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As Cartas de Casa - Mensagens de Kryon que revelam quem somos, porque 
estamos aqui e para onde vamos. As Cartas de Casa  estão em 5 partes chamadas  

 
"A Família". Como o Espírito nos vê. 

 
A Família - Parte I - Atributos da Família 
 
A Família - Parte II - Tarefas da Família 
 
A Família - Parte III - O Poder da Consciência 
 
A Família - Parte IV - Renovação da Família 
 
A Família - Parte V - O Significado da Vida 
 
 
CARTAS DE CASA 
 
Atributos da Família 
 
A Família, Parte I 
 
Kryon, através de Lee Carroll 
25 de julho de 1998, Idaho Falls, Idaho, e 12 de setembro de 1998, Sydney, 
Austrália 
 
A canalização ao vivo que se segue constitui a parte um de cinco sessões que 
tiveram por objeto a Família, da maneira como o Espírito nos vê. Trata-se de 
uma combinação transcrita de dois eventos realizados em dois continentes 
diferentes tendo sido transmitida ao vivo, a mesma mensagem, com dois meses 
de diferença. 
 
Saudações, queridos, sou Kryon do serviço magnético. 
 
Durante os próximos minutos alguns dentre vocês deverão se acostumar ao som 
da voz de meu companheiro à medida que realizar a fusão, e alguns de vocês vão 
se perguntar sem parar como poderia ser tal coisa, que a consciência e a 
mensagem vindas do outro lado do véu pudessem chegar através de um ser 
humano. 
 
Vou lhes contar onde está a prova desse fato: aqueles dentre vocês que 
desejarem receberão uma mudança, durante esta época, e a energia desta sala e 
dos que estiverem lendo e entendendo esta mensagem se modificará. Alguns de 
vocês sentirão o calor gerado a partir da energia desta sala, e alguns de vocês 
sentirão a pressão do amor quando entrarmos e literalmente caminharmos entre 
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as cadeiras e mesmo ao redor do lugar no qual vocês estiverem lendo. Mais real, 
impossível, e lhes dizemos que esta experiência para a qual vocês deram 
intenção (permissão para esta visita) cria energia a seu redor. É necessária 
apenas a intenção do ser humano. 
 
Sua intenção permite uma visita da Família a uma área preciosa e especial. E 
quando lhes dizemos, queridos, que vocês são imensamente amados, nunca 
houve um temo em que esse amor foi mais profundo. Pois estamos falando agora 
da Família que entra neste lugar, que está ao lado de sua cadeira e os visita 
agora. Estamos falando agora sobre as entidades do outro lado do véu, cujos 
nomes vocês talvez tenham esquecido, pois já faz tempo que vocês estiveram 
nesse lugar. 
 
Esta é uma visita de casa! As informações que chegarem neste tempo vêm da 
família – a Família! Para os que estão nesta sala e apara os que lêem esta 
mensagem agora, não temos apenas o séquito e a consciência dos que os amam e 
têm mensagens para vocês, trazemos também conosco a consciência dos que 
viveram aqui antes e então escolheram se deslocar para estar aqui e colocar sua 
energia à disposição para visitar vocês. Vocês sabem sobre o que estou falando. 
 
Daqui a pouco vamos falar sobre os atributos da Família, da forma como os 
vemos. Mas antes disso, desejamo-lhes contar uma coisa. Desejamos-lhes contar 
por que conhecemos tão bem esta sala, até mesmo o lugar por vocês escolhido 
para ler isto. Vocês acham que vieram nos ver, não é? Pensam que se sentaram 
talvez para ler isto num momento qualquer? Talvez quisessem um pouco de 
sabedoria ou talvez um pouco de conhecimento. Bem, vamos lhes dizer que esta 
nossa reunião tem uma enorme energia potencial a seu redor. Vocês tinham um 
encontro marcado! 
 
Vou lhes contar por que vocês tinham um encontro marco nesta cadeira neste 
momento: vocês sabem, nós sabíamos que vocês estavam vindo! Isto não tem 
nada a ver com predestinação. Tem a ver com os potenciais, possibilidades e 
energias dentro de sua consciência que os trouxeram para cá. Conhecemos a 
sincronicidade que lhes permitiu ficar sabendo desta reunião ou ler estas 
palavras. Esperávamos sua presença no lugar onde vocês estão sentados, onde 
estão de pé ou deitados. Sem dúvida, sabemos quem são vocês, e sabemos seus 
nomes. Sabemos seus nomes porque vocês são da família. Estamos cheios de 
respeito por seus nomes, não importa quem vocês sejam lendo com convicção, 
com incredulidade, não importa. Estamos aqui para lhes dizer que vocês são 
imensamente amados, que há um propósito para sua vida e que sua própria 
existência no planeta era conhecida, foi planejada, sendo preciosa e sagrada. 
 
Muito depois do encerramento desta nossa reunião, vocês poderão pensar nestas 
coisas: É remotamente possível que a vida seja mais do que apenas ser e fazer? 
Dizemos a vocês que, com a intenção de descobrir mais, vocês descobrirão sobre 
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aquela semente espiritual que está dentro, que é grandiosa e imensa. Vocês 
encontrarão ferramentas práticas, que lhes valorizarão a existência do dia-a-dia, 
paz onde aparentemente não existia nenhuma, compreensão e sabedoria em 
relação a situações intoleráveis existentes em sua vida, soluções para o insolúvel 
e uma visão geral da vida humana que lhes permitirá finalmente relaxar, pois 
tudo se encontra na devida ordem. Vocês poderão criar um saber interior que 
lhes dirá: "Este é meu lugar. Há uma razão e uma visão geral muito mais amplas 
do que jamais percebi. Sou parte da Família." Essa é a compreensão que vocês 
podem alcançar. 
 
E claro que isso significa que ao longo do caminho haverá soluções, como diz meu 
companheiro, que poderão "entrar pela porta dos fundos." Mas elas estão lá, pois 
vocês as criaram. Qual o segredo por vocês guardado que vocês não contaram a 
ninguém? O segredo que os atormenta, que vocês temem? Sabem, nós sabemos 
qual é esse segredo. É por isso que os amamos tanto. Vocês nunca estão sós. 
Nunca estão sós. Vocês têm o poder de eliminar qualquer problema. Tomem a 
parte negativa do que ali houve e a equilibrem com o positivo da divindade 
interior e, juntos, esses elementos vão constituir uma energia chamada solução 
por meio do amor. Não existe problema nas vidas dos que lêem e escutam isto 
que não seja solúvel! É preciso somente que a pura intenção permita que seja 
resolvido. A pura intenção irradia grande poder, que é a capacitação do espírito 
humano. 
 
É sobre isso que falamos nesta série de informações. Oh, queridos, deixem que a 
energia que está aberta e fluindo, emitida pela venda no véu neste dia, propicie 
a consciência de que esta energia, distribuída a este grupo de leitores e 
ouvintes, é real. Vamos lavar seus pés, e para os que o permitirem, será um 
processo que começa agora e só terminará quando tivermos acabado, um pé de 
cada vez. O significado da lavagem dos pés é o respeito pelo ser humano. 
Dissemo-lhes isso vezes sem conta, quando a Família vem visitá-los. 
 
Talvez vocês desejem saber por que sabíamos que vocês estavam vindo? Porque 
há algum tempo vocês manifestaram intenção para que isso acontecesse. 
Adivinhem quem esteve aqui, esperando do outro lado do véu que o potencial de 
seu lugar fosse preenchido, o lugar que tem seu nome? Oh, não o nome que vocês 
pensam ter, e sim o nome que realmente têm, aquele que conheço como 
Família? Vou lhes contar. Sabem o que significa para nós visitar vocês? Vocês 
pensam que vieram nos ver, mas estão enganados. Estão enganados. Nossa honra 
está aqui, é podermos visitá-los durante os breves momentos em que viemos para 
abraçar vocês, comunicarmo-nos com seus guias e lhes dar as sementes de 
compreensão e as dádivas que pediram. Honraremos sua intenção de mudar uma 
vida, talvez, com seu potencial. Chegou a hora. É por isso que vocês estão aqui, 
sabem. Estávamos esperando vocês. 
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Este lugar é especial, onde vocês estão sentados. Estávamos aqui esperando 
vocês. Estas "cartas de casa’ serão entregues em quatro partes em dois 
continentes. A família é a família da Terra! Representa a família dos humanos, 
não dos países. Muitos de vocês que estão ouvindo e lendo isto agora ouvirão e 
lerão as demais informações das outras partes depois. 
 
"Depois" e "amanhã" são conceitos interessantes para nós. Seu tempo linear faz 
com que vocês "esperem", mas nós o estamos experienciando agora. Queridos, há 
os que neste exato momento estão lendo estas informações no que vocês 
chamam daqui a um ano, pessoas que estão experimentando mudanças de vida. 
Conhecemos os potenciais e sabemos o que está acontecendo, porque elas estão 
descobrindo estas informações pela primeira vez. Sabemos seus nomes também, 
porque também fazem parte da família. É esse o significado de "agora". 
 
Também vemos outra coisa: vemos profundas mudanças em vidas presentes nesta 
sala e nas de quem está lendo isto, que afetarão outras vidas. É por isso que os 
encaramos e dizemos que vocês não fazem idéia de seu poder como humanos. 
Vocês criaram mudanças de consciência – mudanças em países, mudanças na 
Terra em resposta à sua consciência e a alteração da física. Essas mudanças 
estão a volta do ser humano, pois o ser humano é o centro. O humano sempre foi 
o centro, e queremos lhes contar alguns atributos do centro. 
 
