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A Renovação da Família 
 
(A Família, Parte IV) 
 
Kryon, através de Lee Carroll 
 
Perth, Austrália, 26 de setembro de 1998 
 
Esta canalização ao vivo é a parte quatro de cinco sessões sobre a Família da 
forma como o Espírito nos vê. 
 
Saudações, queridos, eu sou Kryon, do serviço magnético. Realmente, este lugar 
é uma área preciosa! Haverá alguns entre os presentes que dirão: "Como pode 
acontecer uma coisa assim? Ser possível que as palavras e a energia do outro lado 
do véu visitem um lugar como este?" Vamos lhes dizer que este acontecimento 
em particular é criado a partir de sua intenção. Como meu parceiro lhes 
mencionou, foram vocês, sentados nas cadeiras, comparecendo a um 
compromisso, queridos, que fizeram com que esta energia se desenvolvesse 
desta forma – de forma muito mais grandiosa e elevada do que era antes nesta 
época, nesta cidade. 
 
Deve-se também à intenção dos que estão lendo isto. Estamos no agora e 
sabemos dos potenciais vindos do que vocês chamam de futuro, que é agora 
mesmo, embora alguns chamem de passado. 
 
Queridos, esperaremos um momento para permitir ao séqüito que é Kryon – todas 
as entidades que esperaram sua chegada aqui – atravessar fluindo esta brecha do 
véu. Trata-se da energia da família, pois os que vieram nesta noite a este lugar 
são seus conhecidos. E muitos de vocês sentirão e reconhecerão a energia de 
alguns dos que eram chamados humanos e recentemente morreram. A energia 
deles fluirá para este grupo juntamente com as outras entidades angélicas que 
trago comigo. Com sua simples presença, eles bradam a vocês: "Somos eternos e 
vocês também!" Eles trazem a este lugar uma energia que é amor e é também 
preciosa, combinando-se com a energia por vocês criada – mesmo por quem está 
lendo isto agora. 
 
Dizemos-lhes neste momento, deixem esta energia que chega agora perambular 
entre as cadeiras, pelos corredores, entre os seres humanos e deixem que ela 
lhes permita sentir a presença e a força da luz de sua família espiritual. Deixem 
o amor presente nesta sala impregnar vocês, tornando-se espesso com sua 
presença e realidade. Pois estamos encontrando vocês neste momento como 
família, um a um. Acreditem! Vocês sabem, nós sabemos seu nome. Não se 
surpreendam ao saber que sabíamos de seu convite, do potencial e do fato de 
que vocês ocupariam essa cadeira ou leriam isto! Oh, o potencial era forte, até 
mesmo para os que estão aqui e senão recentemente o descobriram, ou para os 
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que lêem isto e nunca leram uma canalização de Kryon. Podemos lhes dizer que 
seus nomes eram conhecidos e o potencial era conhecido. 
 
Dissemos isto aos outros grupos e queremos que vocês prestem atenção, pois 
ainda é novidade para muitos. Talvez vocês achassem que viriam nesta noite 
como um grupo de seres humanos para assistir a uma entidade apresentar 
algumas informações? Realmente, talvez haja informações para vocês, e por esta 
razão vocês acreditam estar nas cadeiras escutando ou lendo. Vou lhes contar o 
que está realmente acontecendo: entendam, a família a conversar com vocês 
agora é um grupo conhecido por vocês – um grupo que os ama imensamente, que 
os conhece pelo nome, que os reconhece – um grupo que sabe exatamente por 
que vocês estão aqui e os potenciais que se desenvolvem ao redor de sua vida. 
Família é isto – um tremendo e amoroso grupo de apoio. E este grupo a se 
difundir por esta brecha do véu, preenchendo esta sala, estava esperando que 
vocês estivessem aqui! Esperava que vocês lessem estas palavras. Talvez 
possamos nos fazer entender – quem tem esperado por quem? 
 
Talvez isto puxe outro assunto, um assunto que é o seguinte: queridos, sentimos 
falta de vocês. Estamos aos poucos começando a deixar vocês saberem como esta 
interação entre Espírito e humano realmente funciona. Esta sua conexão 
familiar, esta energia de casa que flui para cá deveria lhes dizer muito sobre 
quem nós, do outro lado do véu, somos. Meu parceiro (Lee) lhes falou sobre 
parceria. Falou-lhes sobre a capacitação do espírito humano. Agora talvez vocês 
comecem a entender, é o seguinte: vocês e a família são parceiros em todas as 
coisas! Queridos, vocês não podem esconder a luz que vem de vocês. Contamos 
aos outros grupos desta bela terra uma coisa interessante. Contamos que havia 
um séqüito que chega com vocês no nascimento e permanece com vocês, que 
seus integrantes são muito mais numerosos do que vocês e os apóiam 
energeticamente neste planeta. Muitos deles são postos em atividade quando 
vocês manifestam intenção espiritual. Vocês podem senti-los à sua volta, e 
alguns de vocês sabem do que falo. Alguns deles se tornam seus mapas e sua 
intuição, ajudando a criar as sensações de que vocês passam a conhecer e 
reconhecer. Trata-se das intuições que os ajudam a saber se devem virar à 
direita ou à esquerda, avançar ou recuar ou simplesmente se sentar quietos. São 
o que vocês chamariam anjos, guias, os que os amam imensamente e ficam com 
vocês a vida toda – e eles também estão aqui. 
 
Desejamos encher esta sala onde vocês estão sentados com a presença do amor 
como nunca se fez neste lugar ou em qualquer outro lugar onde vocês estiveram. 
Enquanto sentam-se a ler ou escutar, queremos que vocês estejam cientes de 
que estamos aqui. E vou lhes dizer, se vocês estiverem manifestando intenção de 
alcançar aquilo pelo que vieram, vocês receberão energia para encontrar a 
solução! Talvez vocês precisem apenas de informações – talvez de uma 
verdadeira cura. Mas foi por isso que vieram. Acham que não sabemos disso? Não 
acham que sabemos, além de seus nomes, tudo sobre sua vida? Isto é família, 
sabem. Isto é o amor da família. 
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Os testes com os quais vocês se defrontam, todos têm soluções. Vocês não 
ficariam surpresos, ficariam, se eu lhes dissesse que a solução foi criada por 
vocês? Ah, Humanos pensam que vieram caminhar neste plano chamado Terra, 
sendo testados para se descobrir onde ficará o equilíbrio de energia. Eles 
aceitam isto. Pensam que por todas as suas vidas vão passar por testes e testes e 
testes. E aqueles sábios entre vocês dizem: "Entendemos que estes testes são os 
que nós criamos para nós mesmos. Compreendemos como as coisas funcionam. 
Nós os atravessaremos com esta nova parceria." 
 
Quero lhes dizer por que vocês vão atravessá-los – porque vocês não têm apenas 
testes e testes e mais testes. Queridos, na Terra existe um equilíbrio que 
descrevemos anteriormente. A mensagem é transmitida aqui com tanto amor 
porque queremos que vocês tenham uma revelação nesta noite. A revelação é a 
seguinte: a cada teste corresponde uma solução engendrada por vocês próprios! 
Estas energias apresentam uma correspondência. Embora já tenhamos falado 
sobre isso a muitas pessoas, ainda há confusão. Saibam o seguinte: ao longo de 
sua travessia nesta vida, também existem soluções, soluções, soluções. Este 
equilíbrio de teste e solução cria uma situação de vitória/vitória, que vocês 
muitas vezes nem mesmo conseguem imaginar por conta própria. O Espírito está 
diante de vocês com uma bandeja, e nesta bandeja há realmente soluções 
justamente para os seus problemas – os testes e testes e mais testes pelos quais 
passam. E se vocês pudessem examinar as soluções da bandeja, veriam que elas 
possuem uma característica única. Veriam que elas têm nomes! Apresentam 
exatamente seus nomes. Para cada desafio de sua vida, existe também uma 
solução que encerra sua energia. Vocês a criaram ao mesmo tempo em que 
criaram seu teste! Está bem ali à sua disposição – e é igual aos testes, com o 
mesmo potencial, pronta para ser equilibrada. 
 
Queríamos enfatizar isto porque há tantos de vocês que precisam desta 
compreensão agora. E dizemos com todo amor, vocês acham que não sabemos 
pelo que estão passando? Há algo que vocês devem saber. Vocês nunca estão sós. 
Oh, vocês podem fazer o possível para pensar que estão. E talvez haja tempos 
em que se convençam disto, mas estou lhes dizendo, não é assim! Vocês nunca 
ficam sem proteção, mesmo durante uma mudança de guia, mesmo durante uma 
troca. Eis aquela palavra novamente: proteção. É nova nesta era, sabem. Tem a 
ver com o que descrevemos no encontro passado, ao falar sobre o poder de sua 
consciência. Falamos sobre o que acontece quando vocês conduzem sua luz – 
toda a atividade do reino angélico à sua volta responde. Falamos sobre isto 
porque ali existe proteção, proteção para não se cometer um erro. É assim. É 
parte da nova energia, as novas dádivas e ferramentas. Faz parte do mapa que 
Michael Thomas tinha na história que lhes contamos [Livros de Kryon, The 
Journey Home – A Jornada para o Lar]. É a dádiva de sabedoria ofertada a vocês 
pela chamada família à sua volta. 
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Vocês se perguntam por que Kryon e o séqüito ficam agitados? Imaginam por que 
há emoção? Por que às vezes meu parceiro chega a chorar de alegria numa 
ocasião como esta? Vou lhes dizer. Não viemos apenas para entregar mensagens 
com informações. Viemos também lhes transmitir a sensação de casa, para fazê-
los tomar novamente consciência de quem são. Há outra razão, comum a cada 
uma destas reuniões: vamos aproveitar este momento para lavar seus pés. Que 
este processo não seja desperdiçado em nenhum de vocês. Os potenciais aqui 
existentes para consciências e poder humanos são impressionantes! Não falamos 
apenas dos humanos sentados no que sua estrutura de tempo linear diz ser seu 
agora, mas também dos que lêem estas palavras agora. 
 
Vou me dirigir aos presentes nesta sala (em Perth): há muitos, além dos que se 
encontram neste edifício, que ouvirão e lerão esta mensagem. Talvez sintam o 
que vocês sentem neste dia. Eles saberão da energia que pode entrar fluindo 
num espaço como este envolvendo-os no amor de Deus, porque ela pode fazer o 
mesmo no espaço ao redor dos que estão lendo. E enquanto este amor os 
envolve, queridos, e o vórtice o desloca entre as cadeiras, desejamos lembrá-los 
que isto é dado tanto a vocês como ao leitor. Então, enquanto estão sentados 
aqui escutando, saibam que também há familiares em outros continentes que 
estão vendo isto em seus lares agora. Este acontecimento é, portanto, 
interdimensional, pois fala a vocês numa seqüência linear de tempo, embora a 
todos ao mesmo tempo. 
 
[Para todos:] Queremos que todos vocês reconheçam essa sensação, porque já a 
experimentaram. Essa sensação é a energia de casa que vem aqui à sua cadeira, 
queridos, e deve lembrá-los de quem vocês realmente são. Deve fazer vocês se 
levantarem e dizerem: "Eu Sou", porque há uma energia angélica em cada um de 
vocês muito bem escondida. A dualidade quer surrá-los e lhes dizer que não são 
nada, mas sua família está aqui para lhes dizer o contrário. Pois nesta sala 
saudamos os que são exatamente iguais a nós. A única diferença entre vocês e os 
que afluíram para cá para congratularem-se com a sacralidade e preciosidade 
deste momento, para honrá-las e celebrá-las, é que vocês concordaram em vir a 
este planeta mantendo oculta sua magnificência. Aí estão vocês sentados, alguns 
chegam a se perguntar se isto é possível. Oh, a dualidade faz um bom trabalho, 
não é, ao esconder tal grandiosidade? E ela esconde. Cada um de vocês tem um 
espectro de cor assombroso. 
 
A energia da sala é preciosa, de forma que vocês poderão receber uma dádiva 
neste dia – uma dádiva que vou colocar agora mesmo em seus colos de maneira 
metafórica. É uma pequena caixa com tampa, e antes do fim deste nosso tempo 
juntos, vou lhes dar a opção de abrir essa caixa. Àquela altura, vamos lhes contar 
o que há nela. Será uma ajuda para vocês porque esta multidão, sim, até mesmo 
o leitor pediu isto. Não falamos a multidões, queridos, falamos a corações 
humanos individualmente, e sabemos quem são vocês e estamos falando com 
vocês agora. A caixa em seu colo, que será aberta depois, destina-se a todos 
vocês. É necessária à sua energia. Vai aumentar sua taxa vibratória. E os que 
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escolheram ir-se deste lugar sem abrir a caixa são honrados e amados 
exatamente como os que a abrirem. Todos vocês são amados como família. Se 
atentarem para a história do filho pródigo, saberão a que me refiro, pois a 
celebração na parábola não se baseou no que o filho fez. Antes, trata da 
celebração do retorno de sua jornada. Trata-se de simplesmente ter cumprido 
sua missão e retornado! 
 
Chegará o tempo em que nos veremos uns aos outros novamente num lugar bem 
mais grandioso que este, em que haverá espaço para isso no lugar onde vocês 
estão sentados. Se todos vocês fizessem girar suas energias neste exato 
momento, e estamos enchendo esta sala – estamos preenchendo os espaços entre 
as cadeiras com a densidade do nosso amor por vocês. Mesmo que vocês estejam 
sentados sozinhos lendo isto, nós estamos aqui. Falaremos mais sobre isto daqui a 
pouco, mas chegou a hora de dar início ao ensinamento.  
 
