpo físico e as emoções associadas a ele. Este caminho te conduzirá a revisar
tuas crenças e te ajudará a crescer interiormente, ajudando-te a adquirir uma visão
integral de teus próprios processos.
Tu mesma expressaste, com tuas próprias palavras, não ser boa em manifestar
emoções. Não crês que seja hora de mudar esta crença e começar a curar teu ser
feminino?
Convidamos a fazê-lo, querida!
PERGUNTA 31
Gostaria de fazer a seguinte pergunta a Kryon.
Quando o Reino de Deus na Terra for reinstaurado, como serão as cidades, as
construções, nossas futuras casas? De que forma funcionará nossa sociedade?
Como nos transportaremos de um lugar para outro do Planeta ou do Universo?
Cada família terá sua própria nave espacial (sem ser materialista, lógico, e

deixando de lado os viajantes astrais)? O que acontecerá com o futebol ou com
soltar pipas? Gosto tanto disso... poderei brincar disso?
Quando o Reino de Deus estiver instaurado, poderei dizer o seguinte: “hoje vou
pegar minha nave e irei com minha família para uma linda montanha nevada para
desfrutar a natureza com eles e passar uma linda tarde”?
Bom, te pergunto tudo isto porque fiz visualizações sobre estar no Reino de Deus e
existir nele, mas sei que nem meu melhor prognóstico nem meus sonhos mais
imaginativos serão suficientes para imaginar o Reino de Deus na Terra.
Despeço-me. Obrigado por tudo.
C. - Chile
RESPOSTA 31
Querido C.
Sonhar é a atitude mais inocente que um ser humano possa ativar, pois ela os
conecta com os Reinos de Deus que estão em outras realidades dimensionais
diferentes à do plano terrestre.
A função da mente criativa é dar ao ser humano uma chave que abra as portas
para esses Reinos, que existem em diferentes planos de experimentação. A mente
criativa trabalha como um visor ou tela para mostrar tudo o que existe além de sua
visão humana. Tudo o que vêm ali quando fecham os olhos e deixam sua
imaginação voar, existe.
A origem de todas as invenções que a humanidade criou está no sonho de seus
inventores, que viram suas criações funcionar muito antes que conseguissem
sequer entender como construí-las.
Assim com o vês em teus sonhos, o Reino de Deus existe para ti, e esta é uma
indiscutível realidade que tu, ser humano, verás algum dia em qualquer de tuas
experiências de vida.
Continua sonhando, sonhador de Reinos!
PERGUNTA 32
Olá, Mario
Atrevo-me a escrever e pedir tua ajuda, já que gostaria de saber se recebi o
implante. Pedi-o com muito medo faz algum tempo (2 ou 3 anos), mas consciente
de que, com medo ou convicção, me escutariam.
Minha vida acaba de dar uma virada com relação aos meus afetos e minha
responsabilidade, já que meus filhos estão vivendo com seus pais (um adolescente
de 17 anos e uma menina de 7). O menino já tinha vivido com o pai antes, mas a
menina é uma criança especial que nasceu com problemas motores, que
atualmente dificultam sua aprendizagem ao ponto de que ainda esteja na préescola.
Custei muito para entender esta situação, sobretudo para ajudá-la, porque
reconheço que tenho muito medo, apesar de saber que foi ela quem me abriu todo
este caminho espiritual e a busca incessante de minha verdade. O que realmente
me preocupa neste momento é: é certo que a menina viva com seu pai quando ele
nunca demonstrou muito interesse nela, apesar de ser sua única filha? Sempre

senti que estava sozinha com essa grande responsabilidade que eram meus filhos,
e pedi uma ajuda ao Espírito. É esta a ajuda que estão me enviando?
Por causa de meus filhos, sempre tive desculpas para não meditar, assistir a
palestras, buscar minha preparação neste nível que quero. Esta é uma maneira de
o Espírito me mostrar que não há desculpas? O que faço com a culpa que sinto
porque meus filhos não estão comigo e, ao mesmo tempo, com a tranqüilidade que
sinto de ver que não são de minha única responsabilidade? Será que não deveria
ter sido mãe?