  
ATRIBUTOS DA FAMÍLIA 
 
Queremos neste momento falar sobre a Família. A Parte 1 desta série se chama 
"Os atributos da Família". Depois, vamos dar mais três partes contendo 
informações, que serão "As Tarefas da Família", "O Poder da Consciência da 
Família" e "O Futuro da Família". Algumas das informações serão semelhantes e 
repetidas, mas esta parte é única. 
 
  
1. CRIADOS IGUAIS 
 
Eis alguns atributos dos integrantes da família sobre os quais desejamos falar. Já 
falamos sobre isto, e é importante que vocês ouçam novamente: Todos os 
humanos são criados iguais. Agora, alguns de vocês dirão: "Não é assim, Kryon. Só 
preciso olhar em volta. Obviamente, não somos iguais." Se esta for sua resposta, 
então vocês não estão olhando direito. Não estão vendo os integrantes da família 
que somos. 
 
Oh, o exterior biológico é bem diferente, então não é a essa igualdade que nos 
referimos. Vocês já ouviram isto, e estamos aqui para lhes dizer novamente: Não 
há nenhuma sociedade de classes aqui em nossa família. Observem quem lhes 
fala agora de sua cadeira. Esta energia, que chamamos Kryon, é uma energia de 
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irmão/irmã. Não há hierarquia, sexo, e não há estrutura de classe. Estou lhes 
dizendo que a igualdade é o centro espiritual de quem vocês são. 
 
Todo ser humano nascido neste planeta tem um anjo interior. Esse anjo tem o 
mesmo esplendor e o mesmo corpo de luz com a identificação de cor que o mais 
elevado dos anjos. Vem do mesmo lugar, tem o mesmo propósito, é igual a todos 
os outros, e tem seu nome. É parte de vocês. Pensem nisto. Para os que sentem 
falta de amor-próprio, que se sentem inferiores ou que pensam que não há nada 
que se possa fazer, chegou a hora de sua revelação! 
 
Se vocês o permitirem e se o desejarem neste encontro, vamos entregar-lhes 
uma dádiva. A dádiva é a compreensão de que este é o seu lugar – é o seu lugar! 
A dádiva é a compreensão de que vocês são iguais ao ser espiritual mais elevado 
que conseguirem imaginar. Eis algo que já lhes disse canalização após 
canalização: Vocês e eu já nos vimos. Seu irmão/irmã [Lee] senta-se diante de 
vocês e lhes fala novamente com o mesmo tipo de amor com o qual vi vocês da 
última vez no Salão de Honra. A voz que é a dele diz: "É tão bom vê-los de novo." 
 
A nossa é uma visita passageira, uma visita realizada enquanto vocês estão 
fazendo o trabalho na dualidade. Oh, sei que é um prolongamento da crença do 
intelecto pensar por um momento que isso realmente poderia estar acontecendo, 
mas estamos lhes dizendo, a prova está na energia que está se desenvolvendo 
aqui, e nas conseqüências – a mudança em sua vida. Pois a troca de energia está 
próxima mesmo para os que estiverem manifestando intenção sentados em suas 
cadeiras, alguns ouvindo, alguns lendo, alguns sentindo. 
 
A Família é criada igual. Vocês são propensos à adoração, então seria melhor que 
vocês começassem a olhar no espelho. Pois dizemos com a mais amorosa das 
intenções, olhem para dentro e encontrem o santuário que alguns de vocês têm 
procurado lá fora a vida toda. Não há nada mais sagrado do que o que está 
dentro do ser humano. Se vocês pudessem se ver como eu os vejo, ficariam 
surpresos diante da beleza. 
 
Não é só. Embora seja difícil para vocês conceberem isto, vocês fazem parte de 
um Todo interligado que fica incompleto sem vocês. Trata-se de um conceito 
interdimensional. Ele diz que o Espírito é composto de inúmeras partes, sendo 
cada parte crucial para o todo. A existência das partes em conjunto torna o todo 
completo. Cada parte é igual e conhecida por todas as demais partes. As partes 
não podem existir sozinhas, e pertencem ao todo. Para vocês, isto é família. É 
um tipo de família muito distante de sua idéia de família terrestre. Sua 
verdadeira família é impressionante. É uma legião de anjos que conhecem vocês, 
vocês os conhecem. Sou um deles, sendo então exatamente igual a vocês. Sou da 
família, e sou um entre os muitos exatamente iguais a vocês. 
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A diferença que é impossível fazê-los entender é que sua energia torna o Espírito 
completo! Sem um, o todo não fica completo. Este conceito é o verdadeiro 
significado do Eu Sou. O Eu é a Unidade e o Sou é o Todo. Reivindicar a afirmação 
Eu Sou é dizer ao universo: "Minha existência é Deus. Deus é minha existência. 
Deus, o coletivo, é minha Família" Eis o atributo número um: vocês são 
realmente todos iguais. 
 
 
2. AUSÊNCIA DE CONTROLE CENTRAL NA TERRA, AUSÊNCIA DE CENTRO EM SUA 
DIMENSÃO 
 
Outro atributo da família da Terra é que vocês todos vieram do mesmo lugar. A 
família da qual falamos é a família do Espírito. Eu sou, vocês são e são todos de 
um lugar, se podemos chamá-lo de lugar, chamado Grande Fonte Central. Não se 
trata absolutamente de um lugar. Vocês não dispõem de uma palavra que 
poderia se aproximar do que ele é. Ele transcende o tempo. A palavra "lugar" 
indicaria um pensamento tridimensional. Lugar indicaria uma altura, uma 
largura, uma extensão, até mesmo um momento no tempo. Não é nada disso. 
Uma palavra melhor é "lar". Entendam, há um sentimento vinculado a lar. É onde 
a família existe, sabem – eis o lugar. Não possui coordenadas na terceira 
dimensão ou até mesmo na quarta dimensão. Tem energia, tem sentimento, tem 
até mesmo cor, mas não é o que vocês pensam. É uma consciência com conceito. 
 
Há mais uma coisa, algo de que meu companheiro fala em sua terceira dimensão: 
a nova era não tem controle terrestre central. Não há um edifício, sacerdotes, 
nem mesmo um livro central, tampouco um lugar ao qual contribuir com seu 
dinheiro. O sistema de crenças que vocês têm na Terra se relaciona à Família. 
Não precisa de uma hierarquia de autoridade nem de um centro. Sua fonte é um 
fio (ou entrelaçamento) de energia entre cada ser humano, compondo o todo. 
Portanto, o todo é também o centro. 
 
O espírito trabalha do mesmo modo. Não existe portal central. Não há um lugar 
sobre o planeta ou dentro dele que se poderia dizer ser a fonte de todo o poder 
espiritual. Novamente, é uma questão interdimensional, sendo difícil para meu 
companheiro explicar. Num nível tridimensional, o ser humano deseja estrutura. 
Vocês desejam ver em tudo uma hierarquia de níveis. Muitas vezes vocês vêem as 
coisas de dentro para fora. Às vezes vocês imaginam círculos espiralados ou 
círculos dentro de círculos, a indicar, talvez, níveis de emanação de controle, 
autoridade e importância. Toda estrutura organizacional da Terra exige algo 
desta natureza, mas para a Família nada disso existe. Nada disso existe. Vocês 
fazem parte de uma consciência que existe apenas como uma totalidade com 
todas as partes ativas. Portanto, vocês são um pedaço de centro, e estão sempre 
ativos como parte da Família. É por isso que podemos lhes dizer que o centro 
encontra-se sempre disponível, basta entrar. Vamos contar mais sobre este 
centro no quarto atributo. 
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3. A CONSCIÊNCIA CRIA PODER 
 
O primeiro atributo dizia respeito a ser criado igual. O segundo, à não existência 
de centro, e o terceiro relaciona-se à consciência central pessoal. Falemos sobre 
seu atributo como integrante de uma família e como ser humano. Alguns de 
vocês poderiam perguntar: "Kryon, onde fica esta semente espiritual em meu 
corpo? Em que parte está? Em cima? Embaixo? Para onde devo apontar quando 
quiser indicar o anjo dourado que repousa dentro de mim?" 
 
Vou lhes contar onde fica. Existe como consciência, que é a base das próprias 
moléculas de cada uma das células de seu corpo. Sua biologia é especial. Sua 
parte espiritual está unida fisicamente à sua parte biológica. Muitos estão 
começando a descobrir onde fica, e não deve constituir nenhuma magia ou 
revelação para vocês que ela fique no código por vocês chamado DNA. Isso 
significa, queridos, que seu projeto espiritual de existência está encerrado em 
cada célula igualmente. Parte do código de seu DNA é a fusão especial que 
combina sua espiritualidade com sua biologia. Essa é a essência de sua 
dualidade. Cria a dualidade que oculta quem vocês são. É um plano seu plano e 
está ativo e trabalhando em todos os que estão ouvindo e lendo isto. 
 
Eis as novas que lhes trazemos sobre sua biologia: Cada célula apresenta o 
quadro espiritual total impresso nela. Ou seja, existem consciência e 
conhecimento plenos armazenados em cada célula. Isso vai muito além da antiga 
noção sobre energia segundo a qual vocês permaneciam ignorantes até serem 
iluminados, ou, de alguma maneira, a energia vinha de cima, inundava-os de 
sabedoria, tornando-os criaturas melhores. 
 