A RENOVAÇÃO DA FAMÍLIA 
 
 Dissemos que esta reunião tratará do futuro dos humanos. De fato, vamos falar 
sobre esse futuro. Neste momento, vamos lhes contar algo que talvez pareça 
esquisito e estranho. É o seguinte: foram-se os dias nos quais o Espírito era capaz 
de predizer o que vocês fariam ou o que aconteceria no planeta. Foram-se os 
dias em que havia uma camada de intenso potencial capaz de conduzir um 
profeta a uma conclusão baseada em energia. Foi-se o tempo em que qualquer 
profeta podia ficar diante de vocês e dizer que isto vai acontecer ou aquilo vai 
acontecer. E vou lhes dizer por quê, porque os humanos estão atravessando o 
que chamaremos renovação. E, à medida que renovam o próprio âmago de sua 
existência, vocês vão co-criar uma nova energia que sequer nós somos capazes de 
predizer. Então, neste exato momento, seu futuro atravessa uma renovação. 
 
Queremos lhes passar, na lista seguinte (a qual, infelizmente, temos de lhes dar 
de forma linear), vários itens sobre os quais pensar. Nessa lista de itens haverá 
uma mensagem para vocês. Foi por isso que vieram. É por isso que estão aqui. 
Pois quando acabarmos, muitos de vocês pensarão que foi feita sob medida para 
vocês. Sabemos disto, porque sabemos por que vocês estão lendo e ouvindo estas 
informações. Acham que é acidente? 
 
O ser humano desta nova era está passando por uma renovação. Sendo assim, 
vocês devem entender que vocês ainda não estão terminados. E na condição de 
inacabados, há alguns atributos que vocês devem reconhecer. Acostumem-se com 
esse fato. Celebrem-no e considerem-no da próxima vez que se decepcionarem. 
Agora estou falando com os servidores de luz aqui presentes, os que 
manifestaram intenção de avançar em suas vidas, que estão sentados aqui 
dizendo: "Aceito este amor vindo do outro lado. Reconheço a família, e estou 
pronto para ir." Mas haverá alguns deles que dirão: "Estou pronto há muito 
tempo, o que está acontecendo?" 
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Vocês têm mais 13 ou 14 meses [a partir de 26/09/98] de renovação até que 
alguns de vocês realmente sintam o que está se passando. Essa renovação deve-
se ao fato de que as coisas estão mudando muito mais rápido do que sua 
consciência é capaz de acompanhar. Falamos sobre consciência espiritual no 
nível celular. Alguns estão tendo dificuldades para se levantar todos os dias, 
sentindo-se diferentes do que no dia anterior. Não há tempo para parar, relaxar 
e se acostumar a uma sensação antes que surja outra. As coisas parecem estar 
progredindo muito rapidamente!  
 
1 – MUDANÇA CELULAR 
 
Falemos sobre o que está acontecendo primeiro no nível celular. Este é o número 
um, pois é o que vocês mais sentem neste momento. Já lhes dissemos que esta 
lista deve ser dada a vocês de maneira linear, mas na verdade deveria ser dada 
como um todo – um círculo, toda de uma vez. Alguns de vocês que entendem o 
que é a terceira linguagem receberão estas informações desta forma, todas de 
uma vez. Nesta sala, alguns de vocês acreditarão que adormeceram quando isto 
estiver terminado. Se isto acontecesse com vocês, então vocês teriam recebido 
as informações de uma forma muito melhor! Para fins de transcrição, 
transmitimos estas informações a vocês de forma linear, mas novamente lhes 
dizemos que um elemento não é mais importante que o outro. Há ainda uma 
razão por que damos estas informações energeticamente na ordem em que as 
damos, mas nada tem a ver com importância. Tem a ver na verdade, com o 
aspecto interdimensional da energia. 
 
Alguns de vocês estão acordando se sentindo estranhos no nível celular. Coisas 
estão mudando em seu corpo e vocês sabem disso. Há uma mudança vibratória 
em andamento e isso é desconfortável. Quero lhes apresentar uma metáfora 
sobre esse desconforto. Quantos de vocês já tiveram em suas casas uma situação 
na qual decidiram renovar e morar lá ao mesmo tempo? Alguns de vocês dirão: 
"Sim. Eu me lembro. Foi terrível e nunca mais faremos isso." Bem, adivinhem 
onde vocês estão neste momento? Vocês estão sentados na casa biológica e ela 
está sendo renovada ao seu redor. Vocês vão em busca de coisas no nível celular 
que simplesmente estiveram lá e descobrem que elas mudaram de lugar! É 
desconcertante – tira-lhes o equilíbrio. Vocês estão acostumados com certa 
sensação e já não experimentam essa sensação. Esta renovação é celular e 
celular significa DNA. 
 
Você está dizendo que os humanos estão alterando seu DNA? 
Sim. 
 
Qual a relação entre o DNA do meu corpo e o fato de eu ser espiritual? 
Isso é a mudança magnética (a razão do trabalho de Kryon). Sua iluminação está 
relacionada à sua biologia! Cada célula sabe disso, sendo tão iluminada quanto a 
célula seguinte. Todas respondem ao magnetismo. Por isso o magnetismo está 
mudando de forma tão grandiosa – agora até de um modo que vocês podem até 
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medir. Compreendem que algumas mudanças e situações da Terra por vocês 
temidas estão acontecendo de acordo com o cronograma, com sua permissão, em 
seu DNA? Estão acontecendo para que o nível celular possa mudar, ser 
intensificado, desenvolvendo-se em termos de consciência. 
 
Vou lhes contar algo sobre o DNA celular dos seres humanos. Há muitas crianças 
nascendo neste exato momento com DNA diferente do seu. Falamos do DNA como 
um todo, não apenas duas cadeias biológicas. Trata-se de um desenvolvimento, 
uma evolução de capacitação celular espiritual. As crianças são diferentes de 
vocês, e o magnetismo (o sistema de malha da Terra que está mudando) as 
afetará de forma diferente da que afetava vocês. Elas terão equipamentos que 
vocês não têm, equipamentos que vocês terão de desenvolver – é uma das razões 
pelas quais estão lendo isto. Sabiam? Não se trata de acidente que aquelas 
crianças azul escuro (a cor da força da vida), por vocês chamadas Índigo, estejam 
nascendo com tal profusão. A idade média do índigo neste momento [1998] fica 
entre 3 e 12 anos, e há uma boa razão. Seu aparecimento é cuidadosamente 
cronometrado e planejado em relação às mensurações espirituais da Terra. 
Acham que os Índigos são especiais? Observem o que acontecerá com os filhos 
deles! Os filhos deles começarão a nascer por volta de 2012 e é melhor se 
prepararem, pois eles serão surpreendentes – muito diferentes até mesmo dos 
Índigos de hoje. 
 
Será o próximo passo evolutivo óbvio, se vocês optarem por permiti-lo. Quando 
dizemos isso, queremos dizer que a oportunidade de interromper esta evolução 
ou fazê-la avançar é toda sua. Cabe a vocês. Vocês têm livre escolha em relação 
à energia deste planeta – livre escolha. Estamos apenas lhes dando os potenciais 
– aqueles que observamos com base no que está acontecendo agora e no que 
aconteceu, que tem sido assombroso nos últimos anos. Os filhos dos filhos serão 
especiais. Terão atributos que nem os Índigos possuem. Vocês os olharão e dirão: 
"Se for isto o que uma geração faz, como será a próxima depois dela?" E falar 
sobre o futuro da humanidade! À medida que seguirmos esta lista, vocês 
entenderão muito mais quando chegarmos ao fim dela. Vamos também lhes 
proporcionar uma visão bem melhor do porquê de toda esta seqüência de tempo 
quando apresentarmos a parte cinco desta série. 
 
O que vocês devem fazer se estiverem experimentando estes sentimentos de 
inquietude? Encontram-se incapazes de se conectar como antigamente? As 
mudanças celulares acarretam alterações no sono e apetite. Causam uma 
sensação estranha de preocupação com a saúde. Respeitem essas sensações – 
parem e fiquem quietos, celebrem-nas e compreendam o que está se passando. 
Entendam que em qualquer renovação sempre há a ocasião em que ela será 
concluída. Aguardem-na. Esperem-na. Mas enquanto houver renovação, haverá 
mudança. O resultado final vale a pena.  
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2 – CONSCIÊNCIA 
 
Chamaríamos o seguinte de consciência. Há milênios a consciência dos seres 
humanos tem sido partidária de um grupo. Na casa da estrutura celular que está 
sendo construída, vocês já não são os observadores, pois se tornaram os 
construtores. As renovações em andamento, portando, são sua própria obra. 
Vocês são os projetistas e os construtores. 
 
Muitos de vocês percorreram suas vidas (todas as suas vidas passadas) seguindo, 
seguindo, seguindo. Vocês disseram que era isto que deveriam fazer – é esperado 
e espiritualmente correto, e então vocês fazem isto. Vem alguém com algo novo 
dizendo: "É isto que vocês devem fazer agora", e então vocês o fazem. E alguns 
de vocês têm uma longa série de decepções no decorrer deste processo de seguir 
um grupo. Agora estamos lhes contando algo surpreendente: estamos lhes 
informando que a consciência partidária está mudando e agora estamos lhes 
pedindo para serem os pastores e não as ovelhas. Estamos sentados aqui juntos 
como família, tratando de algo profundo. Vocês, servidores da luz, lideram a 
vanguarda do que está por vir. Cada um de vocês se considera um servidor da luz 
– conduzindo a luz, ancorando a luz. Cada um de vocês pode se erguer de sua 
cadeira hoje com o potencial de um pastor e nunca mais como uma ovelha. Faz 
parte do novo despertar de quem vocês são. 
 
Vou lhes contar o que a consciência faz e o que está acontecendo. Enquanto 
vocês realizam esta alteração, a mudança é desagradável. Vocês talvez 
despertem inquietos. É a mesma sensação experimentada na renovação da 
estrutura celular, exceto que a consciência é também emoções. Trata-se de 
como vocês pensam, e alguns de vocês geram afastamento do centro. Até mesmo 
o medo tem sua origem na inquietação. No passado, essas sensações emocionais 
de inquietação significavam que algo não ia bem. Desta vez, algo vai muito bem! 
A sensação de inquietação deveria na verdade ser celebrada! Fiquem quietos e 
saibam que vocês são Deus! Fiquem quietos. Saibam que sua Presença Eu Sou faz 
parte desse ser humano renovado. É a transformação de seguidores em líderes, 
de gente em busca de conhecimento lentamente proporcionado. Faz parte da 
compreensão de que vocês podem pedir essa transformação e recebê-la. Isto é 
novo e vai levar algum tempo para se acostumarem. Vocês estão renovando sua 
consciência, juntamente com suas células biológicas, de maneira espiritual. 
 
"Kryon, sinto-me muito inquieto emocionalmente", dizem alguns. "Acordo de 
manhã e não sei o que vai acontecer. As coisas parecem certas, mas ainda me 
sinto inquieto. Não tenho certeza em relação à minha vida. Não tenho realmente 
um rumo claro. Não sei para onde estou indo. Minhas emoções, bem 
freqüentemente estão confusas. Acho que estou passando uma mudança de 
consciência, mas não sei o que fazer. Às vezes fico deprimido. Às vezes apenas 
cansado. Não é o verdadeiro eu." 
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É o seguinte queridos: Acham que não sabemos como é pra vocês? Nós sabemos. 
A renovação da consciência vai durar algum tempo e estamos lhes pedindo 
paciência, tranqüilidade e celebração. Há tempo. Vocês têm uma sensação de 
urgência, mas há tempo! Alguns de vocês estão vibrando num nível mais alto e a 
própria vibração está fazendo com que se sintam inquietos. Quase com um senso 
de urgência, vocês sentem que precisam fazer isto, ou precisam fazer aquilo e 
precisam fazer depressa. Não é o caso. Há tempo. Então lhes pedimos que 
celebrem o sentimento. Saibam que quando a renovação atingir um estágio no 
qual a sincronia puder se aplicar da forma como vocês pediram, vocês também 
receberão as respostas que pediram. Elas serão merecidas, criadas por sua 
consciência e, portanto, idealizadas por vocês. E até essa época, fiquem calmos. 
Reconheçam a renovação e a saúdem como a um amigo. Convido-os, quando se 
sentirem estranhos de manhã, a dizer a si mesmos: "Oi, depressão. Oi, 
inquietude. Reconheço vocês, estou mudando porque manifestei intenção de 
mudar. Vou celebrar durante toda esta mudança, até que seja concluída."  
 
3 – SEU CAMINHO ESPIRITUAL 
 
Alguns disseram: "Não sei nada sobre meu caminho. Oh, Kryon, você falou sobre 
este grandioso mapa de que dispomos. Bem, adivinhe só? Estou no escuro! Não 
sei para onde estou indo. Tenho opções demais! É estonteante." Alguns de vocês 
disseram: "Não tenho absolutamente nenhuma escolha. Estou preso. O que devo 
fazer? Kryon, você veio para cá com esta grandiosa mensagem e sinto o amor e 
sei que é real. Manifestei intenção de percorrer meu caminho, mas não estou 
vendo nada acontecer." 
 
Eis uma metáfora relativa ao caminho, queridos. Alguns de vocês também 
perceberão tratar-se da metáfora que lhes apresentamos sobre como unir-se a 
seus eus superiores. 
 
Há anos vocês têm sido passageiros num barco salva-vidas, aparentemente 
arremessados de um lado para o outro no oceano da vida. Tantos entre vocês 
tentaram chegar a Deus e Lhe pedir que colocasse Suas mãos no leme desse 
barco salva-vidas, levando-os a um porto seguro. Alguns de vocês na verdade 
vivem de episódio em episódio, de borrasca em borrasca acreditando ser assim 
que funciona a vida. Vocês imaginam que este seja seu caminho. Alguns de vocês 
acham que devem seguir por aí aos tropeços, trombando em muros, até Deus 
descer para ajudá-los. 
 