Posso entender que meus filhos são canais de luz e estão fazendo um trabalho em
cada um desses lares onde estão, ou é uma desculpa para justificar minha
ausência?
N. - Venezuela
RESPOSTA 32
Querida N.
O tempo de Deus é sempre perfeito, pois nós não nos guiamos pelo calendário
humano para dar respostas. Portanto, abençôo tua saudável disposição de receber
sem condições.
O pedido consciente do implante neutral é ativado ao ser feito. Já o fizeste, pois
manifestaste tua vontade de ativar tuas aprendizagens de vida e experimentar o
que deve ser enfrentado. Foste muito corajosa e decidida ao reconhecer tua
linhagem espiritual e a missão que tens contigo mesma. A partir daí, estás fazendo
o caminho ao andar, viajante. Isto significa que tu mesma estás escrevendo o
mapa de teu caminho. Que objetivo, não?
Tal como pediste, estão acontecendo coisas em tua vida que estão te levando por
caminhos inexplorados, onde parece não haver nada escrito que possa te orientar
sobre como percorrê-los.
Assim são vocês, os humanos. Ainda que se lamentem pelo que passam na vida,
seu ser interno sempre sabe que é o melhor… e é assim que ocorre a co-criação em
suas vidas, que é uma integração de suas agendas pessoais com a visão que o
Espírito tem de um panorama maior que lhes pertence.
O que ocorreu em tua vida é tua própria criação, querida. Não tenhas medo do
desconhecido. Aprende a não ter medo de teus próprios passos, de tuas próprias
criações. Pediste ajuda para criar tua filha, e a obtiveste. Pediste que o pai da tua
filha tivesse maior responsabilidade, e conseguiste. Pediste para ter mais tempo
para teu crescimento pessoal e o conseguiste. Pediste conscientemente tempo e
liberdade para crescer. O Espírito o co-criou junto contigo. Tens alguma dúvida de
que a co-criação funcione? Entendes agora por que vocês são verdadeiros
alquimistas de sua realidade?
Não te julgues, pois nós não te julgamos. Escolheste o caminho que teu ser interno
desejava. Foi uma decisão tomada com o coração. Essa é uma boa decisão tomada.
Portanto, desfruta-a tanto como possas e, quando decidires que é hora de fazer
mudanças, faze-os, pois nada é definitivo nem é para sempre.
És dona de tua agenda e teu coração é quem a projeta. Os potenciais são
simplesmente infinitos. Basta apenas saber que teus olhos podem pousar sobre
algo e desejá-lo para que o milagre aconteça. Portanto, querida N., deixa que teus
olhos viagem sem restrições e permita-te caminhar sem medo.

Não tenhas medo de nada. O medo é a maior barreira, mas também é teu maior
amigo se aprenderes a entendê-lo como o verdadeiro grande mestre que é… E
assim é!
PERGUNTA 33
Também gostaria de saber tua opinião sobre os jovens que escolhem o mundo das
drogas. Independentemente de tudo que eu tenha lido sobre psicologia, de tudo
que o psicólogo me diz, da responsabilidade dos pais, me pergunto por que, como
espírito, escolhem isso. É muito difícil de entender e de apoiá-los neste processo.
Isto também faz parte do meu próprio crescimento, de ter pedido para ver a
verdade em minha vida, etc.
N. - Venezuela
RESPOSTA 33
Querida N.
Tudo é uma questão de opções pessoais relacionadas com a necessidade da
entidade de experimentar e aprender através dessa experiência particular.
Por sua vez, é também algo que se relaciona com o desenho de diferentes
experiências que vinculam humanos entre si, onde cada um deles deve ser mestre
de uns e aluno de outros. Já explicamos isto em diferentes oportunidades, e o
Espírito transmitiu a mensagem através de diferentes porta-vozes.