O centro, da forma como vocês desejam vê-lo, fica dentro de suas células. Cada 
segredo – todo o projeto de espiritualidade de quem vocês são, suas cores, seu 
nome, sua "aparência" e por que vocês estão aqui está em cada célula do corpo. 
Cada célula do corpo! Então, é exatamente o contrário daquilo em que alguns de 
vocês acreditavam. Quando a revelação ocorrer e vocês acreditavam. Quando a 
revelação ocorrer e vocês reivindicarem as novas dádivas com intenção, vocês 
vão se tornar espiritualmente mais conscientes. O que está acontecendo é que 
estas informações "secretas" estão sendo lentamente liberadas para vocês, por 
vocês. É de admirar por que lhes dizemos que no estado de ascensão vocês 
devem levar junto a biologia? É ali que estão os segredos! 
 
Milagre e Cura. Isto poderia lhes proporcionar um conceito totalmente diferente 
acerca de milagres e cura. Não existe fonte externa que vem e visita vocês 
quando vocês se curam ou quando recebem um milagre. Sabiam disso? Não existe 
fonte externa. Em vez disso, existe revelação por meio de equilíbrio e 
consciência, uma verdadeira totalidade que cura vocês milagrosamente. Todas as 
curas e milagres vêm diretamente do centro de vocês. Eles provêm da própria 
essência de seu nível celular, como que por magia. Vou definir essa magia: é o eu 
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interior sagrado, aquela sua parte superior que trata dos conceitos 
interdimensionais, que conhece as partes superiores da física e biologia. É a 
parte que pode criar matéria e sabe os maiores segredos do amor. É a parte 
capaz de operar milagres dentro de seu corpo por meio de sua intenção, por 
meio de seu pleno conhecimento e é uma parte que sempre esteve lá. 
Freqüentemente, ao buscar que Deus lhes conceda um milagre vocês estão, na 
verdade, pedindo à sua própria estrutura celular para criar um. 
 
"Então, Kryon onde entram os curadores nesta história"? Aposto que os curadores 
não gostam deste conceito novo sobre nosso próprio poder interno fazer todo o 
trabalho," disseram alguns. 
 
Não se trata de um conceito novo. Todo curador sábio lhes dirá que os curadores 
não curam; eles equilibram. O trabalho de cada curador do planeta é ajudar os 
seres humanos a se equilibrar para criar saúde. A saúde é criada pelo ser humano 
a partir do poder espiritual interior do Eu Superior. A tarefa do curador é 
proporcionar aos seres humanos processos, meios, equipamentos, substâncias e 
informações que possibilitem equilíbrio. Pensem nisso da próxima vez que se 
sentarem diante de um facilitador. São necessários dois para a cura! Os curador 
criam o impulso para ajudá-los a se equilibrar. Vocês dão permissão para que 
este equilíbrio ocorra, então vocês próprios criam a verdadeira cura! Eis o poder 
da pura intenção do ser humano. 
 
E a revelação? É a consciência. Já consideraram realizar uma cerimônia de cura? 
Talvez vocês pudessem cogitar nessa idéia. Intensificará a cura. O amor por 
vocês criado por meio da cerimônia de celebração da cura, da forma como está 
sendo criado, é um catalisador de intensa cura energética. 
 
Consciência. Querem saber como a consciência manifesta poder para o planeta? 
Vou lhes dar um exemplo, que está acontecendo neste momento. A consciência 
presente em nível celular é liberada automaticamente com pura intenção 
espiritual, e isso não deveria ser nenhuma surpresa. Quando um ser humano diz 
com toda honestidade: "Quero saber mais sobre quem sou e por que estou aqui," 
alguns de vocês deveriam ouvir grande adejar de asas! Não existe busca como 
essa. Não há nada igual! 
 
Muitos de vocês têm consciência de como isto acontece. É facilitado de várias 
maneiras. Alguns de vocês o fazem automaticamente porque se encontram 
naquela luz espiritual brilhante e seu karma (potencial de vida passada trazido 
para esta vida) está claro. Alguns de vocês só o fazem depois de serem levados, 
espiritual e fisicamente, ao fundo do poço, às vezes por circunstâncias a seu 
redor e às vezes na verdade por outro ser humano específico. Nos dois casos, isso 
acontece seguindo um plano e com sua permissão. No próximo bloco de 
ensinamentos ("As Tarefas da Família") examinaremos mais de perto as dádivas 



As Cartas de Casa  10 

concedidas a vocês com amor precioso por outro seres humanos por meio de seus 
atos e muitas vezes de suas mortes. É uma das maiores dádivas existentes. 
 
O Catalisador de Intenção. Quando um ser humano dá permissão para se tornar 
mais consciente de quem ele é, está usando a pura intenção. Essa intenção é o 
catalisador para trocas de energia. Vocês talvez pensem que esta energia tem 
relação apenas com vocês e com as entidades a seu redor, que já canalizamos. 
Na verdade, esta energia é liberada de vários modos, mas uma delas realmente 
flui para o próprio planeta. Já falamos do equilíbrio de energia e de como o 
efetivo ato de tornar-se iluminado cria transferência de energia. Adivinhem por 
que seu planeta de repente está mais ativo e menos previsível que de costume. 
Adivinhem por que o magnetismo está se deslocando. Adivinhem por que os 
potenciais que lhes dei já há oito ano estão agora próximos a vocês. Vocês 
mudaram a Terra! 
 
Os simples níveis de consciência de seus eus espirituais na verdade iniciaram a 
mudança planetária necessária para completar este quadro de uma Terra 
iluminada. Têm observado ultimamente alguma mudança em sua política? Não 
lhes dissemos que ficassem atentos a ela? Não lhes dissemos que um aspecto da 
mudança da consciência humana era que não poderia haver nenhum segredo? E 
sua economia e os esforços de cooperação destinados a propiciar o equilíbrio 
mundial? Falamos de cada uma destas coisas, e agora elas estão acontecendo. 
São vocês liberando sua energia ao planeta. 
 
Existe um poder impressionante na realização da consciência pela humanidade. 
Teremos mais sobre isso numa canalização separada (a terceira parte) chamada 
"O Poder da Consciência da Família." 
        
 
4. SUA LINHAGEM DE SEMENTE ESTELAR 
 
Quero lhes contar um atributo sagrado da Família: Vocês todos vieram da mesma 
fonte. No segundo atributo desta canalização, logo lhes dissemos onde a fonte 
não estava. Dissemos-lhes que olhassem para dentro e lhes dissemos que a fonte 
não é um lugar que fica em sua realidade, contudo, está na nossa. Se vocês 
conseguissem identificá-la, a chamariam de Fonte Central. Cada um de vocês 
tem esta linhagem sagrada, uma linhagem sagrada que os identifica como 
família. Posso encara-los e dizer-lhes, queridos, que não houve princípio para sua 
entidade e que não haverá fim, e vocês não me entenderão nem acreditarão em 
mim. A energia de sua origem é bem maior que a Terra, e encerra em si 
tremenda consciência celular. É por isso que chamamos estas comunicações de 
cartas de casa. Há uma razão para vocês estarem aqui – uma razão que se 
esconde muito, muito bem. Esconde-se para possibilitar a vocês realizarem o 
trabalho que vieram realizar. 
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Quero lhes contar mais sobre esta linhagem sagrada. Eis algo que contamos a 
muito poucos: Seu planeta é povoado apenas por entidades provenientes deste 
lugar por nós chamado Grande Fonte Central. Trata-se de uma metáfora, não 
existem palavras grandiosas o bastante para lhes contar o que ela é ou onde fica. 
Como também revelamos no segundo atributo, as palavras "central" e "fonte" de 
seu idioma estão erradas. Na verdade, a única palavra de seu idioma que é 
precisa é "grande"! "Grande Fonte Central" lhes indicaria a existência de um 
centro, mas o centro é tão grande quanto o todo. Eis o que queremos que vocês 
saibam sobre si mesmos: por mais grandioso que pareça e por mais estranho que 
possa ser, o sentido e a lógica disto é que a Terra é o único lugar do universo 
onde este atributo existe. 
 
"Kryon, você quer dizer que não há mais nenhum planeta com vida no universo? 
[perguntam vocês]. Não, não é isso em absoluto o que estou dizendo. A vida é 
abundante no universo, abundantíssima. Esperemos que, antes mesmo de vocês 
irem embora deste planeta, seja lá quando for, sua ciência realmente prove esse 
fato. Está mesmo sendo mostrado a vocês agora. A prova disto reside nos 
arquivos e nos registros fotográficos e eletrônicos dos astrônomos, caso eles 
queiram olhar. Está agora lá, esperando. E quando finalmente lhes contarem 
sobre isto, lembrem-se de que eu lhes disse onde eles olhariam. 
 
Este planeta Terra é especial. É o único povoado por seres vindos da Grande 
Fonte Central, exclusiva e especificamente. É também o lugar onde não se 
permite mais ninguém. Vocês têm consciência e outros não. 
 
"Espere aí, Kryon," alguns poderiam dizer, "acontece que sei que na verdade vim 
de outro planeta, e que tenho recordações de semente estelar de um tipo de 
vida completamente diferente. O que me diz disso?" 
 
Peço-lhes que dêem uma olhada na lógica da população da Terra. A cada dia que 
passa, muitos integrantes de sua família, de todas as partes do universo, estão 
sendo reunidos para povoar este planeta. Os escolhidos estão sendo ajuntados 
dos céus. [Vejam a Bíblia, Mt.24,31.] Embora vocês possam ter a mesma origem, 
realmente trabalham em muitos lugares. Parte do trabalho é feito na biologia de 
outros planetas, e parte dele é proporcionar simples energia para garantir o lugar 
de portais do universo que precisam dela. Nada disto é importante para a 
verdadeira mensagem aqui. Mostra apenas que temos mais familiares neste 
planeta agora do que nunca, e que todos os seres humanos que já viveram no 
planeta estão, na verdade, de volta vivendo aqui agora. Seja de onde for que 
vocês foram chamados, vocês estão agora aqui, e são da família da mesma fonte 
original. Vocês, como todos os outros, conhecem o propósito, e foi por isso que 
vieram com alegria. 
 