Há um novo paradigma e vocês são convidados a se acostumar a ele. Queridos, 
muitos entre vocês estão acostumados a serem passageiros, e agora chegou a 
hora de dirigir. Em vez de um barco salva-vidas que Deus vem e conduz, é tempo 
de vocês receberem orientação de Deus e então, desligar o motor de popa e 
pilotarem – vocês mesmos! E nesse processo de transformação de passageiro em 
piloto, existe mudança e também a incerteza da mudança. Com freqüência, o 
caminho não parece estar definido. Para tantos quantos entre vocês disserem 
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"não tenho opção", há o mesmo número a dizer "tenho demais!". Realmente deve 
parecer confuso. Qual o caminho correto? 
 
Vocês já foram levados de carro a algum lugar? Talvez estejam num lugar 
estranho, mas o motorista conhece a área. O motorista é responsável, então 
vocês são apenas passageiros. Vocês chegam ao destino, mas na verdade não 
sabem bem como chegaram lá, pois o motorista se encarregou disto. Portanto, o 
que acontece na vida é que quando vocês não estavam dirigindo, realmente não 
prestaram muita atenção em como o motorista os levou ao destino que pediram. 
De repente, estamos lhes dizendo que os motoristas serão vocês. Agora vocês 
estão realmente preocupados. Vocês não sabem onde fica nada. Vocês nunca 
prestaram atenção! 
 
"Kryon, o que devo fazer com meu trabalho, meu relacionamento? O que devo 
fazer com minha saúde? Qual é o meu caminho? Eu nunca tive que me sentar no 
banco de motorista espiritual antes!" 
 
Primeiro: Aprenda a usar o mapa que Michael Thomas recebeu na história The 
Journey Home (A Jornada para o Lar). Oh, há tanta energia em torno disto! 
Tanta! Se vocês nunca dirigiram, vão precisar do mapa. O mapa, que é uma 
metáfora de intuição e discernimento, lhes propiciará paz para dirigir num 
território estranho. Aquilo em que vocês simplesmente confiavam no passado 
será agora sua responsabilidade. A princípio será incerto, mas muito 
recompensador à medida que se acostumarem. Lembrem-se, a estrada é vista 
claramente por seu Deus-parceiro. A comunicação com seu mapa se dá por meio 
de discernimento e intuição. 
 
Segundo: Seja qual for a energia na qual vocês estiverem, criem seu caminho a 
partir do medo que a cerca. Transformem-no, por meio da presença Eu Sou, em 
celebração. Lembrem-se, é possível celebrar mesmo na incerteza. Celebrem a 
incerteza! A seguir, passem a pedir orientações diretas óbvias, para que não 
achem que estão adivinhando. Agora é sua mão no leme daquele barco, tendo 
por companheira a orientação divina. 
 
Àqueles entre vocês que gostam da visão e metáfora de estar naquele barco 
salva-vidas, quero contar o que pode ser sua nova visão. Quero que vocês 
mesmos peguem nas mãos aquele leme. No instante em que o fizerem, 
manifestem intenção de receber orientação. Digam alto ao Espírito: "Vou usar 
minha parceria com a divindade para me conduzir àqueles portos seguros da 
vida." 
 
Vou lhes contar o que acontecerá quando disserem isso: aquelas mãos 
gigantescas do Espírito vão chegar e envolver as suas e vocês dois juntos, como 
uma família, conduzirão esse barco à segurança. Na qualidade de condutor do 
seu caminho na vida, podem contar que haverá outro par de mãos bem ali com as 
suas. Esse tipo de parceria é novo e será necessário certo tempo para se 
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acostumar a ele. Vocês estão acostumados a receber tantas coisas prontas e 
agora, com esse novo poder, terão de agir por si próprios. À ação segue-se a 
consciência e sua intenção criará solução com a orientação de uma energia 
conhecida muito carinhosa chamada família. 
 
Espero que vocês estejam enxergando o quadro. É um quadro no qual os 
honramos por estarem neste lugar de incerteza. Sabem a honra ligada a lavar 
seus pés? Sabemos pelo que vocês estão passando e sabemos a dificuldade das 
mudanças diante de vocês.  
 
4 – ENERGIA 
 
Falemos um pouco sobre energia. Vocês passaram por protocolos e disciplinas 
espirituais que empregam energia e se sentem à vontade com o modo como 
funciona. Vocês estão acostumados com a sensação transmitida pela energia, 
para onde vai, como flui e seus efeitos nos outros. De repente tudo isso muda. 
 
Eis algo que vocês precisam ouvir em relação à energia espiritual: as soluções da 
energia de ontem não são necessariamente as de amanhã. O que vocês sentem 
neste momento, o que funciona neste momento, talvez não dê certo amanhã. 
Isso talvez frustre muitos de vocês que trabalham com energia e quero lhes dizer 
por que as regras estão mudando. Há peças e partes do quebra-cabeça da energia 
que estão entrando em novas áreas a seu redor para complementar o novo poder 
de capacitação humana. 
 
Estas ferramentas familiares não os abandonaram. Em vez disso, estão esperando 
que tomem novas atitudes para descobrir como elas se renovaram visando se 
adaptar melhor à sua biologia e consciência recém renovadas. Queridos, o 
marceneiro recebe melhores ferramentas que o aprendiz. O chefe de cozinha 
recebe uma cozinha nova com todas as instalações necessárias à sua arte. O ser 
humano espiritualmente renovado recebe energia recém criada para tornar mais 
ativo o trabalho que está realizando no planeta! Àqueles entre vocês que estão 
trabalhando com energia, digo que talvez tenham impressão diferente, mas as 
ferramentas estão mais aprimoradas agora. Novamente dizemos, celebrem o fato 
de que seu poder está aumentando. Vocês obterão resultados mais profundos 
com seu trabalho do que jamais tiveram em sua vida! Prestem atenção a algumas 
das novas energias que chegam e às informações intuitivas fornecidas a vocês, 
por que elas serão condizentes com o que vocês já têm e sabem. Queridos, 
alguns de vocês meditam com certos tipos de energia e esperam certas sensações 
e certas maneiras de saber que estão em harmonia com o Espírito. Justamente 
essas energias comunicativas têm que ser alteradas para permitir melhor intuição 
e discernimento e alguns entre vocês de repente sentirão que estão fora de 
sintonia. 
 
"O que aconteceu com o fluxo de meditação? O que aconteceu às sensações que 
sempre experimentei?" Vocês talvez perguntem. Quando a comunicação mudar, 
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não tenham medo. Parem e celebrem o fato de que vocês ultrapassaram o medo 
e agora procuram um jeito novo de usar as ferramentas renovadas. Peçam ao 
Espírito orientação sobre que direção tomar em seu trabalho de energia, em sua 
meditação na maneira de ver sua comunicação. Não fiquem chocados nem 
surpresos quando idéias intuitivas pipocarem em sua mente, bem semelhante ao 
processo de canalização de meu parceiro neste momento. 
 
Nunca existe uma situação na qual um enigma ultrapasse a energia da solução. 
Vou reformular a frase, vocês nunca receberão um quebra-cabeça difícil demais. 
As respostas estão lá esperando para serem descobertas e, no departamento de 
energia, as mudanças são espetaculares. A nova energia desempenhará um 
grande papel na renovação até mesmo do modo como vocês vivem. 
 
Recapitulamos brevemente o assunto de energia mais para que vocês fiquem 
esclarecidos. Quem quer que esteja usando energia, seja por qual razão for, sabe 
que ela vai se alterar e mudar. Estou falando até mesmo aos facilitadores que 
dispõem de informações aparentemente novas. Aguardem as alterações. 
Aguardem as mudanças. Modifiquem o protocolo do ensino para refletir as novas 
informações que pousam em seu eu intuitivo. Mantenham seus alunos atualizados 
à medida que vocês tiverem revelações relativas a essas disciplinas energéticas. 
Então aprendam as novas formas de sentimento referentes à comunicação. Até 
mesmo sistemas espirituais mais antigos do planeta serão desenvolvidos. A 
energia da parte espiritual da humanidade mudará e mudará, e então mudará 
novamente. 
 
Finalmente, desejamos lhes dar outro tipo de informação acerca da energia 
relativa à comunicação com o Espírito. Reservem todos os dias um momento para 
se sentarem e ficarem sossegados. Não meditem durante esse período. Apenas se 
sentem e fiquem sossegados. Isto é novo. Desejamos que vocês se sentem 
sossegadamente e simplesmente sejam amados. Descubram como é serem 
abraçados pelo Espírito simplesmente por serem vocês. Não perguntem nada 
além de sentir os braços da família à sua volta. Então prossigam com o que fazem 
normalmente. Convidamos vocês a se tornarem mais conscientes do todo. 
Permaneçam quietos e nos deixem amá-los!  
 
5 – PROPÓSITO 
 
Qual é o propósito dos humanos aqui? No antigo paradigma, nos tempos antigos, 
o propósito sempre foi receber lições e talvez tenham ouvido dizer isso toda a 
sua vida. Aqueles entre vocês que têm sido parte dessa filosofia espiritual, que 
compreendem quem vocês são e a grandiosidade das mudanças, entenderam que 
esta vida tem relação com aprender, aprender, aprender. Agora, de repente, 
estamos lhes dizendo que até mesmo isto está mudando. Apesar de vocês sempre 
terem considerado que seu lugar na humanidade era o de alunos, estamos lhes 
dizendo que até isto está mudando. Apesar de vocês sempre terem considerado 
que seu lugar na humanidade era o de alunos, estamos lhes dizendo agora que 
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vocês estão começando a sentir-se diplomados. Oh, são mais que diplomados – 
vocês agora são os professores. 
 
Então, a metáfora de sua existência é passar de aluno a professor. E os atributos 
renovadores dos quais estamos tratando estão, na verdade, mudando seu 
propósito no planeta. Oh, vocês ainda estão aqui para passar por testes, 
queridos, mas algumas das razões pelas quais vocês o farão são para poder 
ensinar outros. Então, professores, convidamos vocês a prestar atenção a esta 
nova forma de ser à medida que o próprio propósito da humanidade se modifica. 
Perguntem às novas crianças qual o propósito das vidas delas. Elas vão lhes dar 
algumas respostas alarmantes. Por que vocês estão aqui? Vão em frente, 
perguntem a elas. Elas lhes darão respostas tão sábias, tão profundas, que 
redefinem propósito. Não se surpreendam se elas também lhes falarem do amor 
com o qual estão aqui! 
 
Entendam, o Espírito não existe num vácuo. Compreendemos como podem ser 
desconcertantes as alterações e as mudanças. Estamos lhes pedindo que não 
permitam que a mudança os tire do caminho. Permaneçam concentrados no 
trabalho mesmo durante uma mudança no nível celular, no nível de consciência, 
no nível de energia. Se vocês compreendem a renovação, então sabem o que é 
mudança. Mesmo em meio à confusão ou aparente incoerência, convidamos 
vocês a rir e saber que tudo acabará se resolvendo por meio do simples esforço e 
intenção de descobrir onde se localiza o novo centro. Celebrem a mudança, pois 
ela nunca estaria acontecendo se vocês não fossem realmente merecedores de 
estar passando por essa mudança!  
 
6 – INTERAÇÃO 
 
Vou lhes falar sobre o número seis. Tem relação com o número um, que também 
tem relação com o número quatro, pois se trata do aspecto celular e também da 
energia. Refere-se ao futuro da interação dos seres humanos com outros seres 
humanos É um campo no qual vocês já começaram a observar mudanças 
dramáticas. Se quiserem ver mudança de consciência, ela se manifestará em 
primeiro lugar entre humano e humano. É a área em que é mais dramática. 
Quantos de vocês estão sentindo uma mudança de paixão? Será parte da 
mudança de consciência e de propósito. Vêem como essas coisas se inter-
relacionam? Está ocorrendo uma renovação na inter-relação entre humano e 
humano e no modo como vêem uns aos outros. Não estamos falando apenas de 
servidores da luz, pois isto está acontecendo em nível planetário. É o tipo de 
mudança que o ajuste da malha magnética está propiciando a toda humanidade. 
Vou lhes dar alguns atributos dessa mudança, queridos, destinados aos servidores 
da luz que estão lendo e escutando enquanto conduzem sua luz lá no alto. 
 
Nos últimos anos, alguns de vocês passaram por uma mudança de paixão. Muitos 
dentre vocês estão conscientes de outros seres humanos do planeta de uma nova 
forma, mais conscientes do que nunca. Oh, vocês se importavam, mas nunca da 
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forma como se importam agora. Talvez haja uma ocorrência energética remota 
no planeta, mas vocês sentirão a reação humana provocada por ela. Isto é novo 
para vocês. Vocês estão entrando em sintonia com a família. 
 
Talvez haja presentes entregues de maneira espiritual por um humano a outro 
que normalmente vocês interpretariam como uma tragédia, mas o acontecimento 
como um todo será visto como algo que proporciona sabedoria. E embora 
lamentem, vocês perceberão que suas emoções são diferentes do que eram. Pois 
com a mudança da malha energética ocorre entre a humanidade uma interação 
mais humanitária, como dizem vocês, do que nunca. Tem a ver com uma 
mudança na família. A família está passando a se ver como família. Não importa 
quão distante se dê o acontecimento no planeta, não importa o idioma falado 
pelos participantes nem suas crenças, muitas vezes a paixão aflorará em seu 
coração e se irradiará a eles. Vocês dirão uma oração e lhes darão energia, e 
dirão: "Para mim isto é diferente porque nunca fiz isso." Vocês estão começando 
a se preocupar com a família. 
 
Vou lhes contar o que está acontecendo com os seres humanos e vocês podem 
observar isto agora nas crianças. Quero lhes contar o que as crianças fazem nas 
famílias. Fiquem atentos a isto. As crianças da família tentam promover a paz. Se 
há desavença entre mãe e pai, ou irmão e irmã, podem contar que as crianças 
estejam bem no meio, fazendo às vezes de pacificadores. Queridos, os humanos 
estão passando de observadores a pacificadores. Existe tanta esperança e tanto 
potencial, mesmo quando vocês olham a Terra e dizem: "Há humanos demais 
aqui e há tanto potencial para brigas, discordância e guerra." Este é o paradigma 
que tem o antigo humano no controle. 
 
