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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.
É TEMPO DE FAZER UM BALANÇO... MAS TUDO ESTÁ BEM!
Canalizado durante o dia 31.12.2006
Há dias e dias que desejava me sentar e escrever com calma para vocês, ou seja,
fazer um contato mais direto com vocês, amigos que há anos recebem as nossas
mensagens espirituais. Hoje, 31 de Dezembro de 2006, consegui... enfim!
Talvez sinta um pouco de pena ter que dizer isso, mas o ritmo do meu tempo humano
tem sido implacável. Eu não sei o que aconteceu neste ano de 2006, mas percebi o
tempo deslizar rapidamente entre as minhas mãos e, por mais que tenha tentado, não
consegui fazer tudo aquilo que gostaria de ter feito...
Muitos projetos pessoais que ficaram em stand-by e, além disso, outros que estão
relacionados com o trabalho que fazemos diariamente através do meio a que estamos
ligados. Entretanto, se me perguntassem se sei as causas disso, a minha parte
consciente e humana diria que simplesmente me deixei levar pela maré e aproveitei as
melhores correntes pelas quais poderia ter navegado, deixando de lado aquelas que eu
sabia que não me dariam resultados imediatos ou semelhantes.
Se me perguntassem sobre como me sinto, uma parte de mim diria que estou
bastante satisfeito e realizado por todas as bênçãos que recebi nesta trama da
viagem... e continuaria, dizendo: “Obrigado, Espírito, por me dar tudo o que eu queria,
precisava e podia realizar... pois tudo aquilo que não tenho agora é porque não
precisei ou porque não sabia como lidar adequadamente.”.
Mas, se perguntássemos àquela outra parte de mim, aquela que todo mundo sabe –
porque está conectada com a Divindade – sobre o resultado da viagem chamada 2006,
essa parte responderia com a voz angelical de Kryon e diria o seguinte:
É TEMPO DE FAZER UM BALANÇO... MAS TUDO ESTÁ BEM!
Querido Humano
Pergunta algo que já sabe? Ah, vocês, os humanos... sempre querendo que nós lhes
demos as respostas que vocês já têm na ponta da língua... Ah, abençoada dualidade a
de vocês! Justamente você, que deveria estar consciente disso, está perguntado aquilo

que já sabe... sobre como se sente. Você já sabe como se sente!... Mas, está bem...
vamos entoar aquilo que você gostaria de ouvir.
Você sabe muito bem que o seu ser espiritual, aquele que nunca deixa de existir, não
está em consonância com o que conquistaram durante a viagem 2006. Não, o Ser não
está em consonância porque sabe que você poderia ter feito mais, que poderia ter sido
mais consciente, mais pontual, menos disperso... poderia ter organizado melhor o seu
tempo e, principalmente, a sua intenção – que guia o seu tempo – para realizar tudo o
que sabia que deveria ter feito.
Ah! É isso que gostaria de ouvir, não é mesmo? Queria que nós disséssemos isso, já
que, certamente, não lhe agrada dizer a si mesmo. Que cômodo! Mas, está bem... não
se preocupe. Honramos a sua necessidade de se repreender, se isto lhe faz sentir-se
melhor com aquela parte de si que realmente sabe o que aconteceu.
Essa necessidade que manifesta é, na verdade, a necessidade que vocês, os humanos,
costumam ter de buscar a aprovação ou a justificativa dos seus atos perante os
demais, sejam humanos ou não. Compreendemos vocês, acreditem... mas também
lhes incentivamos a se libertarem dessa prática que impede o desenvolvimento dos
seus potenciais.
Querido, você sabe que nenhum de nós – nenhuma das partes multidimensionais que
pertencem ao seu Ser – lhe julga por fazer ou deixar de fazer algo, visto que você,
somente pelo fato de Ser, honra o propósito de existência, esse propósito que fez com
que decidisse estar aqui e agora manifestando justamente toda a sua dualidade ao se
perguntar se realmente fez certo ou, até mesmo, se fez errado, não se atrevendo a
reconhecer que falhou por ter feito segundo os seus próprios critérios de qualidade de
vida. Veja, que palavreado para tentar lhe consolar!
Você é único, querido, e, por isso, só você sabe o quê e como fazer o que sente para
ajudar a cumprir o propósito divino pela qual decidiu ter nesta experiência humana...
você, exatamente você, aquele que expande a sua Luz nos rincões mais escondidos de
Tudo o que É.
Você é único e divino, e, por causa dessa singularidade que faz com que sinta em si a
energia do Criador... só você pode saber o que está certo e o que não está. Só você
pode decifrar os seus próprios códigos morais. Só você pode ficar satisfeito ou não por
cumpri-los.
Tudo isto acontece, querido, porque você foi feito à imagem e semelhança da energia
que plasma e unifica Tudo o que É em uma só imagem, aquela que os seus olhos
constroem diante de si, passo a passo, dia a dia, cada dia da sua vida terrena, aquela
que você escolheu e aquela que se realiza de acordo com os seus desígnios diários.
Quando você decidir Ser, todo o mundo conspira para que você seja, querido! Ou seja,
você não somente é responsável por tudo o que lhe ocorre, mas também é o cocriador do Todo, pois os seus desígnios também ajudam a construir os desígnios dos
demais, já que os outros também são grandes criadores dessa Matriz que nos vincula a
Todos, vocês lá e nós aqui.
Vocês lá e nós aqui? Ou vocês aqui e nós lá? Não exatamente: vocês fingindo estar
separados de nós, o seu “lá” e nosso “aqui”, porque, na verdade, não há “aqui” nem