Este propósito é conhecido de sua estrutura celular, mas é o teste oculto que 
cabe a vocês descobrir. Vamos lhes contar mais agora, embora possa lhes parecer 
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enigmático. Vou lhes contar lentamente, de forma que seja preciso e completo, 
porque é esplendoroso: O que está acontecendo, que vocês chamam de 
experimento desafiador em energia aqui, é descobrir em que ponto a escuridão e 
a luz vão se equilibrar. 
 
O que acontece aqui, queridos, é o resultado do que vocês fazem aqui e criará o 
padrão e o molde para algo muito mais grandioso que está atualmente ocorrendo 
no universo a mais de 12 bilhões de anos-luz. Seus astrônomos estão notando isto 
e falando a respeito, sabiam? O selo da energia da humanidade está visitando, 
por assim dizer, outra área do universo, seguindo um plano, e é por isso que 
vocês estão aqui. Tenho de parar por aqui neste momento. 
 
Alguns de vocês têm objeções à palavra "experimento." Faz vocês parecerem 
como tantos animais num labirinto. Deixem que lhes diga, queridos, vocês 
realizam os experimentos, são os cientistas angélicos. O verdadeiro experimento 
conduzido por vocês é sobre energia. É por isso que lhes dizemos que cada um de 
vocês, como integrantes da família e realizadores de experimentos, é igual aos 
olhos do Espirito, sendo respeitado por sua visita e pelo que ela significa aqui. 
Não se trata do que vocês fazem aqui. Trata-se do que acontece à energia aqui 
mais precisamente do que já aconteceu à energia aqui. 
 
Isso poderia parecer uma dicotomia, então dêem uma olhada na parábola do 
Filho Pródigo [Lucas 15:11/32] novamente. É a história da Família. Na parábola, 
o pai realizou uma celebração para o filho que voltava, não importa o que ele 
tinha feito com as riquezas da família. É sobre a família, não sobre trabalhos. 
Celebramos vocês e o trabalho que estão realizando enquanto muito lhes é 
escondido. Vocês vêm de uma única fonte do universo. Nem todas as entidades 
são deste lugar, mas todos os que vivem em forma biológica no planeta são. 
Vocês são minha própria linhagem, e conheço cada um de vocês. 
 
Embora este não seja o assunto desta canalização (e talvez nunca seja tratado 
por Kryon), vocês devem saber que nem todos os planetas biológicos têm a 
energia de um propósito único, tampouco são povoados por um só tipo de 
entidade. Talvez vocês pensassem que todos os planetas fossem como o seu? 
Não. Um dia vocês descobrirão como são únicos. Uma pista: a maioria dos 
planetas com vida biológica se localiza ao redor de sistemas solares duais. O 
desenvolvimento astronômico dos planetas com vida é muito comum ao redor de 
sóis duais. É por isso que a Terra se esconde tão bem. Mesmo os que os acharam 
não podem aterrissar em massa, e não o farão. Eles não fazem parte de sua 
família e, embora não entendam totalmente esse fato, eles vêem seu poder (o 
engraçado é que vocês não os vêem). 
 
Já mencionamos isso tantas vezes que a lógica fará com que vocês perguntem 
porque uma raça de seres extraterrestres biológicos que parecem tecnicamente 
avançados visitou este planeta por mais de 60 anos, chegando a interagir com os 
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seres humanos, sem contudo nunca aterrissar e se apresentar oficialmente. Por 
quê? Eles não podem. Aqueles entre vocês que passam a vida a esperar este 
acontecimento vão ficar desapontados. Os que continuam prevendo isto também 
ficarão desapontados. Talvez vocês devam alterar sua busca e passar a procurar 
os ETs dentro de si (brincadeira de Kryon)? Há uma entidade de fora do mundo 
dentro de vocês mais grandiosa do que qualquer coisa que jamais virá do céu e 
aterrissará no seu gramado! Todos vocês são igualmente amados, igualmente 
celebrados, igualmente grandiosos. 
 
 
5. ETERNO 
 
Desnecessário dizer, vocês também são eternos. Sua biologia não é, mas vocês 
são. Este fato está bem escondido de vocês, mas é verdadeiro. Este atributo é 
importante, sendo o modo como realmente vemos vocês. Conseguem aceitar 
isto? Eis algo a se perguntar nos momentos mais sossegados de sua existência: 
quando vocês derem seu último alento, sequer existirá um dentre vocês que 
realmente acreditará que deixará de existir? Existe uma centelha de verdade 
intuitiva em todos os seres humanos que, de alguma maneira, sabe que não é 
assim. Dêem uma olhada nas religiões de sua Terra e a procura generalizada por 
Deus. Não é verdade que praticamente todas elas retratam uma vida dedois da 
vida a ser desfrutada por alguma parte de sua consciência? Sim. Por que isso 
seria percebido de forma tão forte se não fosse verdade? 
 
Todos vocês são pedaços de uma divindade que sempre foi e sempre será. Alguns 
seres humanos têm um sentimento profundo disto em seus leitos de morte e 
ficam extremamente calmos em sua transição. Alguns lutam com a idéia até o 
último minuto, então começam a experimentar uma sensação familiar e de certa 
forma a temem. Trata-se da aproximação da Família e toda a atividade e 
celebração de casa. Lembram-se da parábola original da história de Wo [The 
Parables of Kryon, Hay House Inc. (As Parábolas de Kryon)]? Ele temia a 
aproximação da Família enquanto estava vivo e lhe disseram que ela era má. A 
dualidade do humanismo é tanta, que sua verdadeira família é freqüentemente 
vista como o diabo. 
 
Mencionamos isto apenas para reforçar o fato de que vocês nunca morrerão. A 
biologia pode desintegrar-se, mas vocês são eternos. Da próxima vez que 
estiverem se sentindo desamados ou sem importância pensem nisto: vocês são 
eternos! Trata-se de um atributo que, em sua mente, é reservado apenas a Deus. 
Isso deve lhes contar um pouco sobre quem vocês realmente são. 
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6. CIDADANIA DUAL COM OS OUTROS 
 
Eis um atributo no qual vocês talvez não tenham pensado. Vocês fazem parte de 
várias entidades que os apoiam neste planeta. Portanto, vocês têm uma legião. 
Alguns integrantes da legião os seguem, tendo essa incumbência por toda a vida. 
Vocês os chamam anjos e guias (nenhum dos nomes está totalmente correto, 
aliás). Não existe em seu idioma um nome para o que eles são de fato. Eles estão 
mais do que só simplesmente ligados a vocês – eles fazem parte de sua 
assinatura. Sabiam disso? Eles existem dentro de sua biologia, são parte de 
vocês. Não estão ligados por laços de amizade ou mesmo de amor. É por isso que 
quando um deles parte e outro é incumbido de uma missão, vocês realmente o 
sentem em seu ser íntimo, e há lamentos e perda. 
 
Vocês sabem isto. É parte da biologia, parte de quem são, parte da sacralidade 
dos pedaços que vocês chamam células. E essa descrição condiz apenas com 
parte do séquito. Vocês têm somente uma palavra entidade que começa a 
descrevê-los, contudo há graduações dessa força vital existente dentro do 
planeta que de fato tem seu nome! Há muito mais de "vocês" do que vocês se dão 
conta, algo que temos lhes dito há anos. 
 
Alguns de vocês viram estes tipos de formas de vida no céu (não ETs) – e a 
propósito, esta curiosidade pode ser revelada em breve. Sua ciência se deparará 
com um quebra-cabeça que apresenta a questão de outro tipo de vida em seu 
planeta. Isso fará com que vocês examinem a definição de vida, que será 
descoberta na atmosfera. Tudo faz parte do apoio dado aos seres humanos. Há 
muito mais do que vocês imaginam, e está tudo escondido totalmente. Vocês 
podem passar pela vida e nunca ver, entender ou apreciar um desses seres que 
seja. Essa é a dualidade, e levou muito tempo para conseguir equilibrar essa 
dualidade de forma que vocês possam verdadeiramente usá-la como a estão 
usando agora. 
 
Lembrem-se de que são vocês os condutores do experimento. Vocês conseguem 
percorrer este planeta e descobrir estas outras partes suas ou não? O que vocês 
farão com elas se as descobrirem? Para que direção deixarão que a energia flua? 
Para a escuridão? Para a luz? O que farão vocês? 
 
O resultado do experimento com energia é profundo para o universo, e é por isso 
que estou aqui. Kryon não estaria aqui nesta sala para vocês ouvirem e lerem não 
fosse pela medida feita pela Convergência Harmônica nos tempos derradeiros. 
Estes ainda são os tempos derradeiros, queridos, mas já não são o tipo de final 
profetizado. Não é o fim da antiga energia. Esse é o fim do qual estamos falando. 
É também o começo de um novo tipo de ser humano. Haverá outra medida em 
2012, e ainda lhes dizemos isto: que o mais grandioso atributo da Família neste 
planeta no qual vocês se encontram - o mais grandioso - é que vocês não estão 
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sozinhos! Vocês são imensamente amados pelos que afluíram neste momento por 
esta fenda do véu para estar e sentar com vocês onde quer que estejam. 
 
Portanto, embora vocês existam em forma biológica, parte de vocês não existe, é 
o que chamamos sua cidadania dual. Vocês são criaturas do universo, sagradas e 
amadas, e também cidadãos biológicos de seu planeta. Este é um dos atributos 
mais especiais de todos. Como dissemos, não ë comum entre formas de vida do 
universo. 
 