Falamos sobre os filhos dos filhos – é de pacificador o atributo dos seres humanos 
que nascerão das crianças Índigo! É o pacificador com potencial para chegar por 
volta de 2012. De uma maneira que vocês nunca viram, todos eles são capazes de 
entender a sabedoria da convivência pacífica. Eles tolerarão coisas que vocês não 
toleram e isso os deixará estupefatos. Fiquem atentos. O potencial é profundo. 
Pacificadores, cada um deles, eis o potencial humano. Este é o futuro do poder 
do sétimo item, do qual vamos lhes falar agora, na conclusão do ensinamento.  
 
7 – CONSCIÊNCIA 
 
Desde o primeiro momento em que tiveram início os ensinamentos nesta série 
chamada Cartas de Casa, foram dados os atributos da humanidade. Um dos 
principais atributos do novo ser humano era a consciência e este assunto da 
consciência humana foi exposto e foram relacionados os poderes que a 
consciência lhes propicia, de um até sete. 
 
Agora, eis o sétimo da lista, também chamado consciência. Nós o relacionamos 
novamente por tratar-se de um atributo importante. Se fôssemos designar 
hierarquia, este atributo é aquele que traspassa todas as mensagens. Consciência 
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é ação e se manifesta com intenção. Outra palavra para consciência é 
iluminação. A consciência traz poder. A consciência ativa a Malha Cósmica, a 
energia do universo, sabiam disso? Observem a energia da consciência. Analisem 
a forma como responde à interação e terão uma chave se quiserem se ligar à 
Malha. O número quatro foi energia e agora estamos novamente falando disso 
também. A energia da comunicação com o Espírito tem a ver com o contato com 
a Malha. 
 
Por que tanta conversa sobre energia agora? Não tivemos sempre a Malha 
Cósmica? 
 
Sim, sempre tiveram. Mas foi somente nos últimos anos que os seres humanos 
tiveram o poder, por meio da consciência, para aventurar-se e apoderar-se dela 
espiritualmente. É a presença do Eu Sou que permite que isso aconteça (a 
consciência intensificada da sacralidade dentro de vocês). É a parceria da qual 
temos falado. É a centelha de divindade dentro de vocês a falar. É a Presença Eu 
Sou se fixando. Consciência! 
 
Há uma caixa em seu colo que lhes demos anteriormente. Oh, sei que é 
metafórica, mas alguns de vocês podem senti-la. Alguns entre vocês sabem da 
vibração. Está ali há algum tempo e para alguns de vocês está ficando quente 
porque tem potencial. Quero lhes contar o que há nela: nessa caixa está o 
catalisador da consciência. É a coisa que vocês terão que enfrentar para 
descobrir quem realmente são. É a coisa que vocês terão de possuir para que seu 
nível de consciência comece a se formar, para que todas as coisas de que 
tratamos aqui hoje funcionem. E a caixa está fechada. 
 
Dentro dessa caixa há algo que tem sua energia. Foi trazido a vocês nesta época 
como um presente, um atalho para a manifestação. Haverá quem saia deste lugar 
sem entender a caixa, sem querer a caixa, sem ver a caixa. Outros a receberão 
alegremente. Aqueles entre vocês que desejarem abrir esta caixa podem fazê-lo 
agora, e quero lhes contar o que está jorrando, fluindo para vocês. É algo de que 
vocês vêm precisando há algum tempo. É o supremo catalisador de consciência, o 
chamado amor-próprio. Está finalmente a seu dispor para que o tomem e vocês 
podem se erguer do lugar onde estão sentados e sentirem-se mais altos do que 
jamais se sentiram, pois este presente é seu, ele encerra sua própria essência. E 
este presente de amor-próprio vai lhes permitir finalmente receber as coisas em 
relação às quais manifestaram intenção! Talvez vocês imaginassem qual seria a 
peça que faltava para que tivessem movimentação espiritual em sua vida? Alguns 
disseram ao Espírito: "Quero parar de me preocupar. Quero entender a cura. 
Quero orientação." A chave é o amor-próprio! Ele vai dar um impulso a todas 
essas coisas, pois permite o processo de consciência. 
 
Oh, chegou a hora, não é? Está mais que na hora de vocês sentirem isto. Vou lhes 
dizer o que é amor-próprio. Amor-próprio é saber que vocês fazem parte desta 
família. O amor-próprio vai lhes permitir sentir, de algum modo, o amor que 
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entra no lavar dos pés que ainda está em progresso. O amor-próprio vai lhes 
permitir entender e finalmente sentir que não estão sozinhos. Vocês têm 
proteção. Têm ao seu redor energia especializada enquanto irradiam sua luz a 
quem os cerca. 
 
Nada de inconveniente jamais será capaz de penetrar essa sua luz. O que 
estamos dizendo é que a energia de suas feições espirituais, de sua luz, que é 
alimentada pela sua conexão com a Malha, é tão forte que não há mais 
necessidade de escudos. Vocês são a luz quando entram em seu espaço e 
perambulam por ele, ao se relacionarem com sua família, seu trabalho, sua vida. 
O amor-próprio recém estabelecido e poderoso ampliará a luz por vocês 
conduzida a tal ponto que realizarão a irradiação ativa da energia sagrada de 
agora em diante. Onde quer que vocês vão, essa luz será suficiente para se 
irradiar, irradiar, irradiar. E nunca haverá uma energia inconveniente capaz de 
atravessá-la. Vocês podem caminhar em meio às mais sombrias energias que 
puderem imaginar com um sorriso no rosto e celebração no coração, sabendo que 
elas não podem tocá-los. Vocês têm o amor-próprio, o catalisador da 
consciência, que cria o poder da conexão com a Malha. 
 
Oh, talvez algumas dessas coisas lhes pareçam interdimensionais e estranhas. 
Talvez, falemos por enigmas. Para os muitos que pensam assim, também há o 
mesmo número de pessoas que neste momento começa verdadeiramente a 
entender por que decidiram receber esta mensagem! 
 
É pela cura que está sendo recebida agora que celebramos como sua família, pois 
alguns dos que estão lendo e ouvindo, finalmente estão compreendendo 
plenamente. É pelas notáveis mudanças que vão acontecer em algumas vidas 
humanas que ouvem esta mensagem que celebramos como a família que os 
felicita. E já não é mais do que tempo? É por isso que vocês estão lendo e 
ouvindo isto! 
 
Quero lhes proporcionar outra visão, queridos, a respeito de sua dualidade. 
Trata-se dos medos que gostam de persegui-los pelas ruas, dizendo-lhes que nada 
disto é real. Trata-se da consciência que os desperta no meio da noite, em geral 
por volta das 3 da madrugada, dizendo: "Com que vamos nos preocupar agora?" 
Vou lhes dar uma visão. Vocês estão no banco do motorista com seu amor-
próprio. Vocês têm a luz. A parte de sua dualidade que cria o medo é muito real 
e mora aqui. Faz parte do equilíbrio por vocês aceito, mas agora ocupará o banco 
traseiro! 
 
Chegou a hora do medo ser o passageiro, não o motorista. Entendam, vocês são 
os motoristas agora. Então, da próxima vez que o medo assomar em sua vida com 
toda a sua feiúra e energia, queremos que vocês o enfrentem e digam: "Oi, velho 
amigo, sei quem você é! Chegou a hora de você ir para o banco de trás, porque 
eu estou dirigindo. Vá para trás de mim agora porque nunca mais vai me conduzir 
por aí novamente – nunca!" É isto o que o medo faz, entendam. Conduz vocês. 
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Leva-os para cá, leva-os para lá, os decepciona, arremessa-os ao chão, os 
entristece, muda seu semblante e os faz adoecer. 
 
"Medo, vá para o banco de trás agora. Não quero mais nada com você." Está é a 
sua visão. Sabem como fazer isto? É a coisa que vocês tiraram da caixa que lhes 
permite fazer isso. E os convido a celebrar o fato de que vocês agora reivindicam 
o que há na caixa. Sintam a Presença do Eu Sou à medida que ela flui em vocês. 
Celebrem os guias que foram ativados, pois há tanto amor aqui para vocês. 
Sintam a família abraçá-los, antes de se retirar, enquanto recolhemos as taças 
das lágrimas de nossa alegria, ao terminar de lavar seus pés. Sintam a família 
tocá-los, dizendo: "Já não era sem tempo que vocês viessem a uma reunião como 
esta." Há tantos familiares aqui! Aqueles que vocês conheceram e com os quais 
passaram eras. Ainda assim, talvez saiam desta sala sem sequer se dar conta de 
que eles estiveram aqui! A dualidade é assim. É por isso que os amamos desse 
jeito. Que tarefa escolheram para si mesmos! Que desafio escolheram para si 
mesmos. 
 
Vou lhes contar o que escolhemos fazer. Escolhemos amá-los ao longo disso tudo. 
A cada mês que passa nessa Terra, esta "fenda no véu" é mais facilmente aberta, 
com maior freqüência, e com grande oportunidade cada vez. Este tipo de 
transmissão que vocês estão lendo e ouvindo agora vai se intensificar. E, cada 
vez que acontecer, pedimos a vocês que comprovem que ela é real. A 
comprovação verdadeira? É o amor que acompanha a transmissão. É espesso e 
vocês podem senti-lo. 
 
E agora chegou a hora de me retirar. Queridos, nunca haverá outro tempo 
exatamente igual a este. Esta família presente nesta sala e os que vieram ficar 
com vocês enquanto lêem nunca mais se mostrarão exatamente desta maneira. 
Oh, haverá outras reuniões, outras ocasiões de leitura, mas esta época é 
profunda. Esta época é preciosa para esta família. Mesmo quando vocês se 
levantarem de suas cadeiras e saírem da sala, voltando ao seu trabalho, 
queremos que sintam e entendam a preciosidade deste momento. Trata-se de um 
momento realmente precioso – quando o Espírito pode entrar e a família pode 
tocá-los – porque vocês manifestaram intenção disto. E a sensação? É a sensação 
de casa! É uma energia que vocês conhecem bem, mas que apenas 
ocasionalmente capturam, em épocas como esta, quando estão cercados pela 
família. 
 
E dessa forma, queridos, nos retiramos desta energia. Como dissemos aos outros, 
há algo extra para alguns de vocês. Estamos cônscios, ao longo deste período de 
ensinamento, dos que manifestaram pura intenção de receber informações, têm 
consciência e entendimento e realizaram mudanças mesmo neste curto espaço 
de tempo em que ficamos juntos. E assim queridos, ao voltar, o número de 
entidades que atravessará esta fenda no véu será menor do que o que veio. O 
que estamos dizendo é que algumas delas vão ficar com vocês – aquelas a quem 
vocês deram permissão para ficar. As mudanças de guias que aconteceram aqui 
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mesmo, neste momento – a verificação das cores vistas – foi por isso que vocês 
precisaram de que elas ficassem, queridos, e vocês sabem com quem estou 
falando. 
 
Já não está mais que na hora de vocês reconhecerem a si mesmos? Vocês 
passaram muito tempo esperando por esta época. Será possível ser realmente 
assim? Uma reunião de família bem aqui? Sim, é real, assim como o amor que os 
visitou aqui, assim como o sentimento que experimentamos, de saudade de vocês 
ao nos retirarmos daqui. Sabemos muito bem que chegará o tempo em que 
veremos novamente uns aos outros, queridos. Oh, sim! E vocês me reconhecerão 
pelas minhas cores e eu os reconhecerei pelas suas cores. E vocês me dirão: 
"Saudações! Não foi uma época grandiosa quando nos vimos durante aqueles 
breves momentos quando eu era humano – naquele ano em que tanto estava 
acontecendo, quando você me fez lembrar quem eu era?" E eu lhes perguntarei: 
"Quem são vocês?" E vocês responderão: "Eu Sou o que Sou!" E então lhes darei as 
boas-vindas!!! 
 
E assim é. 
 
Kryon 
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CARTAS DE CASA 
 
O Significado da Vida 
 
(A Família, Parte V) 
 
Kryon, através de Lee Carroll 
 
Laguna Hills – CA 
 
Esta canalização ao vivo é a última parte de cinco sessões sobre a Família da 
forma como o Espírito nos vê. 
 
Saudações, queridos, sou Kryon, do serviço magnético. Oh, e vocês pensaram que 
vieram me ver? Estamos aqui para lhes dizer nesta noite que há uma comitiva 
espiritual afluindo a este lugar. Está afluindo em virtude da intenção presente 
nesta sala e por causa dos que escolheram ler esta transcrição. Cada um de vocês 
nos é conhecido. Cada um dos que estão sentados numa cadeira lendo ou ouvindo 
é conhecido. Pois estamos falando agora aos que chamaríamos nossa "família" – 
uma família bem conhecida de cada um de nós. 
 
Esta informação em particular, nesta noite em particular, tratará realmente da 
família. Vai tratar de vocês, e vou lhes dizer o que está acontecendo neste 
momento, neste exato momento, antes de passarmos ao ensinamento. Pois esta 
é a hora, queridos, na qual a energia da comitiva que foi trazida nesta noite 
aflui, deslocando-se entre as cadeiras. Percorre os corredores. Apresenta-se ao 
leitor solitário, e sabe quem são vocês porque é da família. Conhece a mensagem 
futura e sua profundidade. Sabe que talvez vocês vão ouvi-la pela primeira vez, 
mas vocês se lembrarão muito bem dela! 
 