Ainda que a experiência das drogas seja difícil tanto para os que a experimentam
quanto para os que se relacionam com os consumidores, é importante que
compreendas que ambos, consumidor e parente, estão unidos por um laço cármico
que os colocou em faces opostas de uma mesma moeda.
Em poucas palavras, o que não é usuário de drogas precisa saber como aprender a
amar sem julgar, enquanto que o usuário precisa experimentar o oposto ao que
talvez tenha repudiado e condenado em outras expressões de vida.
Ambos os protagonistas da mesma história estão unidos em um laço que
geralmente vem do passado e que é necessário depurar em sua essência, assim
como no que diz respeito às aprendizagens gerais que são tiradas de uma
experiência como essa: baixa auto-estima, auto-destruição, desprezo, condenação,
abandono, compreensão, piedade, amor, etc.
PERGUNTA 34
Há muitos anos busco por algo que não sabia o que era. Entrei na metafísica, logo
algo de mecânica quântica, yoga, tai-chi, até que finalmente entrei no Reiki, e isso
me encantou.
Sou curadora. Entretanto, por falta de um lugar apropriado não me lancei no
mercado, somente aplico em meus familiares e conhecidos próximos. Também
canalizei uma linda mestra em cura, trabalhando com pêndulo, imposição de mãos
e uma massagem que denomino energética. Agora que consegui minha cama
dobrável, o carro quebrou. Tive que pedir dinheiro aqui e ali para resolver esta
situação.
Gostaria de perguntar a Kryon o que está me acontecendo desde 2001, que minhas
finanças não voltaram a ser as mesmas. A situação ficou difícil. Adoro o trabalho
como curadora mas, por sua vez, não posso deixar meu emprego mal pago, já que
ajudo a manter minha família.

M.
RESPOSTA 34
Querida M.
Não há dúvida que sentiste o chamado interior para evoluir espiritualmente, assim
como para colocar-te em atitude de serviço. O chamado te fez transitar por
diferentes caminhos de aprendizagem, onde escolheste que ferramentas e técnicas
usar para ajudar outros a curar.
Bendita sejas por atender o chamado que estava previsto em teus potenciais! É
adequado que tenhas feito isso. Entretanto, querida, isto não é tudo…
Tua principal missão está em aprender a co-criar adequadamente realidades
concretas que representem crescimento material em tua vida, aprendendo a
colocar em prática adequadamente as tuas próprias ferramentas produtivas.
Em poucas palavras, deves ir aprendendo a reconhecer quais são tuas
potencialidades produtivas, para logo conseguir colocá-las em prática de forma
eficaz e eficiente. Isto é, deves aprender a combinar teus desejos de servir aos
outros através de tuas próprias ferramentas produtivas.
Os tropeços que comentas são apenas isto: tropeços cíclicos que aparecem
periodicamente para extrair de vocês humanos novas atitudes que suplantem
modalidades que não são mais eficazes ou necessárias.
Recomendo-te que procures sempre ver além das aparências, observando o que
possa estar sendo transmitido em certo acontecimento repleto de aparentes
tropeços. Os tropeços contém a chave para realizar os ajustes necessários,
principalmente se têm a ver ou se originam com certa tendência a querer destacarte ou ser reconhecida por isso. Pergunta-te sempre se o que fazes nasce desse
desejo inconsciente ou simplesmente segues os desejos de teu coração.
Bendita sejas por tua vontade de servir aos outros!
PERGUNTA 35
Olá, Mario!
Super breve! Kryon fala que, do outro lado do véu, sempre estão no agora. A lógica
humana me diz que, para eles, é possível saber o que acontecerá porque “estão
vivendo isso”, mas Kryon sempre diz que é impossível prever exatamente o futuro,
mas sim suas probabilidades. Como isso acontece se eles vivem no Agora onde
tudo já aconteceu?
L. - Chile
RESPOSTA 35
Querida L.
Bendita sejas por trazer à tona esta pergunta sobre o Agora e seus infinitos
caminhos!