 
7. O RETORNO 
 
O último atributo não é o último em absoluto, porque permeia todos os demais. E 
o que é mais óbvio para nós, contudo ainda se esconde de vocês. Para 
exemplificá-lo, vamos ficar em silêncio por um minuto e simplesmente amá-los. 
Vamos terminar de lavar seus pés. Queremos que sintam o amor à medida que 
ele se precipita sobre sua cabeça e ombros. E que saibam que não estão 
sozinhos. 
 
Entendam, trata-se de energia que não vamos tomar de volta quando sairmos de 
sua cadeira. Trata-se de energia que poderá ficar com vocês quando vocês afinal 
se erguerem de sua cadeira, energia que vocês poderão invocar, uma energia 
familiar vinda de casa que vocês poderão "colar" em vocês pelo resto da vida, 
como sua pele. Vai servi-los de um novo modo, aumentando a sincronia dentro de 
sua vida por meio de sua intenção e realmente revelará, no nível celular, um 
pouco mais sobre quem vocês são. Deixará aquela luz sagrada brilhar um pouco 
mais até que vocês voltem. 
 
Este último atributo é que não importa há quanto tempo vocês estão neste 
planeta, não importa o que realizarem neste palco, não importa o que 
descobrirem ou não descobrirem, vocês estarão indo para casa! O retorno à 
Família é absoluto, e vocês fizeram isso inúmeras vezes, embora não se 
lembrem. Este atributo está escondido de vocês, mas para nós é básico. 
 
Sabem, sentimos falta de vocês. Sentimos falta de vocês! Novamente, desejamos 
nos lembrar da história do Filho/Filha Pródigo. Minha energia não é masculina 
nem feminina. É exatamente como a sua, que tem a essência de ambos os sexos. 
Quando voltarem, vocês serão acolhidos de braços abertos. Explodirão 
celebrações, e nenhuma entidade lhes fará um relatório do que vocês fizeram de 
seus recursos antigamente humanos. Vocês são amados por seus familiares, e é 
por isso que sabemos quem vocês são – porque vocês são parte da totalidade de 
nossa família. Cuidamos de seu lugar junto a nós, mantendo-o novo para seu 
eventual retorno. Nada deterá este atributo e é isso o que esperamos. 
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Meu companheiro está cheio de emoção em razão do que vemos em relação aos 
potenciais do agora presente aqui. Não vemos as coisas em sua estrutura de 
tempo. Em vez disso, vemos os potenciais e manifestações em razão do que 
vocês estão fazendo no que vocês chamam de seu futuro. Vemos as possibilidades 
de mudança de vida, o potencial para um evento de cura tão grandioso presente 
agora aqui. Vemos vida expandida. Vemos potenciais de alegria onde não há 
nenhuma agora. E vemos amor e a realização de um plano maior por aqueles 
dentre vocês que finalmente se desprenderão da preocupação e se erguerão de 
seu lugar naquela cadeira, proclamando em alto e bom som: "Eu Sou!" E como 
permito a meu companheiro partilhar da alegria, ele com freqüência reage 
chorando. É isso o que a fusão cria, queridos, quando vocês entram no espaço 
onde o Espírito pode associar-se a vocês. Sabem, é aí que vocês realmente 
entendem a família. 
 
E assim retiramo-nos deste lugar sagrado ao redor de sua cadeira, aquele que 
vocês criaram conosco. E assim retiramos essas tigelas que temos usado para 
lavar seus pés, repletas das lágrimas de nossa alegria. Enquanto voltamos à fenda 
do véu, dizemos a vocês, este não é nosso último encontro. Conhecemos vocês e 
vocês nos conhecem. Vocês e eu formamos uma família. Virá um tempo em que 
se lembrarão desta reunião e vamos novamente, figurativamente, nos abraçar. E 
quando chegar a época grandiosa na qual misturaremos nossa energia, poderei 
dizer face a face: bem-vindos ao lar. 
 
E assim é 
 
Kryon. 
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CARTAS DE CASA 
 
As Tarefas da Família 
 
(A Família, Parte II) 
 
 Kryon, através de Lee Carroll 
 
Canalizações ao vivo, Idaho Falls, Idaho, 26 de julho de 1998, e Melbourne, 
Austrália, 19 de setembro de 1998 
 
Esta canalização ao vivo é a parte dois de cinco sessões sobre a Família da forma 
como o Espírito nos vê. 
 
Saudações, queridos, sou Kryon, do serviço magnético. Desculpem por atacar tão 
depressa, companheiros, mas é a ocasião certa para a mensagem iminente. 
Muitos dentre vocês estão percebendo que a mensagem já não é de meu 
companheiro, e sim do Espírito que vocês chamam Deus, que é eterno, mas que é 
de vocês também. Vão levar alguns minutos para vocês se acostumarem com este 
acontecimento e entenderem que a energia nesta mesma sala, e até mesmo onde 
vocês estiverem lendo isto, está mudando. Está mudando com a intenção dos que 
estão aqui, e com sua intenção de ler estas informações. 
 
Estamos cientes dos que ouvem estas informações "agora", e dos que lêem estas 
informações "depois". Ambos os casos estão em nosso agora, e conhecemos os 
potenciais envolvidos na energia contida aqui para todos vocês. Alguns deram 
permissão para receber certa dádiva neste dia. Apesar de que serão passados 
conhecimentos e informações entre nós, estou aqui para lhes dizer que este 
membro da família (Kryon) tem uma tarefa, pois esta sala está repleta de amor. 
Quero lhes dizer que a tarefa está muito além das informações que serão 
desenvolvidas para vocês. Como já dissemos, a verdadeira tarefa neste momento 
é lavar seus pés, deixar que o séqüito que eu trouxe comigo caminhe entre as 
cadeiras, tanto aqui como no lugar em que vocês lêem, e parar e reconhecer, 
honrar e abraçar cada ser humano que estiver "aqui". 
 
Os corpos nos quais vocês se encontram neste momento fazem todos parte do 
plano por vocês permitido, e todos eles são perfeitos. O plano é perfeito. Embora 
vocês saibam sem sombra de dúvida que eles são temporários, dizemos que são 
perfeitos. Quando Kryon e o séqüito se apresentarem para saudar a família, nós 
lhes diremos que conhecemos cada um de vocês. Não faz tanto tempo assim que 
os vimos nem que os veremos novamente. Vocês são os precursores daqueles 
que, espera-se, modificarão a própria estrutura da consciência deste planeta! 
 
Vocês estão aqui porque o consentiram. Em razão da intenção, vocês se sentam 
agora nas cadeiras, ouvem e lêem. Sabem há quanto tempo sabíamos que vocês 
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poderiam estar aqui absorvendo esta energia? Há dias, em seu tempo linear, 
sabia-se do potencial deste acontecimento. Como vocês se sentem sabendo que 
há um séqüito, um grupo de trabalho espiritual que tem sua energia, sabe seu 
nome e chegou para simplesmente comemorar o advento – o advento de sua 
intenção de descobrir mais sobre a Família? Dias interessantes estes, queridos, 
que encontram um atributo que permite este tipo de visita temporária. Nem 
sempre foi assim, vocês sabem. 
 
Hoje vocês levam consigo problemas, preocupações, desafios, segredos, 
apreensões e medos. Não existe nada que nos seja desconhecido. A coisa que 
vocês não compartilharam com ninguém é como um farol para sua família 
espiritual. Sabemos quem vocês são e pelo que têm passado, e vemos tudo. 
Dizemos a vocês que esta é a maneira mais amorosa, pois a energia da solução 
encaixa-se como um chapéu nos medos do desafio, esperando para se manifestar 
por meio de sua intenção. Há diferentes graus de desafio representados aqui. 
Alguns de vocês estão numa confluência, um ponto nulo, e é por isso que estão 
aqui – é isso o que realmente faz seus olhos se voltarem para esta página. Alguns 
de vocês encontram-se numa longa busca iniciada anos atrás e que culminará 
neste ano, queridos. 
 
Dentre as informações relativas à família apresentadas na última sessão, o único 
atributo que será reexaminado é este: vocês são criados iguais. Como lhes 
dissemos muitas vezes através de sucessivos canais, falamos agora da centelha 
espiritual dentro de vocês por nós chamada anjo dourado. É tão difícil para os 
seres humanos entenderem sua parte no todo! A dualidade que vocês projetaram 
para si mesmos os mantém separados de nós. O verdadeiro desafio que se lhes 
apresenta é descobrir quem são vocês. 
 
Da última vez que estivemos juntos falamos sobre os atributos dos seres 
humanos, os atributos da família, e novamente dizemos: as informações 
adicionais sobre a Família apresentadas esta noite continuam sendo chamadas 
Cartas de Casa. Serão transcritas para os que não estão aqui, mas que realmente 
estão (afinal de contas, vocês não estão lendo isto agora?) porque estamos 
falando agora dos que neste momento, em seu futuro, estão lendo as mesmas 
palavras que vocês estão ouvindo. E por meio da intenção deles de captar a 
transcrição e ler isto agora, ocorrerão mudanças de vida. A energia que eles 
permitem entrar agora tem potencial para criar episódios nas vidas humanas 
deles que finalmente os ajudarão a reconhecer e perceber quem eles são e com o 
que contribuem. 
 