“lá”. Todos estamos juntos, fingindo que devemos estar separados para que este jogo
de dualidade funcione de acordo com o programado.
Em sendo assim, querido, como julgar o saldo da “sua” viagem, sem deixar de falar da
“nossa viagem”, da viagem que nós fizemos para manter conectada a trama
interdimensional, que justamente permite que a viagem exista?
Essa parte de si que sabe tudo, mas que não reconhece que sabe, é, na verdade, uma
parte de nós que, sim!, reconhece que vive em você. Essa reciprocidade, essa
dualidade em equilíbrio, esse reconhecer e desconhecer conforme a mais perfeita regra
do jogo que poderíamos ter imaginado para jogar juntos, em equipe: somos sócios e
nos apoiamos reciprocamente através de nossas respectivas habilidades. Se são suas
habilidades humanas, querido, como destacar e enaltecer as magnificências divinas?
Quando se pergunta sobre o saldo da sua viagem 2006 – porque agora é um tempo
excelente para fazer a recapitulação, a revisão e para interiorizar o que se aprendeu –
sugerimos que procure vislumbrar que tal saldo é o produto da união da sua agenda
humana com a agenda divina, da agenda de toda a humanidade com a agenda de
todas as missões espirituais da humanidade.
Claro que sim!, já que você, melhor que muitos, sabe qual é a ciência certa e que
basta uma palavra bem colocada no momento mais adequado, que basta um
pouquinho de informação lida oportunamente... para semear em outros, em muitos, a
semente do despertar que fará com que nós, na grande matriz interdimensional, nos
conectemos a níveis mais sutis, ou, em outras palavras, através daquilo que
chamamos de “terceira linguagem”.
Querido, falamos diretamente porque você iniciou um diálogo conosco, procurando
reconhecimento e respostas... mas não deve esquecer que a sua busca é a mesma que
toda a humanidade, cedo ou tarde, empreenderá. Portanto, estas palavras são
dirigidas para toda a humanidade que agora está aproveitando as circunstâncias
especiais e motivadoras de um encerramento de ciclo anual, para realizar um balanço
do que foi vivenciado.
Humanos, na sua visão linear, parece que algo termina hoje, 31 de dezembro de 2006,
e que algo novo começa amanhã, 1º de janeiro de 2007. Não estão totalmente
equivocados, eis que, na sua experiência humana, é assim que ocorre. Entretanto, no
que diz respeito a nossa conexão interdimensional, nada mudou... exceto que o
marcador linear humano, que mede o compasso do tempo, constituiu-se há séculos –
em um momento propício para ativar a semente da espiritualidade através da
necessidade de compreender o que estava certo, o que estava errado, e, sobretudo,
para declarar o propósito de ser cada dia melhor.
Queridos, nesse tempo humano propício para a reflexão interna, nós vemos surgir uma
janela coletiva de oportunidade que lhes pode ajudar efetivamente a estabelecer a
diferença na existência. Atravessem essa janela de oportunidade com a plena
consciência de tudo o que fizeram, ou realizaram, até agora, ativando uma integração
conjunta de propósitos humanos espirituais. Façam isso sabendo que agiram seguindo
as batidas do seu coração, as quais estavam, estiveram e estão sempre alinhadas com
um plano ulterior e mais elevado... posto que a intenção espiritual pura está em
consonância com as recomendações do seu coração.

Concluímos sugerindo que evitem lamentar-se, duvidando de si mesmos e de suas
intenções, pois o Espírito está sempre alinhado com cada uma delas, seja qual for. Não
se lamentem, duvidando das suas conquistas, pois elas honram os propósitos mais
elevados da existência e permitem que a Matriz esteja viva e ancorada em cada
propósito do Ser. Não se lamentem, duvidando da viabilidade dos seus projetos, eis
que o fato de criá-los e de colocá-los em prática honra a sua verdadeira viabilidade e
torna possível a aprendizagem de muitos de vocês... e de nós também (se soubessem
o quanto aprendem de tudo o que lhes acontece na última hora...), pois nós não
estamos isentos de aprender. A aprendizagem do Ser nunca para, porque é o
verdadeiro impulsionador da consciência, que torna possível a vida em todos os níveis
da existência.
Eu sou Kryon e estou em serviço para a Humanidade.
Através do grupo de entidades angelicais que fazem parte de mim e através de todos
os meus porta-vozes, conhecidos publicamente ou não, estou disposto, aqui e agora,
de lhes oferecer uma mensagem alentadora que sirva de consolo para vocês
crescerem. Eu sou o seu alento de vida e vocês têm a vida que retém o alento e o
processa para crescer! Aceitem o meu consolo e façam com ele o que acharem melhor,
mas, se puderem senti-lo dentro do seu coração, o propósito desta breve mensagem
estará cumprido e terá lhes ajudado a crescer.
E assim é.
Kryon
Canalizado por Mario Liani
Há plena e total autorização para fazer circular livremente o texto acima impresso ("É
tempo de fazer um balanço... mas tudo está bem!” – Kryon canalizado por Mario Liani
– 31-12-2006), sempre que seja enviado ou publicado integralmente, sem edição e
com os respectivos créditos de autoria. Lembramos amavelmente que o único
interesse perseguido com a divulgação pública deste e de outros textos similares é a
transmissão de conhecimento e a elevação da consciência. Portanto, não se autoriza a
divulgação do texto citado para fins meramente econômicos sem consulta prévia ao
canalizador.
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