O Agora, para nós, é um ponto a partir do qual temos todas as possíveis
perspectivas daquilo que é e que poderia ser. De fato, tudo o que Agora é poderia
ser modificado em menos de um segundo… pois são infinitas as possibilidades de
escolher qualquer outra janela de ação.

Quando nós vemos o Agora, não vemos “o que aconteceu”, mas o que está
acontecendo simultaneamente. Portanto, sabemos com quais possibilidades vocês
humanos poderiam estar trabalhando. Em troca, vocês, em seu Agora, vêem o que
acontece, imaginam uma porção muito pequena do que poderia acontecer e só
enxergam o que passou… “quando já passou”.
O conceito interdimensional do Agora permite que nos coloquemos em qualquer
perspectiva e participemos de todas as suas implicações. Quando vocês começam a
pensar sobre algo por fazer, nós já sabemos quais seriam os possíveis caminhos
que poderiam recorrer, pois estão abertos diante de nossos olhos não humanos.
Dito de uma forma compreensível para ti, lhes vemos como se estivéssemos vendo
ao mesmo tempo uma grande quantidade de cenas que ocorrem simultaneamente
onde vocês são os protagonistas em todas elas.
Todas as cenas estão transcorrendo ao mesmo tempo. Todas estão no Agora. Para
nós, todas as cenas caracterizam a multidimensionalidade de sua essência
espiritual, que alinhou, frente ao infinito, tudo o que poderia ser realizado por
vocês. Todas as cenas ocorrem ao mesmo tempo, porque estão na matriz da
retícula cósmica, tecidas umas com as outras, causa e efeito de todas.
Essa é a chave, querida: causa e efeito. Tudo em suas vidas é uma cadeia de
causas e efeitos, pois nada se ativa sem provocação ou conseqüência.
No Agora, nós podemos ver todas as causas e todos os efeitos. Portanto, tudo o
que aconteceu, acontece e acontecerá - usando seus conceitos de "passado,
presente e futuro" - está estendido diante de nós como um grande leque de
possibilidades.
Nosso conselho sempre foi de que vocês procurem entender que não há decisões
boas ou más. Todas são decisões que ativam grandiosos potenciais de
ensinamentos em suas vidas. Portanto, espantados pela magnitude de uma visão
que agora não podem manter, tentem sentir-se como apostadores frente às
vertiginosas voltas da roleta.
Apostem e paguem para ver!
És abençoada, querida L.
PERGUNTA 36
Amado Kryon, te saúdo do meu coração.
Faz algum tempo que tive uma resposta da tua parte que me ajudou muito a
centrar minhas energias. Agora, quero compartilhar contigo minha satisfação ao me
sentir parte desta grande mudança que estamos experimentando, já que com cada
dor corporal (três dias de cama, um sem poder me mexer), grandes dores de
ardência em meu plexo, minhas costas, minha cabeça, consegui passar por isso,
honrando o instante e na convicção mais absoluta que tudo está sendo removido de
dentro de mim e é para um bem mais elevado.
Sabes, abençoado Kryon, o que me deixa um pouco triste é comprovar o que tu
apresentas em alguns de teus livros, desta raiva espiritual, quando falas da brecha
entre a velha e a nova energia. Bom, fui parte disso e vejo com muita tristeza
como as pessoas se incomodam muito quando enuncias verdades que, na visão
deles, não fazem sentido. Não canso de me surpreender com a quantidade de
pessoas que ainda se aferra ao velho.

Em todo caso, sei que minha energia não deve ficar aí, e devo seguir adiante. Mas,
estas bênçãos tão maravilhosas são realmente para tão poucos? O que acontece
com as pessoas! Sinto um pouco de frustração porque é óbvio que, quando a gente
começa a ver esta “não realidade” a partir de outros aspectos, a gente gostaria que
todos sentissem o mesmo, mas também tenho claro que cada um tem seu
processo. Em todo caso, bendito do Universo, peço-te um pouco de orientação…
C. - Chile
RESPOSTA 36
Querida C.