Tudo isso talvez soe enigmático àqueles dentre vocês acostumados à estrutura de 
tempo linear, mas dizemos-lhes que existe potencial dentro das palavras e da 
energia dos seres humanos presentes nesta sala que vai muito além desta sala. 
Há decisões e mudanças de vida, até mesmo curas potenciais, sentadas nas 
cadeiras a receber esta mensagem. Estou ciente delas, assim como meu 
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companheiro (Lee). Às vezes é difícil para ele se conter, pois neste estado ele 
"vê" a profundidade absoluta de potencial que pode se originar dos que depois se 
erguerão das cadeiras nesta sala (e dos que estão lendo isto) e que levam consigo 
mais energia do que aquela com que chegaram. Essa energia se chama amor e 
está sendo distribuída a vocês com intenção. 
 
Quero lhes contar como ela é convertida. Converte-se em poder para a 
humanidade, e trata-se de uma mudança no equilíbrio entre escuridão e luz. 
Vocês poderiam perguntar: "Que diferença isso realmente faz?" Na última vez em 
que estivemos juntos dissemos a vocês, mas vamos lhes dizer novamente. Pode 
parecer incrível, mas todas as suas células sabem isto. Trata-se de uma 
mensuração – um posicionamento de energia – que Deus não pode realizar. Deve 
vir de um local de energia concentrada por nós chamado de Grande Fonte 
Central. Não é absolutamente um lugar, e sim um conceito com substância. É um 
conceito interdimensional que não se encaixa no paradigma de sua consciência, 
mas se vocês conseguissem imaginar tal atributo de puro amor onde vocês moram 
(quando vocês não estão aqui), vocês o chamariam de lar. É sobre isso que estou 
falando. Estou lhes dizendo que o universo que vocês contemplam não está 
terminado, e nunca estará. Estou lhes dizendo que este universo que vocês 
contemplam, sua própria física, apresenta um revestimento de energia que não é 
predeterminado pelo coletivo do amor por vocês chamado Deus, pois isso o 
influenciaria total e desfavoravelmente. Assim como seu planeta é livre para 
determinar seu equilíbrio de energia, o universo apresenta em alto grau a mesma 
característica, só que de um modo muito diferente e mais lento. 
 
Embora seja enigmático, vou lhes contar o seguinte: quando ocorre um novo 
evento criativo, deve ser aplicado a ele um nível imparcial de energia para que 
ele exista: trata-se de uma regra física. E essa energia tem que ver com 
escuridão e luz, graus variados de amor. Portanto, queridos, novamente de forma 
enigmática lhes contamos o propósito da Terra a partir de uma perspectiva 
universal, antes mesmo de a lição de informações ter início nesta sessão. O 
propósito de seu experimento de energia aqui é o seguinte: o que acontece aqui 
na Terra determinará o posicionamento de energia num lugar distante que vocês 
sequer podem imaginar num novo evento criativo. Portanto, o selo de energia 
que é o ser humano é aplicado também em outro lugar. Este é o propósito – todo 
o propósito da humanidade como vocês a conhecem. Entendam, Deus é parcial. 
Este coletivo de amor por vocês chamado espírito é parcial! Não consegue 
mentir, não consegue odiar, é puro. E quando chega a hora de ocorrerem no 
universo eventos criativos de dimensão limitada, deve haver o estabelecimento 
de diretrizes imparciais. Isso é justo (como vocês poderiam dizer), representando 
a consciência de um Criador amoroso, como vocês chamaram a Fonte. 
 
Nós lhes dissemos no passado que conhecemos os potenciais de seu ser sentado 
na cadeira onde vocês estão, e que freqüentemente esperamos que vocês 
cheguem ali. "Por que", vocês poderiam perguntar, "o espírito estaria aqui antes 
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de nós?" Vocês pensam que vieram nos ver, sabem, ou que captaram a 
transcrição por acidente e isso é engraçado! O espírito tem senso de humor, 
também, vocês sabem. Este belo estado emocional em sua pureza é passado a 
vocês como humanos. Bem no centro e na semente da celebração espirituosa 
está a alegria. Ela está lá. Vocês são as únicas criaturas viventes do planeta 
capazes de rir de conceitos, sabiam disso? Devo lhes dizer algo sobre quem vocês 
são. 
 
Estivemos aqui esperando-os durante dias, pois vocês são da família! Vocês 
também fazem isso, sabem. Vocês percorrem grandes distâncias para estar com 
entes amados porque não os vêem há muito tempo. E quando os vêem, seus olhos 
se iluminam e vocês atravessam correndo a sala para abraçá-los. No fundo de seu 
coração, alguns de vocês imaginarão com que freqüência poderão fazê-lo e por 
quanto tempo eles estarão lá, pois os seres humanos permanecem no planeta 
durante um breve período apenas. É isso o que acontece com as famílias e é isso 
o que está acontecendo aqui. Embora o verdadeiro você divino seja eterno, vocês 
estão há muito tempo longe de sua família espiritual (do nosso lado). Vocês não 
conseguem se lembrar disto como nós nos lembramos, então isso não os afeta 
como nos afeta. A verdade é que realmente nossos olhos se iluminam também e 
o amor jorra quando reconhecemos com quem estamos falando agora. Não 
importa quem vocês pensam ser, vocês são da família! Todos vocês, cada um de 
vocês, cada um dos que vêem estas palavras.  
 
A FAMÍLIA, PARTE II 
 
Eis as informações de hoje da família. Na última reunião, demos a vocês alguns 
postulados da família, atributos de quem a Família é. Falamos sobre como vocês 
são criados iguais. Falamos sobre o fato de não haver Fonte Central e que a 
verdadeira Fonte Central é interior. Falamos sobre a consciência inerente a cada 
célula de seu corpo. Falamos sobre o fato de as células serem perfeitas. Falamos 
sobre o fato de o plano divino relativo a vocês não vir de fora, e sim de dentro. 
Falamos sobre algumas das mudanças, o fato de a Terra ser povoada por humanos 
angélicos vivendo em dualidade, de ser o único planeta do universo com criaturas 
totalmente da divindade da Fonte Central, o único planeta com este propósito. 
 
Também falamos sobre outro atributo da eternidade – que vocês são 
afetuosamente amados. E como sempre fazemos, lavamos seus pés. Agora 
queremos falar sobre apenas mais alguns pontos relativos à família. Vamos 
chamá-los às tarefas da Família. Estas informações serão apresentadas duas 
vezes. A transcrição será uma combinação das duas sessões, intensificando, 
assim, a mensagem de duas energias do planeta. A seguir serão combinadas com 
as demais partes, sendo apresentadas nas transcrições chamadas Cartas de Casa.  
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AS TAREFAS DA FAMÍLIA 
 
Tarefas são potenciais – manifestações e realizações potenciais de seres humanos 
presentes no planeta quando passam ao que vocês chamam de estado de 
ascensão. No nosso modo de pensar, esse estado é simplesmente o de criação de 
um nível vibratório mais próximo de casa do que antes, um nível que 
aparentemente permite ao ser humano ficar com um pé no agora e o outro no 
tempo linear tridimensional. É um estado que apresenta humanos criando paz, 
não importa o que aconteça a seu redor, com pleno conhecimento de que o 
futuro pode criar uma situação ganha/ganha, para eles e para o planeta. 
Queridos, quando dizemos situação de vitória, às vezes não é exatamente o que 
o ser humano considera vitória. Para entender totalmente, vocês devem pôr seu 
chapéu interdimensional. Vocês devem vestir seu manto de sabedoria para 
receber o próximo conhecimento, pois parte dele fica difícil de compreender. 
Queremos lhes falar sobre as tarefas da Família, pelas quais em geral os seres 
humanos estão aqui. Essas tarefas não se aplicam necessariamente de forma 
específica a quem se encontra nesta sala ou está lendo isto. Essas tarefas 
representam informações destinadas a todos os humanos em geral presentes no 
planeta. Estes itens não constituem obrigações, e sim potenciais.  
 
MUDANÇAS 
 
A primeira tarefa de todos os seres humanos, caso alcancem o lugar onde se 
tornam conscientes, é mudar quem eles são. Quando dizemos "quem eles são", 
estamos falando sério. Se vocês pudessem ver os atributos dentro das próprias 
células de seu corpo, veriam que mesmo seus guias espirituais são parte de sua 
real biologia, como dissemos anteriormente. É por isso que sua biologia dói tanto 
quando eles partem. Todas as coisas que vocês consideram espirituais em relação 
a si mesmos têm a essência de sua origem dentro da estrutura por vocês 
chamada de DNA. Tem de ser assim. É o casamento e a fusão que criam sua 
dualidade equilibrada. Não se poderia ter um ser humano sagrado a andar em 
forma biológica sem este tipo de estrutura sagrada. Alguns de vocês estão de 
fato encontrando a sacralidade dessa forma à medida que descobrem as menores 
partes da mesma. 
 
A primeira tarefa, portanto, é mudar a estrutura. A estrutura é mudada com 
desejo e intenção, e a intenção deve ser pura. Sabemos a diferença, e vocês 
também. Vocês imaginam como funciona o Espírito? "Oh, Kryon, como podemos 
ter uma situação de vitória em relação à morte e problemas? Os tipos de coisas 
pelos quais estamos passando parecem não ter nenhuma solução de 
ganha/ganha!" Digo-lhes que qualquer coisa que faça um humano cair de joelhos 
e analisar sua espiritualidade é uma situação de vitória. Uma situação de vitória, 
pois essa é a razão por que vocês estão aqui. Alguns de vocês que pertencem a 
esta nova vibração tinham um contrato que vocês cancelaram por meio da 
intenção, decidindo firmar um novo. Esta é sua nova habilidade na nova era, 
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como dissemos muitas vezes. Por causa disto alguns de vocês estão passando por 
marcadores da antiga energia ao longo de seu novo caminho, dias em sua vida 
nos quais vocês podem não se sentir bem, e talvez imaginem o que está se 
passando. Eis o que está se passando: vocês acabaram de passar por um antigo 
marcador o qual vocês ativamente escolheram evitar, que talvez os tenha 
colocado de joelhos – mas vocês não precisavam dele porque vocês ativamente 
manifestaram intenção de não se valer dele. Sabiam disso? Ao escolher um novo 
caminho, vocês manifestaram intenção de anular o karma humano encerrado em 
seu DNA com o qual vocês vieram. Quando vocês fizeram isso, suas próprias 
células souberam isso e reagiram. 
 