Há aqueles dentre vocês a ouvir e ler isto que realmente sentirão e conhecerão o 
toque do Espírito antes de a canalização terminar. Vocês saberão por que 
manifestaram intenção para que isto acontecesse. Até mesmo os que chegam 
despreparados para a energia, se tiverem manifestado intenção, sentirão e 
saberão. Que a prova de que isso é real repouse na experiência daqueles dentre 
vocês que desejam sentir esse toque. Cada nome é conhecido. Existe uma 
energia inerente a cada uma das criaturas da Terra presentes aqui. Este lugar é 
sagrado! Já lhes falamos sobre isto: vocês chegam e se sentam nestas cadeiras 
fingindo serem humanos – todos vocês.Vocês não sabem como tudo funciona 
porque não é óbvio. A dualidade esconde o fato de que vocês vêm como grandes 
integrantes da Família – cada um de vocês – contudo, vocês são exatamente 
iguais a mim. 
 
Há aqueles dentre vocês que dizem: "Bem, passei a sentir a energia, e passei a 
escutar Kryon." ou "Simplesmente gosto de ler as mensagens." Quero lhes dizer 
que há uma comitiva que está aqui há muito tempo e tem conhecimento de seu 
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compromisso de sentar-se na cadeira e conhece os potenciais para vocês ouvirem 
e lerem, estando pronta para fluir e encontrá-los. Sabemos da mensagem de hoje 
à noite. Sabemos as novas informações que ela representa. Pensam que se trata 
de um acidente vocês estarem lendo estas palavras? Falamos agora sobre amor. 
Falamos agora sobre os integrantes desta comitiva que desejam ligar-se 
novamente a vocês; tudo o que eles querem fazer neste momento é abraçar 
vocês e prepará-los para uma mensagem realmente diferente – e repleta de 
revelação. 
 
Sintam a força do amor – as mãos deles pousadas com brandura em seus ombros, 
suas pernas, seus braços. Há entre os presentes quem deseja apenas abraçar 
vocês no decorrer desta mensagem, somente isto. Não há nada de profundo que 
desejem fazer além de se sentar por um momento com a Família. É a única 
chance que terão durante certo tempo, e foi por meio de sua intenção que vocês 
permitiram tal coisa. Também há muitos deles que vieram por uma razão, que é, 
no decorrer desta noite, lavar seus pés. O que temos para vocês esta noite é uma 
história de quem vocês são. Finalmente temos capacidade de lhes dizer, de 
forma sucinta, quem são e por que os amamos tanto. 
 
Esta mensagem está vindo há muito tempo. Nós lhes dissemos que a 
transmitiríamos, e alguns de vocês a têm esperado, pois lhes dissemos quando 
seria. Agora podemos falar com tanta liberdade – tanta intensidade à Família 
presente aqui! Temos algo em comum, vocês e eu. Mais do que vocês sabem. Oh, 
isto é uma canalização, sim, e a entidade que é Kryon vem trabalhar com o 
sistema da malha magnética e amar a humanidade, passar-lhes informações. Esta 
é a tarefa de Kryon. Mas enquanto isso, quero lhes dizer que, na verdade, não 
existe distância entre nós. Pois a voz que ouvem, vinda literalmente do outro 
lado do véu, é um de vocês. Há uma centelha de divindade dentro de cada um de 
vocês, que chamamos o anjo interior, e possui o atributo da Família. 
 
Que comece a lavagem dos pés! Que a comitiva aflua para cá agora e celebre a 
humanidade! Sabemos quem está aqui, ouvindo e lendo isto. Conhecemos os 
desejos de seus corações. Sabemos das lutas pelas quais passaram, e aqui 
estamos novamente para dizer que há aqueles dentre vocês que irão embora com 
mais essência espiritual do que quando entraram. Irá embora conosco menos 
energia do que entrou, porque há intenção aqui – maravilhosa e sagrada 
intenção. 
 
Fiquem quietos por um momento. Quietos. As informações que se seguem são 
sagradas. 
 
Este lugar é precioso. Se vocês não começarem a sentir a Família, vocês sentirão. 
Se vocês manifestarem intenção de sentir, saberão que estamos aqui. Esta 
família muito preciosa senta-se nestas cadeiras, ouvindo, lendo, cada qual com 
um anjo interior. E quem veio desejando um sinal para saber o que fazer, que ele 
seja dado agora. Quem veio com a expectativa de uma cura, a partir da pura 
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intenção, que ela seja proporcionada agora, pois este é seu milagre humano, 
criado para vocês e por vocês, e com seu poder. O ser humano é um instrumento 
inacreditavelmente poderoso – uma entidade que está despertando poder 
espiritual na Terra, uma entidade única no universo. É disso que tratamos nesta 
noite. 
 
Saibam que esta é a quinta da série das Cartas de Casa – as Cartas da Família. É a 
número cinco. Aqueles dentre vocês que estudam numerologia sabem que não há 
acidentes nos números. O cinco tem a ver com mudança, e vem a propósito que o 
número cinco seja a explicação sobre a mudança na humanidade. E finalmente, 
finalmente, temos algumas respostas sobre por que vocês estão aqui.Quando lhes 
contarmos o título do número cinco, alguns ficarão surpresos. O título do número 
cinco da série, o que vocês estão ouvindo e lendo, é "O Significado da Vida". 
 
"Kryon, você está dizendo que nos próximos instantes vai nos contar o significado 
da vida?" Sim, estou. Foi por isto que eu disse para ficarem sossegados, quietos. 
Nunca houve uma revelação como esta. São informações sagradas, impregnadas 
de verdade, de conclusão, propósito, recordação. 
 
Quando acabarmos, vocês saberão por que estão aqui. Entenderão o cronograma, 
e saberão de forma mais exata o que está acontecendo – o que foi escondido de 
vocês – e para onde estão indo.Temos tantas informações para vocês neste 
momento, não podemos começar sem celebrar. Estamos quietos e reverentes. 
Meu companheiro se derrama com esta experiência sabendo agora o que está por 
vir. Não existe nada mais sagrado, queridos, do que quando alguém deste lado do 
véu consegue falar com vocês. Sabem quem está nesta sala e quem está lendo 
estas palavras? A Família! Vocês não vêm com muita freqüência para casa, como 
sabem.  
 
RECAPITULAÇÃO 
 
Temos falado sobre a Família literalmente há meses. Todas as canalizações sobre 
a Família foram programadas para ser realizadas em 1998, e esta é a última. 
Falamos sobre o que está acontecendo em seu corpo no nível celular. Falamos 
sobre o fato de que cada um de vocês conhece, em seu nível celular, toda a 
história. Eu lhes disse que a Família sente saudade de vocês. 
 
Nós lhes demos informações, surpreendentes para alguns, quando lhes dissemos 
que não existe nenhum outro planeta como este, e vamos nos estender sobre o 
assunto. 
 
Nós lhes dissemos que todos os que estão neste exato momento ouvindo e lendo 
isto são líderes, atraídos a esta energia por algo de que se lembram. Não é por 
acidente que vocês estão sentados aqui, mesmo os que nunca vieram. Não é 
acidente. Vocês são atraídos para cá, ou não estariam sentados aqui lendo e 
ouvindo isto. A intenção que os fez concordar em se sentar na cadeira é vista 
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neste momento pelo Espírito. [Uma criança faz um barulho.] Vamos também 
falar sobre vocês, pequenos, daqui a pouco. 
 
E assim é que nestes meses falamos sobre alguns dos atributos da Família – 
algumas das responsabilidades, alguns propósitos, alguns dos poderes. Mas jamais 
nada como isto lhes foi dado. Chegou a hora de lhes contar por que vocês estão 
aqui – toda a história – do princípio ao fim.Vamos revelar o que está acontecendo 
neste exato momento, e alguns de vocês partirão descrentes, porque a dualidade 
é forte aqui, como deve ser. 
 
Meu companheiro continua, antes de começar, a se derramar com o que está por 
vir. Ele vê nosso reconhecimento e amor ao honrar o que implica vocês estarem 
aqui. Estou falando de vocês, os que estão sentados ou lendo aqui neste exato 
momento, enquanto esta comitiva percorre a sala. Vocês não estão ouvindo nem 
lendo sobre outras pessoas. Vocês são o assunto. 
 
Que comece a lavagem de pés. Que a verdade seja revelada, e ressoe em nível 
celular. 
 
Antes de começarmos, temos de fazer uma viagem, metaforicamente, a um lugar 
muito distante para que vocês compreendam como vocês se encaixam. Anjos, 
todos, escutem! Grande parte disto ressoará no nível do coração quando eu lhes 
contar a história do que vocês concordaram fazer e qual é a linhagem da 
humanidade – a razão e o propósito. Tem de ressoar no nível do coração, porque 
vocês já sabem isto. Estou simplesmente para despertá-los dentro de seu 
conhecimento existente. 
 
Quero levá-los a um lugar físico do universo que fica a 12 bilhões de anos-luz. 
Quero lhes falar sobre um acontecimento que está se dando lá neste exato 
momento, naquele lugar onde existe pouquíssima matéria. Fica a uma distância 
incomensurável de vocês. Vocês sequer conseguem imaginar como fica longe, 
contudo, desse lugar está emanando, em tempo real, uma energia que está 
realmente atingindo a Terra neste momento, fazendo com que prestem atenção. 
 
É importante que vocês entendam que este acontecimento está se dando neste 
momento. Não tem 12 bilhões de anos como vocês talvez pensem. Está ocorrendo 
em tempo real. Há algum tempo falamos sobre como a velocidade da luz é lenta, 
mas a velocidade da energia não. Tudo está relacionado a esse fato, mas por 
enquanto é importante que vocês percebam que o que lhes está sendo mostrado 
está, na verdade, em sua estrutura de tempo – esperado, planejado. 
 
Se seus cientistas vêem isto? Sim. Vou lhes contar o que seus melhores cientistas 
estão dizendo sobre o acontecimento que está se dando agora, a 12 bilhões de 
anos-luz de distância. Há anos lhes temos dito que a atividade de raios gama que 
vocês descobririam estar atingindo seu planeta era significativa, até mesmo que 
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tinha um significado espiritual. De fato, os cientistas estão finalmente vendo a 
energia e a atividade de raios gama sobreposta à energia. 
 
Eles estão hesitantes diante do que estão vendo, tentando entender as razões do 
que vêem. 
 
Eles disseram que está havendo uma explosão gigantesca naquela remota região 
do espaço – muito grande mesmo. Seus astrônomos estão dizendo que a explosão 
que está ocorrendo a 12 bilhões de anos-luz de distância contém a maior 
quantidade de energia já vista no universo conhecido! Em suas revistas, eles 
informaram que é equivalente a toda a luz existente no universo conhecido e 
visível – toda de uma vez, num único evento! É o que eles dizem. É real. Está 
acontecendo. Não se trata de algo apenas metafísico, visto somente por quem 
acredita, "sabido" apenas por xamãs ou profetas. NÃO! É algo que qualquer 
humano pode olhar e ver por si mesmo. 
 
Por que eu os levaria para lá, para este evento tão distante? Por que eu quereria 
que vocês, anjos queridos, o vissem? Humanos, por que, enquanto vocês estão 
sentados em suas cadeiras, este integrante da família chamado Kryon os leva 
para lá? Porque há algo acontecendo naquela imensidão que tem a energia de sua 
humanidade estampada por toda a parte. Vou deixá-los lá só por um momento, 
pois quero lhes dizer por que isto é importante. 
 
Por que será, acham vocês, que as coisas estão acontecendo desta forma aqui 
nesta virada de milênio? O que vocês estão sentindo que já sentiram? Seus 
meteorologistas lhes dizem que esta é uma época única, que nunca houve uma 
igual – pelo menos nenhuma que eles tenham medido na história humana. Eles 
têm razão. 
 
Alguém dentre vocês já se perguntou por que estão recebendo as dádivas do 
Espírito neste exato momento? Por que estão aumentando as informações 
canalizadas neste momento? Por que há tanto medo neste momento em relação à 
conclusão? Alguns de vocês postularam que talvez simplesmente a hora tenha 
chegado. Alguns sentem que é simplesmente o ponto ao qual a humanidade os 
levou neste momento da história, que estas coisas teriam acontecido de qualquer 
maneira. 
 
Estou aqui para lhes passar a informação de que há propósito, há planejamento, 
existe uma linha de tempo aqui, há consciência por trás dos acontecimentos à 
medida que eles se desdobram. Não é por acidente que neste momento os 
facilitadores de saúde estão observando um aumento de seus poderes. Não é por 
acidente que neste exato momento os que se dedicam à ciência estão tendo um 
aumento do que lhes está sendo proporcionado em áreas específicas – na física e 
também na biologia. Não é por acidente que os seres humanos estão sendo afinal 
biologicamente compreendidos, de forma que possam viver mais tempo. Não é 
por acidente que a consciência do planeta está se modificando dramaticamente. 
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Alguma coisa está acontecendo, e muitos estão começando a celebrar. Alguns 
estão começando a ter medo, mas em meio a tudo isso, nós lhes dizemos que a 
linha de tempo realmente está chegando ao fim. Vamos lhes falar sobre tudo 
isso.  
 
A LINHA DE TEMPO CÓSMICA 
 
Vou lhes falar sobre a linha de tempo cósmica, algo inerente a cada célula de seu 
corpo. Sei que é inerente a cada célula daqui porque sei com quem estou 
falando. Sei quem é a Família. Sentamo-nos numa sala de estar, por assim dizer, 
ao redor de um círculo muito amoroso no qual a Família pode falar com a 
Família. É isso o que está acontecendo neste exato momento, enquanto vocês 
lêem isto. Queremos que vocês sintam esta conversa da família que estamos 
tendo neste momento porque vocês vão reconhecer por que estão aqui. Mesmo 
que estas informações sejam novas, haverá um ponto no qual vocês reconhecerão 
por que estão aqui. Não há como não reconhecerem, pois tudo em vocês ressoará 
quando descobrirem. 
 