As bênçãos do Espírito são para todos, não para alguns poucos.
O Espírito abençoa cada um de vocês todos os dias de sua vida, pois todos são
semente de Deus. A essência de Deus vive em cada um de vocês e, assim, vocês
são benditos desde o dia que nascem neste maravilhoso plano em que habitam
agora.
São especialmente abençoados por sua coragem e valentia em aceitar o desafio do
duelo terreno. São especialmente abençoados por ter aceitado viver em plena
escuridão e desconhecimento sobre quem realmente são. E são especialmente
abençoados por ter estado dispostos a assumir que, no jogo da polaridade,
poderiam não ter chegado a lembrar toda sua magnificência.
Bendita sejas por recordá-la, querida, e bendita sejas por ajudar aos outros, com
tua atitude, a fazê-lo. Basta apenas que sejas, e sendo poderás conseguir que
outros reconheçam seu grande potencial e vejam que também são sempre benditos
pela grande família que não lembram de ter.
PERGUNTA 37
Kryon:
Sei que estás no vazio, lugar do qual descemos os 7 planos e para o qual agora,
com a elevação da consciência, estaríamos regressando.
A pergunta: tenho uma sensação de que algo grandioso pode acontecer dentro de
mim. Há alguma indicação especial para aperfeiçoar o trabalho que realizo?
L.
RESPOSTA 37
Querido L.
Responderemos todas as tuas perguntas através da energia unificada de Kryon e
seu porta-voz.
Os números que viste repetidamente são indicadores que têm a ver com a
necessidade de equilibrares teu senso de iniciativa, tua segurança em prol da
efetiva concretização de tudo o que faças, procurando ser mais analítico e reflexivo
em teu dia a dia. Isso que acabo de te dizer tem a ver com a necessidade de
conciliar tua faceta sonhadora com o resto, principalmente com os desafios que teu
dia a dia exigem.
É necessário que uses estes tempos para te preparares, estudares, te
especializares, pois o conhecimento que acumulas hoje será muito útil amanhã,

quando precisar viver importantes processos de mudança. Como tu mesmo
disseste, podem ocorrer coisas muito importantes na tua vida, pois os potenciais
existem. Apenas é necessário que sejas tu que os ative, através de uma atitude
equilibrada nos aspectos que te mostrei.
PERGUNTA 38
Chamo-me M., tenho 51 anos, separada, três filhos maravilhosos de 28, 24 e 10
anos. Trabalhei duro durante 22 anos, até que, em junho de 2003, me tiraram do
trabalho que fazia no departamento de Recursos Humanos de uma empresa
privada. Eu gostava muito do que fazia e, mesmo quando era muito estressante,
sentia e sabia que era ali que eu deveria estar… e até o último dia fiz tudo o que
senti que devia fazer.
Faz muitos anos que estou em meu trabalho espiritual, mergulhando dentro de
mim, me conhecendo, me curando, experimentando a mão de Deus que sinto em
minha vida como tremendamente generosa e protetora, pelo que agradeço, a todo
o momento, tudo o que tenho, penso e sou. Ainda quando conheço minhas
imperfeições, sei precisamente que aí está minha aprendizagem e minha força, e
aprendo a cada dia a amar minhas limitações, a não me julgar e a corrigir os erros.
Curei a mim mesma e continuo fazendo isso. Tenho certeza que estou sustentando
a Luz. Em geral, minha vida é harmônica, minhas relações são afetuosas e tenho
tudo o que necessito, mesmo quando nestes últimos tempos sinta que o Espírito
me distanciou de tudo. Estou sem trabalho remunerado desde 2003, e minha vida a
dois não teve sucesso. Consegui ter uma relação harmoniosa e de afeto com o pai
do meu filho mais novo, já que, independente de estar separada dele, tenho por ele
muito carinho e consideração. Sinto que os pais de meus filhos são homens
maravilhosos. Escolhi-os e não me arrependo de tê-los tido e ter compartilhado
com eles o que tive que compartilhar, e os amo por isso.