Alguns de vocês que fizeram isso disseram: "Manifestei intenção de elucidar meu 
karma e sair do velho caminho. Vai tudo bem em minha vida, mas não percebo 
nenhuma grande mudança." Vocês, como seres humanos, vêem o quadro pela 
metade, vocês sabem. Observam o que está acontecendo com vocês – não fazem 
idéia do que não aconteceu com vocês! Não fazem idéia do que continha o velho 
caminho, o que vocês deixaram para trás. O antigo contrato foi anulado, 
entendam, mas vocês ficam sentados ainda a esperar que aconteçam grandes 
coisas. Vou lhes dizer que aconteceram grandes coisas por meio da ausência de 
efeito de não ter acontecido. Talvez seja tempo de se sentar e celebrar esse 
fato, se foi a primeira vez em que vocês se deram conta dele. Porque vocês 
ainda existem! E talvez vocês não existissem se fosse de outro jeito. Vocês estão 
aqui porque reconheceram a dádiva no momento oportuno e a receberam. Isso é 
um milagre. Mudança, eis a primeira tarefa do ser humano. Não se surpreendam 
quando pedirem mudança espiritual e sua biologia reagir primeiro.  
 
CONDUZAM A LUZ 
 
Eis outro, e estou falando agora com os servidores da luz. Trata-se de uma tarefa 
dos humanos para depois que eles manifestarem intenção de deixar o velho 
caminho de energia. "Conduzir a luz" talvez lhes soasse muito banal, mas lhes 
dissemos anteriormente que todos os seres humanos contêm, em nível celular, 
todo o projeto da razão por que estão aqui (informações espirituais pessoais), 
sendo informações muito bem escondidas. Eles passam por toda uma vida com 
esse projeto ativo e funcionando, sem que seja, contudo, revelado 
conscientemente. Nós lhes dissemos que ele é revelado, porém, com sua pura 
intenção espiritual para que assim seja. Nós lhes dissemos que sua própria 
fisiologia se modifica com essa intenção no nível celular, pois vocês deram 
permissão para que as informações fossem expandidas para as células (que é 
exatamente o que acontece). 
 
Meu companheiro (Lee) disse-lhes anteriormente que isto cria uma situação de 
energia na qual sua luz é conduzida, e vocês a levam de um modo profundo a 
todos os lugares para onde vão – a energia projeta-se de vocês em todos os 
lugares para onde vocês vão. Como na parábola do poço de piche [Uma parábola 



As Cartas de Casa  23 

de Kryon contada nas Nações Unidas.], vocês acabam andando por aí como um 
farol para os outros. As pessoas acabam por notar seu aspecto melhorado e se 
beneficiam de seu conhecimento. Portanto, vocês estão realmente conduzindo a 
luz, e isso ajuda os outros. Também lhes dissemos que conduzir a luz na verdade 
leva energia ao planeta e, em razão disso, vocês se tornam parte do catalisador 
da mudança planetária. Trata-se de uma tarefa muito importante. 
 
Proponho-lhes um desafio: quando vocês forem a áreas da Terra nas quais jamais 
foram, quero que observem o que acontece. As pessoas os olham de maneira 
diferente. Por um momento, apenas um momento, quando vocês entrarem numa 
sala, elas se voltarão para olhá-los. Vocês ficarão a pensar se há algo errado. Vou 
lhes contar o que está acontecendo: há um instante, um breve reconhecimento, 
que chega a ultrapassar a dualidade. Como uma pequena saudação de um 
humano divino a outro, diz: "Sei quem vocês são e o que fazem." [Referindo-se à 
intenção de conduzir a luz.] Então o olhar se afasta. Depois disso não existe 
recordação nem reconhecimento. Servidores da luz, fiquem atentos a isso. Esses 
olhares significam algo. Vocês estão projetando energia, e a estrutura celular de 
todos os outros seres humanos a seu redor sabe disso. 
 
Quando vocês se reúnem na qualidade de servidores da luz, experimentam uma 
sensação de família a partir da luz que vocês irradiam. Ela se combina com a luz 
que os outros irradiam, e vocês sabem que estão no lugar certo. Sentem-se em 
casa. Vou lhes dizer, não se trata de acidente. É para isso que vocês vieram para 
cá! É por isso que os incentivamos a se reunir com mais freqüência, de forma que 
possam discutir uns com os outros como é saber que vocês não estão sozinhos, e 
que existem outros exatamente iguais a vocês. Cada um de vocês tem uma marca 
personalíssima, um potencial que não pertence a mais ninguém – e alguns de 
vocês estão de fato anulando antigos potenciais e criando novos à medida que 
avançam. Isso é estar no agora! Isso é co-criação! Conduzindo a luz.  
 
ANCORAR A ENERGIA 
 
A próxima tarefa é semelhante, contudo diferente. Atinge outro nível, e 
desejamos ser cuidadosos ao apresentá-la. Quero que isto seja sucinto, é claro, 
meu companheiro. Ao enumerar estas tarefas da Família, estamos falando de 
forma genérica, não nos referimos a vocês especificamente. Cada ser humano é 
chamado para fazer o que tem de fazer, se assim escolher. Sempre há escolha. 
Percebem, mesmo aqueles dentre vocês que estão vibrando num nível elevado, 
que vocês têm a opção de não fazer? Discutimos isto no passado, mas vamos 
dizer novamente. Vocês têm a opção ativa de retroceder se preferirem. Mas 
queremos lhes falar de um axioma, um postulado, uma regra da biologia humana 
que realmente não discutimos muito antes. Acabamos de lhes dizer que é o nível 
celular do humano que reage a uma mudança vibratória na consciência 
espiritual. Portanto, o que vocês acham que acontece quando um ser humano 
retrocede por opção, passando a uma energia mais baixa? Ele se desequilibra, eis 
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o que acontece. Vocês devem saber isso antes de tomar qualquer caminho 
espiritual. Vocês sempre têm a escolha de fazer como desejarem, mas estejam 
cientes de que suas células também saberão. Sua biologia sabe espiritualmente o 
que está acontecendo. 
 
Todo um discurso informativo, que vocês chamam canalização acerca da 
ancoragem da energia, foi-lhes dado um tempo atrás. Nessa canalização lhes 
dissemos que alguns são convocados para estar em certas áreas. Esta é a opção 
de contrato na nova energia dessas pessoas, e elas dão por si morando em áreas 
onde o planeta precisa delas. Figurativa e metaforicamente, elas enviam ao 
planeta um feixe de energia de luz familiar do humano, um verdadeiro 
companheiro. Esse feixe ancora ali e conduz uma energia divina – vocês. E se são 
vocês, vocês estão ancorando a energia no planeta onde vivem. Vocês modificam 
a área a seu redor. Alguns de vocês sabem exatamente do que estou falando, 
pois sabem quem vocês são. Alguns dos que ouvem e lêem isto podem ser 
convocados a certas áreas que parecem estranhas. Lá vocês viverão durante 
certo tempo com o conhecimento de que estão ali para ancorar energia até que 
passem a outra área. Alguns membros da família são, na verdade, o que 
chamaríamos nômades espirituais e toda sua tarefa resume-se a ser espíritos 
ciganos, deslocando-se e ancorando, deslocando-se e ancorando, deslocando-se e 
ancorando. 
 
Outros entre vocês poderiam ressoar segundo a área de seu nascimento de 
maneira tão plena que nada jamais os afastará. Vocês dirão a seus amigos: "Não 
importa o que eu faça, não deixarei esta cidade." Isso também é ancoragem! 
Acontece porque vocês sabem que são de lá e têm sabedoria acerca de se mudar, 
pois sabem quem são vocês, que pertencem a certa terra. Vocês sabem o que 
estão fazendo e há uma parte sua que diz: "Se eu partir, vai mudar." Se tiverem 
essa intuição, queridos, quero lhes dizer que vocês estão ancorados. Numa 
canalização posterior detalharei o que uma âncora é capaz de fazer, muito 
poderoso, isto! Essa é a terceira tarefa. Foi o número três.  
 
CONCLUSÃO 
 
A quarta e quinta tarefas são difíceis de descrever. Há uma razão por que lhes 
damos cinco nesta reunião. Se calcularem a numerologia e examinarem a energia 
do que vocês chamam de 5, ela se relaciona com mudança (a primeira tarefa). 
Não há acidente nos métodos de apresentação que o Espírito lhes oferece, os 
números de atributos e tarefas que são apresentados, o modo como são 
apresentados – todos significam mais alguma coisa, se vocês não notaram. O 
Espírito, freqüentemente, apresenta uma mensagem de múltiplas camadas para 
os que desejarem procurar os outros significados, que sempre tratam de amor e 
capacitação humana. Às vezes os significados ocultos estão simplesmente ali para 
vocês os encontrarem para que vocês possam saber o quanto exaltamos vocês! É 
por isso que o Espírito lhes dá informações. 
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As duas últimas são difíceis de apresentar e difíceis de serem entendidas por 
seres humanos. E antes de as apresentarmos, queremos lhes dizer que esta é a 
época que escolhemos para lavar seus pés. Ainda não tocamos nesse assunto, 
como fizemos em outras canalizações, porque é isto que vocês precisam receber 
nesta mensagem. Falamos agora, juntamente com estas próximas tarefas sobre 
morte. Trata-se de um assunto abominável para todos os seres humanos que 
vibram num alto nível de consciência pensar na tristeza, sofrimento e morte de 
outro ser humano ou grupos de humanos. Contudo, quero lhes dizer que algumas 
das tarefas da humanidade se encaixam justamente nessas categorias. É por isso 
que vamos reservar um momento pra lavar cada pé, um de cada vez, 
figurativamente, de forma que vocês sejam circundados por um globo de amor – 
o manto do Espírito, a sabedoria de Deus – assim vocês entenderão melhor o que 
vai ser apresentado a um grupo que manifestou intenção de receber informações 
interdimensionais. É uma dificuldade, mesmo para meu companheiro, apresentar 
isto. 
 