A linha de tempo cósmica revela um propósito por trás da razão pela qual vocês 
estão aqui – um propósito por trás da própria história espiritual. Alguns 
chamaram a isto a grandiosa experiência de cinco bilhões de anos. Sabem em 
frente de quem estou sentado? Novamente lhes direi: estou sentado na frente de 
lemurianos, praticamente todos vocês. É isso o que os traz aqui hoje para ouvir e 
ler isto. Esta época da história os chama e os traz aqui porque vocês estão 
novamente sentindo a energia lemuriana. Vocês estão aqui há todo esse tempo. É 
essa a Família sentada na sala a ler estas páginas – cada qual uma alma antiga. 
Vocês vêm e vão tão rápido! Não ficam muito tempo em casa – minha casa, sua 
casa. E nós os vemos por um breve momento, no qual vocês pegam uma faixa de 
cor, no qual recebem honra e carinho. Então, das profundezas de sua sabedoria, 
vocês voltam para fazer isto novamente. 
 
Alguns de vocês passaram por mil ou mais destas experiências chamadas 
encarnações, e sabem disso. Aqui vocês se sentam à beira, talvez da conclusão 
potencial ou emancipação potencial. A maioria dos que estão ouvindo e lendo 
isto nasceram numa época na qual se previa que a energia da Terra os levaria a 
um fim violento – contudo, cada um de vocês de qualquer maneira veio por 
querer. Vocês vieram de boa vontade e amorosamente pois sabiam por que 
estavam aqui. Nós lhes dissemos que vocês figurativamente fizeram fila para 
estar aqui! Que tipo de entidade faria tal coisa quando as profecias lhes 
apresentavam um potencial tão desolador? Por que quereriam voltar, constituir 
famílias e desejar ficar aqui? Porque sabiam que este era o fim da jornada. Vocês 
não perderiam o desfecho, de jeito nenhum. É tudo pelo que vocês trabalharam. 
Isto é a Família. 
 
A extinção da Atlântida, a grande inundação – foram estas coisas que 
posicionaram a energia de sua dualidade de forma que seja realizado um grande 
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teste. A maioria dos que ouvem e lêem isto passaram pela maior parte disso 
tudo. Foram vocês também que programaram os marcadores cristalinos. Escute, 
família, vamos lhes falar sobre o grande plano. Vamos lhes falar sobre o grande 
plano. Vamos lhes falar sobre o teste, e vamos lhes dar a linha de tempo. 
 
Foi tudo de propósito, esta Terra. A humanidade não foi um acidente. Grandes 
entidades espirituais disfarçados de humanos não apareceram sem mais nem 
menos neste planeta. A linha de tempo e o teste eram conhecidos por vocês 
antes de vocês virem, tudo carinhosamente conveniente ao Espírito. E aqui estão 
vocês no único planeta de livre-arbítrio – e esta é a chave. Não foi aqui que vocês 
ouviram pela primeira vez a frase "o único planeta de livre-escolha." Ela lhes foi 
dada há eras. O significado lhes ficará mais claro quando acabarmos. Mas agora 
vamos recapitular para vocês a trilogia de energia que aconteceu em suas vidas. 
Já falamos destas coisas, mas esta será uma recapitulação ampliada, com mais 
informações sobre as três coisas acontecidas há muito tempo que mudaram o 
desfecho desta linha de tempo conhecida. 
 
Queridos, vocês têm vivido há eras. [Bebê chora.] Até mesmo o pequeno que 
volta, o faz conhecendo muito bem que este é realmente o fim da linha do 
tempo.  
 
A CONVERGÊNCIA HARMÔNICA, A PENÚLTIMA MENSURAÇÃO 
 
Foi em agosto de 1987 que alguns dentre vocês pela primeira vez 
compreenderam, durante a Convergência Harmônica, que estava havendo uma 
mensuração. Aqueles entre vocês que eram intuitivos e metafísicos 
compreenderam que o Espírito estava mensurando o planeta. E já falamos sobre 
isto, pois o resultado dessa mensuração foi mais alto que o potencial obtido na 
mensuração precedente. A vibração da Terra não estava decrescendo, estava 
aumentando! Estava consideravelmente mais alta que a mensuração tomada na 
vez anterior. 
 
Alguns de vocês perguntarão: "Que mensuração foi tomada na vez anterior?" 
 
Eis informações que alguns de vocês sabem, mas que não foram transcritas a 
partir desta entidade, jamais. Tem havido uma mensuração da energia e da taxa 
vibratória deste planeta a cada 25 anos, desde o primeiro ponto no tempo, 
quando a humanidade espiritual veio para a Terra. Isso mesmo – a cada 25 anos 
desde o princípio da humanidade têm havido mensurações. Vinte cinco anos, 
para o Espírito, são uma geração humana – o tempo médio necessário para os 
humanos crescerem e terem seus próprios filhos. Vinte e cinco anos. Se vocês 
calcularem a numerologia do 25, obterão a energia sagrada do 7, isso explica o 
período de 25 anos. 
 
Isso significa que a mensuração imediatamente anterior a 1981 foi tomada em 
1962. Foi um ano 9, e o 9 tem a energia da conclusão. As últimas três 
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mensurações, quando nos aproximamos do fim da linha de tempo da 
humanidade, na verdade determinaria o resultado do teste do qual vocês estão 
tomando parte. A energia do 3 tem a ver com ação. A mensuração de 1962, a 
primeira das últimas três, indicou o que a conclusão da humanidade, e o teste, 
poderia potencialmente ser. 
 
Em 1987, a maioria de vocês estava viva para experimentar a Convergência 
Harmônica. Era para ser a penúltima mensuração. Foi um ano 7 – sacralidade. 
Essa mensuração será feita 25 anos depois de 1987, que será seu ano 2012, o fim 
do teste – na verdade, o fim de alguns calendários humanos. É um ano 5, 
encerrando a energia da mudança. 
 
Esses três acontecimentos, 1962, 1987 e 2012, são uma trilogia de energia e 
potencial extremamente importante tanto para o universo como para a 
humanidade. Juntos, eles representam a energia 3, novamente o número da ação 
(somando o ano 9 {1962}, o ano 7 {1987} e o ano 5 {2012}, temos o 3). Essa 
trilogia, a trilogia da ação, queridos, é o fim do teste – o fim de tudo aquilo pelo 
que vocês vieram. Todos, deste lado do véu, sabíamos disso, e vocês sabiam 
disso, também. Por isso vocês mal podiam esperar para voltar. Alguns de vocês 
até morreram jovens para que pudessem estar aqui com a idade com que estão 
agora, todos a postos para o fim. 
 
A maioria de vocês viveu durante eras, vida após vida após vida, e passaram por 
tanta coisa. No entanto, vocês mal podiam esperar para voltar, porque se tratava 
disto – a culminação de todo o seu trabalho. A linha de tempo foi determinada. 
Ou seja, todos sabiam a duração do teste e os potenciais. Ainda assim, vocês 
vieram, e aqui estão sentados. 
 
Quando a penúltima mensuração foi realizada na época da Convergência 
Harmônica, em 1981, pairava sobre todos nós uma revelação. Descobriu-se que a 
Terra estava elevando sua freqüência. A consciência humana se modificara muito 
mais, mas muito mais do que se esperava em 25 anos. O que aconteceu em razão 
da elevada mensuração de 1981 foi a criação de mais uma série de 
acontecimentos, proporcionados para que vocês se preparassem para um 
potencial até então não imaginado! 
 
A "pesquisa de permissão" e a "transmissão da tocha" não foram acontecimentos 
programados para 1981, mas agora, em 1987 e subseqüentemente, são muito 
apropriados. A pesquisa de permissão foi chamada Janela de Permissão 11:11 (11 
de janeiro de 1992). Nunca teria acontecido se a Convergência Harmônica não 
tivesse mostrado que a Terra se encontrava num nível acelerado. Alguns de vocês 
estudaram o 11:11, e pensam saber o que foi. Será que vocês realmente 
entendem o que foi? A numerologia de 1+11+21=33. (No caso de datas, somem o 
número inteiro de energia do mês, dia e ano separadamente.) Trata-se de um 
número mestre de grande importância.  
 



As Cartas de Casa  70 

11:11 REVISITADO 
A JANELA DE PERMISSÃO 
 
Para alguns de vocês isto vai ser um prolongamento, pois trata-se de informações 
interdimensionais. Todos os seres humanos do planeta – todos vocês foram 
pesquisados como um grupo de anjos (que vocês são) e lhes perguntaram se seria 
conveniente passar ao nível seguinte. A razão pela qual a permissão era 
necessária é que sua biologia estava prestes a evoluir além de seu potencial 
passado, sendo necessária uma reunião para que vocês dessem permissão para 
que isso acontecesse. Seria a primeira vez em que se pediu permissão para um 
desenvolvimento espiritual biológico da humanidade, e vocês disseram sim. Faz 
parte dessa pesquisa um grande grupo de humanos (todos que estavam no 
planeta). Essa pesquisa foi feita num nível celular e num nível espiritual elevado. 
Vocês provavelmente não se lembram de alguma vez terem sido pesquisados, 
mas vocês foram – todos vocês. Desnecessário dizer que havia excitamento à 
vista, e o excitamento foi universal – ou seja, todos vocês o sentiram e todos o 
compartilharam. Essa parte superior de cada um de vocês, que sabe todas as 
coisas, realmente sabia isso. O planeta estava a ponto de se modificar de forma 
profunda. 
 
Alguns perguntaram: "Se realmente somos todos partes de Deus, seres de 
natureza angélica carregando a dualidade do humanismo, por que tiveram de nos 
perguntar? Não está entendido que diríamos sim, e não é isso a energia do 
Espírito?" A resposta deveria lhes mostrar o quanto honramos o humano, pois este 
é realmente um planeta da livre-escolha. A livre-escolha os trouxe para onde 
vocês estão, e como vocês ainda são humanos, havia uma parte deste processo 
de evolução espiritual que devia receber permissão do humano que está vivo 
realizando o trabalho dentro da dualidade. 
 
Há mais uma coisa importante: quantos de vocês têm consciência de que no 
11:11 havia muitos grupos que concordaram em chegar ao fim na geração 
seguinte? De fato, grupos de seres humanos, familiares que vocês conhecem e eu 
conheço, concordaram que a via rápida para a massa crítica de uma Terra de alta 
vibração era a extinção (permitindo seu rápido retorno como crianças Índigo). 
Alguns perceberam que, se o planeta passasse a uma vibração acelerada, sua 
tribo teria de ser sacrificada. Que tal isso pelo amor de Deus? Eu lhes disse que 
isso seria difícil. Não é novidade, pois é possível encontrar isso em muitas 
escrituras. Pode-se também encontrar isto em canalizações de dez anos de Kryon 
e em profecias antigas. Havia potencial para alguns se desfazerem de sua força 
vital de forma que os outros pudessem elevar mais rapidamente a vibração do 
planeta. E é isso exatamente o que está acontecendo. Por isso o 11:11 encerrava 
tanta energia poderosa. 
 
Parem por um momento e fiquem imóveis. Vocês compreendem a importância 
disso tudo? Quando vocês ouviam falar e liam sobre genocídios e atrocidades 
horríveis em outras partes do planeta por vocês chamadas Terceiro Mundo, qual 
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era sua reação? A maioria ficava tristíssima e lamentava. Vou lhes perguntar o 
seguinte: quantos de vocês celebraram e disseram obrigado aos familiares que 
decidiram fazer isso? Não celebrar suas mortes, não celebrar o modo horrível 
como muitos morreram, e sim celebrar o fato de que eles deram permissão para 
ajudar o planeta! Isto é Família! É assim que a Família vê o planeta. Esta parte 
da família, tão distante de vocês, está profundamente ligada a seu trabalho. 
Celebrem-nos, não suas mortes. Celebrem o fato de que vocês se beneficiarão 
espiritualmente do que eles julgaram apropriado na sabedoria de Deus. Então 
celebrem as crianças que estão agora aqui, muitas representam o prolongamento 
e reencarnação destas almas preciosas que partiram cedo. Espero que isto lhes 
proporcione uma perspectiva mais sensata de alguns acontecimentos 
considerados, talvez, impróprios, ou não vindos de Deus.  
 
12:12 REVISITADO 
A TRANSMISSÃO DA TOCHA 
 
O evento 12:12 (12 de dezembro de 1994) também foi bem mais grandioso do que 
vocês imaginam. Novamente, a numerologia desta data é 12+12+23, sendo o total 
11. Onze, como vocês talvez saibam, é outro número mestre. É também a 
energia conhecida de Kryon. Não existem acidentes nos números. 
 
Transmissão da Tocha é como chamamos aquele acontecimento de 12:12. 
Primeiro houve a mensuração (Convergência Harmônica de 1987), a seguir houve 
a permissão (11:11 em 1992), e então houve a ação (12:12 em 1994). Com sua 
vibração e potenciais atuais, há entidades neste planeta que estão aqui 
mantendo o equilíbrio de energia para vocês até agora. Estão aqui desde o 
começo da humanidade, e todos os potenciais mensurados indicaram que elas 
provavelmente permaneceriam. O equilíbrio de energia espiritual do planeta 
(conforme anteriormente canalizado) deve permanecer constante. À medida que 
a humanidade se torna maior, as entidades que mantêm parte dessa energia se 
vão. Mas mesmo havendo o potencial de que existam oito ou nove bilhões de 
humanos na Terra no futuro, ainda teriam de permanecer muitas entidades 
equilibradoras para fins espirituais. 
 