Ainda que seja certo que meu lar é um castelo, que sou milionária e tenho a sorte
de ter as bênçãos materiais que necessito, sei que estou em tempo de espera.
Desde 2002 até três semanas atrás, fui Presidente do Centro de Pais e Mestres do
Colégio do meu filho mais novo, tarefa honrosa que cumpri feliz, sabendo que
estava ali por algum motivo. Missão cumprida, mas não é sem pena que a deixo, ao
dar-me conta dos sinais que me orientavam a fazê-lo e, agora, estou novamente
“suspensa”.
Sabendo que há algo precioso para mim, quero humildemente pedir que meu
Amado Kryon me oriente, já que ele conhece meus desejos pelo Lar, mas também
sabe de meu amor para com Gaia e minha decisão de permanecer aqui, de
sustentar a Luz neste maravilhoso país chamado Chile. Já que sei que irei aonde
tenha que estar. É maravilhoso experimentar o ensinamento, observar como, à
medida que trabalho em mim mesma, a natureza responde e tudo responde.
Querido Mario, por teu intermédio desejo, desde o mais profundo do meu ser,
comunicar-me fisicamente com o Espírito e solicitar-lhe que me oriente para fazer o
que tenho que fazer de acordo com o meu contrato, com o objetivo de servir aos
meus irmãos, já que, independente de meus amores pessoais, sei que minha
missão é mais ampla e preciso trabalhar nisso já. Sei que tudo o que fiz foi perfeito,
de acordo com o Plano. Agora, forjo novamente meu caminho e peço a orientação
de meu Amado Kryon.
M. - Chile
RESPOSTA 38
Querida M.

Tua carta é muito longa e, ainda que meu porta-voz peça que as perguntas
dirigidas a nós sejam breves e diretas, abençôo tua extensão, pois a exposição de
teu caso, o relato da tua vida, a visão que tens dela e a maneira como a fazes
denotam - especialmente para todos os que agora estão lendo - que estamos
diante da presença de um verdadeiro Farol de Luz.
Ser Farol que ilumine o caminho dos outros é assim como descreveste.
Teu trabalho em Recursos Humanos te colocou em uma função onde podias intervir
poderosamente na vida de outros de vários modos, pois tinhas o poder de decisão e
podias orientar ou ajudar a abrir caminhos. Tua luz esteve iluminando a viagem de
outros, até que não foi mais necessário.
Na tua vida pessoal, experimentaste diferentes maneiras de amar, e isso, acredite,
é uma bênção, pois pudeste amar e ser amada sob diferentes esquemas de
aprendizagem. Através da viagem do amor de casal, empreendeste a viagem do
amor filial, que estendeste a outros através de tuas funções no Centro de Pais.
Acredite, querida, acumulaste várias horas de vôo que te fazem credora de
algumas milhas grátis em qualquer itinerário que queiras escolher.
Entretanto, como sabes que tuas viagens foram intensas, é necessário fazer uma
pausa antes de embarcar em tua nova viagem. Quando vocês não entendem que as
pausas são necessárias, o Espírito intervêm através de sua própria agenda de cocriação… co-criando momentos de pausa necessários para revisar e integrar tudo o
que fizeram, para valorizar e assimilar… com vistas a novas atribuições.
Permite-te, portanto, que este tempo seja de assimilação e de valorização. Cura
tuas emoções, recupera teu ser físico e simplesmente espera que o trem da nova
atribuição pare na tua parada, a parada que criaste através da manifestação de tua
intenção em seguir sendo um Farol para outros.
Tudo tem seu tempo, e os potenciais para isso estão dados. Apenas permite que as
causas e os efeitos de tuas ações se realinhem outra vez para uma nova viagem.
Tua carta é um exemplo de que o ser que é iluminado sabe que servirá ao Plano
Divino onde quer que esteja. Não importam os cenários, mas sim a intenção
colocada na realização do serviço.
Bênçãos!
Kryon
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