Por ocasião do 12:12, elas se foram. Foram-se todas. Alguns de vocês sentiram 
isto. Algumas delas saíram de áreas secretas nas florestas, outras eram guardiãs 
dos cânions onde ficavam as rochas vermelhas. Elas já não estão lá. Se vocês 
forem hoje até lá, descobrirão que a energia que havia ali se alterou. Talvez 
alguns de vocês tenham pensado que isto foi uma coisa negativa? Na verdade, 
modificou algumas áreas da natureza, e essas áreas já não transmitem a 
sensação de serem tão sagradas. Porém, compreendam o que aconteceu, pois foi 
naquela época que estas entidades passaram a tocha à humanidade, na hora 
certa e segundo o cronograma, sendo a conveniência propiciada tanto pela 
mensuração da Convergência Harmônica como pela permissão 11:11. 
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É importante que vocês entendam por que as entidades que especificamente 
equilibram o planeta tiveram permissão de partir. No 11:11 vocês deram 
permissão para assumir o poder espiritual que elas vinham mantendo para vocês. 
Conforme anteriormente canalizado, esta transmissão da tocha não foi apenas 
metafórica, pois 144 mil humanos de fato receberam um aumento de consciência 
espiritual. Além disso, conforme anteriormente canalizado, a maioria delas não 
estava no continente americano. 
 
Incrivelmente, o evento 12:12 era conhecido por toda a comunidade universal 
espiritual (não o universo físico visto, e sim o universo espiritual). Foi uma 
celebração, pois sabíamos qual deveria ser o passo seguinte. Sabíamos quais 
eram os potenciais. Queridos, as coisas que poderiam ter acontecido neste 
planeta não aconteceram. As profecias de muito tempo, que representavam a 
linha de tempo conhecida e visavam certos potenciais no final da linha de tempo, 
agora são incorretas em razão do que vocês fizeram. Ah, mas não é só isso, e 
estamos chegando lá.  
 
COISAS QUE EXPLODEM 
 
Ao longo da jornada da canalização de Kryon lhes foram dadas algumas grandes 
dicas sobre o que está acontecendo atualmente. Em março de 1995, meu 
companheiro levou o trabalho de Kryon para Sedona, Arizona, onde foi realizada 
uma canalização científica. Não foi a primeira vez que lhes demos informações 
sobre ciência antes de seus cientistas de fato se darem conta delas, mas daquela 
vez foi importante em relação ao universo físico. Num nível celular foram 
realmente trocadas muitas piscadelas entre todos os que compareceram, pois 
como afirmamos muitas vezes, a estrutura celular humana sabe tudo. 
 
Naquela época, nós lhes dissemos que o que vocês chamam Big Bang não existiu. 
Na verdade, não existe essa coisa de Big Bang. Continuamos a convidar seus 
cientistas a lançar um olhar tridimensional (mensurações feitas a partir de outras 
plataformas, juntamente com a Terra) à energia do universo. Naquela 
canalização, nós os convidamos a pôr de lado seus preconceitos. Há muito mais 
se passando nos céus do que um simples paradigma unificado a partir de um 
evento criativo. Os cientistas também acreditam que existe somente um tipo de 
física – o tipo deles, o tipo que vêem a seu redor. Por suporem haver apenas um 
tipo que é visto, então deve haver apenas um tipo por toda parte. Esta é a 
convicção limitada comum. Embora um de seus pensadores mais tridimensionais 
tenha explicado a física do tempo, os cientistas também acreditam que o tempo 
"local" se aplica a todos os lugares. Eles também observam a vida e acham que 
podem ver apenas um paradigma (vida da Terra), nenhum outro pode existir. 
 
Finalmente, eles vêem somente um evento criativo. Todos os seus instrumentos 
usados na área de mensurações espaciais lhes dizem que houve um evento 
criativo. Eles vêem um "resíduo" revelador da energia do bang, e embora possam 
medir a partir de apenas um ponto de vista, decidiram que o resíduo é igual em 
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toda parte. Portanto, dizem eles, tudo o que conseguem ver por toda parte 
formou-se a partir de um único evento criativo – o local, aquele cuja energia eles 
podem medir e aparentemente achar em todos os lugares. 
 
Queridos, e se vocês fossem capazes de inquirir biologicamente as células de seu 
corpo e lhes pedir que olhassem os bilhões de outras células a seu redor? 
Perguntem-lhes qual foi o início; elas lhes dirão que foi o nascimento do ser 
humano. Elas lhes dirão que houve um nascimento – e apenas um – responsável 
por tudo o que elas vêem. Isto se deve ao fato de que elas fazem parte de um 
sistema fechado, um sistema profundamente complexo, bilhões de partes 
trabalhando juntas, tudo a partir de um único nascimento. Uma célula sozinha 
não se relaciona biologicamente com nenhuma outra célula fora de seu sistema. 
Essa célula ficaria chocada se soubesse que existem outros sistemas humanos. A 
verdade seria revelada somente se vocês pudessem encontrar outra célula de 
outro sistema humano e fazer-lhe perguntas juntamente com sua própria célula. 
Então vocês e elas saberiam que talvez as evidências indicassem pelo menos dois 
nascimentos. Captaram a idéia? É tempo de a ciência se despir dos preconceitos, 
deixando de lado a singularidade da criação da matéria, e entender que existem 
eventos criativos duais e triplos e mesmo quádruplos no universo que podem ser 
agora observados e mensurados. 
 
Há variáveis em todas as coisas que vocês vêem quando observam o mundo – 
variáveis na física, estruturas de tempo variáveis, até mesmo idades variáveis da 
matéria – que acabarão por lhes provar que toda a matéria não provém de seu 
evento criativo local. Chegou a hora de a ciência pôr abaixo a premissa tacanha 
de que se os cientistas não conseguem ver algo, isso não deve existir. Em vez 
disso, desenvolvam o que poderia ser. Postulem além do que é e passem ao que 
poderia ser. O que a física do que pode ser visto diz a eles que poderia ser? Pois 
já existem observações dicotômicas propiciadas pelos novos instrumentos 
astronômicos, dando pistas de que realmente é possível haver indicações de uma 
série de bangs múltiplos – eventos criativos múltiplos em seu próprio universo 
físico observável. 
 
Alguns de vocês estão dizendo: "Então, Kryon, que bela ciência. O que ela tem 
que ver com um grandioso plano humano?" Vocês vão ver, pois agora vou lhes 
contar qual é o plano. 
 
O GRANDIOSO PLANO 
 
Vou lhes falar do Grandioso Plano. Trata-se de um plano de cinco milhões de 
anos do qual vocês participaram apenas durante a última parte. Quero lhes falar 
do universo físico e um pouco sobre equilíbrio. 
 
Nós lhes dissemos que vocês são anjos vindos do Grande Sol Central (todos que 
estão aqui e os que estão lendo isto). A palavra "anjo" não é exata, mas mostra a 
sacralidade de quem vocês são. Nós lhes dissemos que a Terra é pura e que cada 
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um de vocês veio do Grande Sol Central. Dissemos que nós os escondemos como 
humanos num sistema dotado de um único sol. Aqueles dentre vocês que se 
lembram dessas informações perceberão agora que essas mensagens eram pistas. 
O que significa quando dizemos que escondemos vocês? Pistas: lhes demos um 
sol. A maioria das formas de vida do universo tem sóis duais. Quando vocês 
descobrirem isto, saberão por quê. Nós os escondemos porque vocês tinham uma 
tarefa a cumprir. 
 
Queridos, o universo – o universo físico – não está onde está o Grande Sol Central. 
O Grande Sol Central representa a casa. É seu e meu. É o lugar onde os verei 
novamente um dia, o lugar onde um dia faremos uma grande festa. E olharemos 
para trás, para esta época e esta noite, e nos lembraremos do espírito da 
preciosidade presente nesta sala. Diremos: "Foi a noite na qual Kryon nos disse 
quem somos e por que estamos aqui. Foi a noite em que isso ressoou em nossos 
corações." 
 
O universo físico, assim como seu próprio planeta, deve ter equilíbrio, e esse 
equilíbrio é representado em muitas gradações de energia. As gradações de 
energia das quais falamos são diferentes gradações de amor, exatamente como 
na Terra. Alguns de vocês chamarão certas gradações de energia negativa, mas 
não são. Alguns de vocês leram histórias sobre as lutas dos que não são humanos, 
talvez em outros mundos ou em outros planetas. Os videntes e intuitivos 
contaram histórias e escreveram sobre coisas maravilhosas e dramáticas 
acontecidas à parte de seu mundo. A linhagem dessas outras entidades foi 
realmente canalizada intermitentemente no decorrer das eras. É uma pista, 
vocês sabem. É uma pista de que há equilíbrio no universo físico. Existe 
controvérsia com relação às diferentes gradações de amor no universo, assim 
como na Terra. Essas canalizações provam isto. 
 
Está acontecendo outro evento criativo, queridos – outro "bang" a 12 bilhões de 
anos-luz de distância, e estava marcado para ocorrer agora. Sempre esteve 
programado para esta época. Como indicamos no início desta canalização, o que 
os astrônomos estão vendo é, na verdade, a prova de outro "bang". Trata-se de 
outro evento criativo no decorrer do processo de geração de outra parte do 
universo! Ele será acrescentado a seu universo, assim como todos os eventos 
criativos. 
 
Dezenas de milhares de anos atrás vocês concordaram em vir para este planeta e 
se disfarçar usando a dualidade – um posicionamento da energia do ser humano 
que os impediria de ver quem vocês são realmente. Deu muito certo, pois lhes 
proporcionou um campo de ação uniforme e imparcial neutro a seu potencial de 
energia. E o desafio, o teste, é o seguinte: Se deixada sozinha neste teste, sem 
nenhuma interferência espiritual, queridos, para que lugar na Terra iria a 
energia? Talvez vocês estejam perguntando: "Por quê? Por que passar por isto, 
estes milhares de anos? Por que ir e vir? Por que a dualidade? Por que a luta? Para 
que tudo isso?" 
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Alguns de vocês disseram a Kryon : "Me sinto como se fosse uma cobaia de Deus. 
Sou empurrado e puxado para lá e para cá na vida. Oh, sou uma pessoa boa, 
espiritual, e vou me sair bem em minhas lutas. Enfrentarei meu medo. Sei que 
planejei isto e assumirei a responsabilidade, mas detesto isto. Não sei por que 
tenho de fazer isto." 
 
Eis algo que já lhes dissemos, mas que agora, mais que nunca, tem relação com 
este assunto. Vou lhes contar uma coisa, minha querida família, meus queridos 
anjos, vocês, vindos da Grande Fonte Central, sentados nestas cadeiras, lendo 
estas palavras, que sabem quem são no nível celular: Vocês não são a 
experiência. Vocês são o teste. 
 
A energia do evento criativo que está se desenrolando a 12 bilhões de anos-luz de 
distância está incompleta. O nascimento de matéria e dos bilhões de formas de 
vida que se desenvolverão naquela parte do espaço está incompleto. Há algo 
faltando. Que energia espiritual terá esse novo universo? Que tipo de "gradação 
de amor" terá esse novo universo? Quem vai decidir isso? 
 
Alguns dirão: "Bem, simplesmente deixemos que a Família decida isso. A Família 
representa amor e está espiritualmente em sintonia. Nossa família, por 
definição, é Deus! Simplesmente apliquem a energia mais elevada possível 
àquele nascimento universal. Bem elevada!" 
 
Isso não é um tanto tendencioso? Entendam, a Família inclina-se ao amor! Deus 
não pode tomar essa decisão. O universo deve ter equilíbrio, e simplesmente 
aplicar uma elevada energia de amor ao novo evento criativo é uma decisão 
tendenciosa. Alguns disseram: "Você quer dizer que existem certas coisas que 
Deus não pode fazer?" Sim. Deus não pode mentir. Deus não pode odiar. Deus não 
pode tomar essa decisão tendenciosa. 
 
Assim concordou-se que se criaria um planeta com vida projetada na 
neutralidade e adequadamente escondida, de forma que os anjos do Grande Sol 
Central pudessem povoá-lo durante dezenas de milhares de anos para lograr um 
teste de imparcialidade espiritual. Eles viriam para a Terra para que lhes fosse 
escondido quem eles eram. Parte de sua biologia essencial lhes seria 
proporcionada por outros seres do universo físico ao longo do caminho para 
ajudar a equilibrar sua evolução espiritual. Eles andariam na forma humana, 
morreriam na forma humana e renasceriam – morreriam e renasceriam. Haveria 
uma rápida reviravolta da vida. Corpos biológicos projetados para durar 950 anos 
receberiam somente 30 a princípio, então com o passar do tempo, 70 ou 80. 
Informações espirituais programadas com antecedência no DNA humano criariam 
morte, doença e envelhecimento. Resíduos de uma vida passariam para a 
seguinte, criando testes que seriam solucionados ou não com a energia que 
estava sendo testada. A resolução dos testes criaria energia adicional que 
modificaria a taxa vibratória planetária. 
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O fim do teste foi programado para aproximadamente 2012, o final do calendário 
de alguns dos antigos da Terra que intuitivamente apresentaram essas 
informações. A mensuração final mais o fim do teste aconteceriam então. Tudo 
combinado. 
 
Outras entidades que encontraram a Terra, embora ela estivesse bem escondida, 
não receberam permissão para interferir. Elas reconheciam o grande poder dos 
atributos espirituais dos humanos, embora os humanos, estranhamente, não o 
conseguissem, devido à dualidade. Muitos desses visitantes podiam apenas 
aproximar-se, investigar a humanidade, humano por humano – mas nunca sem a 
permissão dos humanos. Eles usavam o medo para obter o consentimento 
humano, dessa forma conseguindo permissão por meio de ardis no nível 
subconsciente. Um humano destemido podia facilmente dizer não e as entidades 
tinham de partir. Elas se interessavam pelo poder espiritual, pela escolha, pela 
capacidade de mudar – que elas não têm. Elas chegaram a tentar procriar com a 
humanidade para descobrir esses atributos e tentar capturá-los, escarafuncharam 
e deram tratos à bola para descobrir a essência do anjo interior dos humanos. O 
poder oculto da humanidade as impedia de aterrissar em grande número. 
 
Tudo o que acabou de ser descrito realmente aconteceu. O que acabou de ser 
escrito é uma descrição de vocês. Vocês fizeram tudo isso. Na verdade, vocês são 
a Família vinda do Grande Sol Central da qual falamos. A Terra é o campo de 
provas. É única. Não existe nenhum outro planeta como este no universo físico. O 
que finalmente acontecer aqui, queridos, será a energia aplicada ao novo evento 
criativo se desenrolando a 12 bilhões de anos-luz! O que acontecer com a energia 
do ano 2012, quando for feita a última mensuração do calendário espiritual, será 
a energia do novo universo, ainda sem nome. Sua energia será fornecida a esse 
novo universo, então ela terá uma assinatura. Exibirá o selo da humanidade, seus 
nomes. Muitos de vocês talvez até acabem por viver dentro dela. 
 
A Terra foi designada o único planeta de livre-escolha, e claro que se trata de 
uma metáfora. Já é tempo de vocês saberem o que isso significa: significa que 
não existe mais nenhum planeta – nenhuma outra força ou forma de vida neste 
universo físico – que tenha capacidade, por meio de sua própria consciência e 
intenção, de elevar seus atributos espirituais. Nenhum outro tem isto! Mas vocês 
sim. Outras vidas necessitam de um processo evolutivo para realizar mudança 
espiritual, e a intenção não tem nenhum poder. É a livre-escolha da qual se 
falou. Vocês são os únicos! Como se sentem ao saber isso? Ao longo da história, os 
espiritualistas e estudiosos intuitivamente sabiam que a Terra era muito, muito 
especial. Vocês são! Não foi por acidente que Galileu, que concordava com 
Copérnico, teve de ir contra um fervor religioso que insistia que todo o universo 
girava ao redor da Terra. Bem, adivinhem só? Metaforicamente, é isso mesmo! 
Ele gira! Eis quem vocês são. Vocês são família. 
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O plano está quase terminado, vocês sabem. A linha de tempo está chegando ao 
fim, e o que está acontecendo é um milagre que vocês mesmos fizeram. É por 
isso que vocês voltaram vezes seguidas, e é por isso que estão novamente aqui. A 
consciência humana e os acontecimentos mundiais não estão se mostrando o que 
vocês pensaram que seriam. As profecias desenvolvidas a partir de eras de 
potenciais consistentes não estão se cumprindo agora, e isso se deve ao que 
vocês fizeram de 1962 para cá. Que tipo de entidade ficaria metaforicamente em 
fila para voltar, tendo o elevado potencial de ser horrivelmente destruída nos 
profetizados tempos derradeiros juntamente com suas preciosas famílias 
terrestres? Quem faria uma coisa dessas? Vocês. Vocês não perderiam o último 
capítulo de seu trabalho. Representando a incrível sabedoria da mente de Deus, 
aqui estão vocês novamente, querida família, para testemunhar algo que nenhum 
integrante da família poderia prever. 
 
A energia que foi desenvolvida, que apresenta o potencial de ser colocada nesse 
novo universo que está sendo criado, é uma gradação muito elevada do amor, 
elevadíssima. Sua família está, portanto, celebrando o que vocês fizeram. Sua 
família também está na fila... para ter vocês de volta!  
 
O TESTE TERMINOU: E AGORA? 
 
Alguns perguntaram: "Como agora não existe o fim da Terra e o teste 
praticamente terminou, vamos evaporar em 2012? O que vai acontecer agora?" 
 
Quero lhes contar que tipos de humanos que estão no planeta e quem está vindo. 
Vai ajudá-los a entender o que existe diante de vocês, se desejarem. 
 
Na parábola The Journey Home (A Jornada para o Lar) (Livro 5 de Kryon), há 
informações sobre a "Casa de Dádivas e Ferramentas" que canalizamos aqui 
mesmo [em Laguna Hills, Califórnia]. Nessa história , Michael Thomas (o principal 
personagem da parábola) viu muitas, muitas caixas numa câmara imensa. Ele 
entendeu que elas eram as dádivas e ferramentas do estado de ascensão. De 
fato, havia uma caixa para cada homem, mulher e criança do planeta. Mas nada 
iria acontecer até que os humanos aos quais cabiam as caixas percebessem que 
eles podiam abri-las. 
 
Quase todos vocês aqui, e os que estão lendo isto, são humanos que chamaremos 
tipo A, na falta de uma designação melhor. Vocês representam nascimento 
biológico dentro de energia antiga. Vocês vieram no decorrer de eras, e aqui 
estão sentados com o DNA e atributos espirituais de sempre. Mas agora há uma 
alteração em seu potencial. Em razão do que vocês fizeram, agora estão sendo 
dados presentes a vocês, mediante permissão, do 11:11. Como humanos tipo A da 
energia antiga, vocês adquiriram a capacidade de ir além de sua marca, passando 
a uma nova vibração celular. As ferramentas estão aqui, e a chave é a pura 
intenção. A seguir, alguns de vocês descobriram a conexão com a energia do que 
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chamamos Malha Cósmica, pois é assim que irão muito além da energia com a 
qual vieram. É poderoso, e já é tempo. 
 
As células estão sendo novamente despertadas pela ciência introduzida na nova 
energia. Sua biologia está sendo novamente despertada de modo apropriado, 
com sua permissão. Ou seja, os que estão nesta sala e os que estão lendo isto 
têm capacidade, por meio de estudo e intenção, de encontrar maneiras de viver 
vidas mais longas, passar ao estado de ascensão, vencer medos e descobrir 
paixões na vida que nunca souberam existir. Vocês têm permissão para que as 
velhas lições contratuais de suas vidas sejam eliminadas, para ter paz quanto às 
coisas em relação as quais parecia impossível ter paz, e viver uma vida muito 
diferente do que jamais se imaginou. É isso que lhes está sendo dado. Acham que 
isto aconteceria se vocês fossem simplesmente evaporar? 
 
A Terra assumirá uma nova tarefa. Como milhões de formas de vida de seu 
universo físico, este planeta acabará por se unir a muitos outros planetas. O 
potencial é grande, e falo agora de um novo plano que não é imediato, e sim de 
um plano ao qual vocês têm capacidade de se voltar. Este novo plano acabará 
por levá-los a uma energia que estamos chamando a Nova Jerusalém. É por isso 
que alguns de vocês vêm esperando desde o princípio, e está a seu alcance. Será 
também nesta época que vocês acabarão conhecendo "oficialmente" outras 
formas de vida.  
 
AS CRIANÇAS ÍNDIGO E OS PACIFICADORES 
 
Vocês ficaram com a parte difícil, queridos. Vocês são da velha guarda. São os 
que alterarão sua biologia para se harmonizar com a energia que está chegando. 
Terão de por si mesmos fazer coisas que as novas crianças não terão. Foi por isso 
que lhes demos as outras quatro partes desta mensagem e esperamos até agora 
para lhes dar a quinta. As novas crianças representam o tipo de humanos do puro 
estado Índigo, nascidas depois de 1987. Elas vêm com equipamentos que vocês 
nunca tiveram, e embora possam ser desajeitadas agora, com o passar do tempo 
vocês ficarão sabendo quem serão os desajeitados. Pois quando elas forem em 
maior número do que vocês, ficará óbvio que, a menos que vocês mudem, vocês 
serão os estranhos. 
 
Os índigos chegam com uma pureza que vocês nunca tiveram. É um revestimento 
espiritual que vocês nunca tiveram e a razão é que elas se criaram com 
permissão. Lembram-se dos que deram permissão no 11:11 para que suas tribos e 
países fossem visitados e flagelados por muitas mortes? Sabem quem são eles? 
São os Índigos! Eles voltaram rapidamente, retornando direto para participar da 
evolução espiritual. Eles são a Família! Olhem nos olhos deles. Sabem pelo que 
eles passaram? São velhas almas. Fiquem atentos a eles. Antes dos seis anos de 
idade, alguns deles lhes contarão tudo sobre quem eles foram. Eles chegaram 
lúcidos assim. Chamaremos os Índigos de tipo B. 
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Ah, mas há outro tipo de humano a caminho – tipo C. Vocês realmente pensam 
que a evolução espiritual vai parar por aqui? Este ainda é o único planeta da 
livre-escolha. Este planeta tem capacidade de se elevar espiritualmente, e isso é 
apenas o começo. O primeiro teste está encerrado, agora a Terra está assumindo 
um papel que, na verdade, poderá mudar as áreas do universo no qual se 
encontra! Em 2012 vocês verão os primórdios da próxima geração – ou seja, os 
filhos dos Índigos, e será então que realmente começará. Será quando a 
verdadeira evolução espiritual humana realmente será vista com clareza. Esses 
filhos dos filhos serão diferentes até mesmos dos pais. Representarão uma 
geração de evolução espiritual com capacidade e potencial para mudar 
totalmente a Terra – e vamos chamá-los Pacificadores. 
 
Nem todos eles serão gigantes espirituais. Este é, e permanecerá, um planeta de 
livre-escolha, com humanos vivendo numa forma de dualidade reduzida. Estas 
crianças, contudo, terão predisposição para criar um planeta pacífico e a 
sabedoria e amor-próprio para fazer com que isto aconteça. 
 
É isso que vocês têm diante de si, queridos, se quiserem. Vocês sentam-se aqui 
diante da família enquanto ouvem e lêem isto. Antes era uma conversa de 
família para família enquanto lavávamos seus pés. Alguns talvez perguntassem: 
"O teste de cinco milhões de anos valeu a pena? Estamos chegando ao fim. Valeu 
a pena?" Sim. 
 
Como lhes dissemos no começo desta série, cada humano que já foi vivo está 
novamente vivo agora. Os demais seres que estão se reunindo a vocês vieram da 
família, do Grande Sol Central e também de outras partes do universo físico. 
Alguns de vocês chegam com um karma estelar assombroso de outros lugares, 
mas são humanos agora, e ficarão aqui até o fim. Por isso os amamos tanto. 
 
Alguns instantes da velha guarda que começaram tudo não voltarão. Muitos de 
vocês terão concluído sua tarefa depois de suas vidas atuais, e nós os 
acolheremos de braços abertos porque sentimos sua falta. Isso significa que esta 
é sua última vida na Terra, e alguns de vocês sabem disso. Muitos dos outros, não 
lemurianos, realmente voltarão, pois o desafio deles, como foi o seu, é criar uma 
nova Terra. 
 
O que vocês podem fazer pessoalmente neste momento? Talvez seja hora de 
entenderem plenamente, no nível consciente, quem vocês são. A primeira coisa 
que podem fazer nesta noite, quando estiverem sozinhos, é se olhar no espelho. 
Desafio-os a dizer algo para o espelho, três vezes. Quero que se olhem nos seus 
próprios olhos. Aprumem-se e digam estas palavras: "SOU O QUE SOU". Talvez 
quando sua biologia ouvir isto na sua própria voz atravessando o ar e vir isto em 
seus olhos, seja mais fácil assimilar o conceito de que vocês são mais do que 
pensavam. 
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Cada integrante da família recebe uma "faixa de energia" ao partir deste lugar 
chamado Terra. É uma faixa de cor que se aplica a vocês em sua dimensão. Para 
onde quer que vão no universo, outras entidades perceberão que vocês fizeram 
parte do grande experimento de energia do planeta Terra – o teste que está se 
encerrando neste momento. Por isso existe tanto medo neste momento em meio 
à humanidade, pois no nível celular, os humanos sabem que o fim do teste está 
próximo. 
 
Abençoados os que não ouvem esta mensagem, pois embora temam a chegada do 
fim, quando ele não acontecer conforme programado, eles estarão prontos para 
receber mais conhecimento dos que se mantiveram alegres no decorrer disso 
tudo. Muitos se voltarão para vocês e perguntarão por quê. Agora vocês sabem. 
 
Celebrem o fim do teste! Celebrem o novo universo cuja energia é a energia da 
humanidade! 
 
Esta é a parte difícil, em que recolhemos as taças de nossas lágrimas de alegria e 
começamos a sair deste lugar. Finalmente permitiram que as informações lhes 
fossem passadas. Não admira estarmos tão emocionados aqui. Este é o fim de um 
grande projeto planejado muito bem por vocês. Alguns se levantarão de suas 
cadeiras descrentes. Não tem importância. A verdade permanece verdade, seja 
aceita ou não. Alguns se lembrarão apenas quando chegarem em casa. Alguns 
sabem agora. Outros estão a ponto de se modificar de forma dramática. 
Celebremos os tipos de cura que estão sendo iniciados em razão de sua aceitação 
desta época amorosa. 
 
Estou falando à família que conheci pessoalmente – sempre. Não temos começo 
nem fim. Cada um de vocês é eterno em ambas as direções de tempo, como um 
círculo, como o agora. Somos todos eternos. Somos todos Família. 
 
A comitiva lentamente se retira desta área. Os que os estiveram abraçando este 
tempo todo começam a voltar pela brecha do véu, uma brecha que se abriu por 
meio de sua intenção de se sentar, ouvir e ler. Mas o amor permanece. 
Permanece em seu coração, se vocês o quiserem. Lembrem-se, os guias são 
ativados com intenção amorosa e pura. Na verdade, vocês nunca estão sozinhos, 
e não é necessário um encontro com Kryon nem uma mensagem de Kryon para 
que sintam a energia de uma família amorosa. Está sempre dentro de vocês. 
Sabemos pelo que estão passando, e sabemos quem são vocês pelo nome, cada 
um e todos, porque vocês são nossa família. 
 
Então, qual é o significado da vida? Saiam e olhem as estrelas. Elas são suas. 
 
O significado da vida na Terra é que havia um desígnio que vocês elaboraram, 
implementaram e pelo qual passaram. Fizeram isso de forma adequada, com 
sucesso e responsabilidade. Agora é chegado o momento de uma parte da família 
ir para casa. 
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E quero lhes dizer: vou estar lá quando vocês chegarem. Vou estar lá. 
 
E assim é. 
 
Kryon 