Existem alguns seres humanos que vêm ao planeta apenas para "concluir". Apenas 
para concluir: É a energia dessa conclusão que deve ser alcançada, e eles sabem 
disso no nível celular quando eles chegam. O que vocês sentem, queridos, ao 
saber que neste exato momento em outras partes deste grande planeta existem 
membros da família com a mesma estrutura celular espiritual que vocês com 
potencial de se tornar servidores da luz como vocês, com potencial de alta 
vibração ou vidas maravilhosas de cura e longevidade – que, em vez disso, 
escolheram ativamente por sua livre vontade vir e concluir, freqüentemente 
como grupo. Eles sabiam antes de vir que haveria atributos de sofrimento e 
morte em grandes grupos que se apresentariam a eles, de forma que pudessem 
liquidar uma energia presente na terra na qual eles existem, para que a Terra 
pudesse avançar, entrando numa nova era que chamamos Nova Jerusalém. 
 
E em algum nível vocês sabem os nomes deles, pois eles são da família. E vocês 
celebrarão com eles o que eles fizeram quando vocês retornarem: alguns terão a 
sabedoria de Deus para até mesmo celebrar espiritualmente em meio à aflição 
humana. O que quero que vocês lembrem é quem eles são, pois eles conhecem 
vocês também. Trata-se de encerramento, equilíbrio, e é necessário e 
voluntário. Quero que vocês pensem nisto. Que dádiva é para vocês esse 
atributo! É uma dádiva para sua cultura, uma dádiva para sua própria divindade. 
É a essência do amor proveniente de uma família espiritual. Vocês têm um nome 
para isto, mas não é realmente o correto. É impossível que ele comunique a 
verdadeira energia do que estes membros da família estão fazendo para vocês ou 
para o planeta, mas é a palavra mais próxima. A palavra é sacrifício. Mas isso não 
é realmente a essência do que eles estão fazendo. É por amor, e eles estão 
simplesmente executando a tarefa de conclusão. Lembram-se de nove anos 
atrás, quando lhes falamos da tarefa de grupo deles? Procurem essa canalização.  
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SERVIÇO 
 
Se acharam que a última foi difícil de celebrar, vou lhes dar a quinta – serviço. 
Esta aqui vai tocar seu coração. Já falamos disso muitas vezes, pois vocês têm de 
entender como realmente funciona. Falo agora à família presente nesta sala, e 
aos que lêem isto. Trata-se da morte aparentemente sem sentido dos que os 
rodeiam, e novamente falamos da família. Falamos do tipo de partida que os 
deixa vazios e mergulhados em tristeza, aos pedaços, a perguntar a Deus: "Como 
você pôde fazer isto?" Já explicamos isto: não se trata do que acontece, trata-se 
do contrato. 
 
É por isso, queridos, que ao lavar seus pés, queremos que saibam algo que é tão 
crucial e tão importante sobre eles, os pequenos que chegam e morrem numa 
família, ou os adultos que chegam e fazem a mesma coisa. Eles colocam sobre 
vocês um fardo por toda a vida, que vocês chamam grande tristeza. Eles chegam 
com um revestimento grandioso, divino extremamente ungido, uma tarefa 
chamada "dádiva" destinada a vocês. Oculta dentro do acontecimento 
aparentemente horrível há uma dádiva cercada não pelo que eles fizeram, e sim 
pelo que vocês fazem em resposta. Entendam, não se trata da morte deles; eles 
o fizeram por vocês. Vocês chamam a isto de sacrifício, mas não é. É a palavra 
errada. Chama-se amor. É um contrato devidamente idealizado, a manifestação 
neste planeta de uma dádiva destinada a vocês. E vou lhes dizer o que é a 
dádiva: se o acontecimento não os colocou de joelhos, deveria, pois foi aí que 
vocês decidiram manifestar intenção para analisar quem vocês eram. É aí que 
tem início o processo que é freqüentemente o catalisador da iluminação. E se 
não manifestaram essa intenção, quero lhes dizer que já está mais que na hora 
de fazê-lo. Porque se não fizeram, eles desperdiçaram a dádiva! 
 
Talvez seja uma nova reviravolta na maneira como vocês se sentem. E talvez 
vocês não desejem que sejamos tão diretos, mas é absolutamente verdade! Este 
acontecimento aparentemente angustiante não se deu com eles deu-se com 
vocês. Se duvidam disso, olhem em volta: onde eles estão, e onde estão vocês? 
Compreendam que toda a energia a seu redor destinava-se a vocês. O que 
fizeram dela? Raiva? Culpa? Pesar perpétuo? 
 
Nós os desafiamos a encarar este acontecimento com olhos mais lúcidos e dar 
início à celebração! Desafio-os como seres humanos, a ter sabedoria para 
comemorar o aniversário da pessoa, e a dádiva que representou. Saibam que este 
ser humano especial desceu como um ser único com um contrato para lhes dar 
algo grandioso, e isso se chama serviço. Que tarefa! 
 
Esse serviço simplesmente não é interrompido por ocasião de seu falecimento, 
queridos. O potencial ao redor da energia criada por esse serviço especial é 
impressionante! Promove a auto-análise. Promove a busca da verdade. Dentro 
dos corações partidos dos seres humanos estão as sementes da grandeza. Dentro 
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da tristeza e pesar dos seres humanos existe uma pureza que simplesmente não 
pode ser gerada de qualquer outro modo. Muitos de vocês entendem e 
conseguem remontar sua iluminação a estes tipos de acontecimentos, por meio 
dos quais vocês finalmente conseguiram deslindar o que importava e o que não 
importava, descobrindo acerca da divindade interior. É de admirar que os 
amemos como amamos? 
 
Vamos acabar de lavar seus pés. Deslocamo-nos entre suas cadeiras e enchemos 
esta sala de uma energia a qual os convidamos a levar para casa. Casa é onde 
está seu ser interior, o que vocês freqüentemente chamam coração. Levantem-se 
do lugar no qual estão assistindo a isto, e recebam energia desta sessão. É por 
isso realmente que estamos aqui. 
 
A única razão pela qual fazemos visitas deste modo é porque os amamos. Vocês 
são familiares da primeira ordem. Vocês são um pedaço do todo, e são quem 
realiza o trabalho. Durante alguns momentos a fenda no véu se abre de forma 
que possam experimentar nossa presença. E em alguns momentos se fechará com 
um estalo, e tudo o que terão será a recordação da realidade que realmente 
estava aqui, e realmente era preciosa. 
 
Assim é que os convidamos a sair deste lugar em paz. Chegamos mesmo a usar a 
palavra proteção. Sabem o que é proteção? Ela provém de dentro de vocês e se 
irradia com a luz que vocês carregam. Está ali quando vocês conduzem a luz e 
quando ancoram a energia. Eis onde fica a proteção. Vocês talvez achassem que 
se originava de nós? Não, origina-se de sua ligação com a família. Provém dos 
atributos de quem vocês são. Escuridão alguma consegue penetrar a luz que é 
eterna, sagrada e gerada pelos anjos mais elevados do planeta: vocês, humanos. 
 
A retirada está completa, e novamente levamos embora as tigelas de nossas 
lágrimas de alegria com que lavamos seus pés. E a lavagem dos pés, 
metaforicamente, significa uma coisa: gritamos isto novamente para vocês, é a 
honra. Honra. 
 
Tempo virá em que seremos capazes de misturar nossas energias, em que vocês 
reverterão e voltarão à grandiosidade de quem realmente são. É uma promessa 
de que nos veremos novamente. Eternos, cada um de vocês. Imensamente 
amados, cada um de vocês. Da família, cada um de vocês. 
 
Meus irmãos e irmãs, esta entidade se retira desta sala, deixando, contudo, a 
energia da família a irradiar com uma chama eterna de recordação e amor. 
 
E assim é. 
 
Kryon 
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CARTAS DE CASA 
 
O Poder da Consciência da Família 
 
(A Família, Parte III) 
 
Kryon, através de Lee Carrol 
 
Portland, OR e Adelaide, Austrália 
 
Esta canalização ao vivo é a parte três de cinco sessões sobre a Família da forma 
como o Espírito nos vê. 
 
Saudações, queridos, sou Kryon, do serviço magnético. Chegou a hora 
novamente, meu companheiro, da fusão – por você chamada "purificação pelo 
amor" – não apenas tomar gradualmente sua própria essência, à medida que você 
eleva seu ser, como também ter potencial para fazer o mesmo em cada um dos 
que se encontram aqui, escutando e lendo. Falamos agora também de uma 
situação que descrevemos no passado, com a qual vocês se acostumarão a me 
ouvir falar. As palavras que chegarão aos ouvidos dos seres preciosos sentados 
nas cadeiras estão também sendo apresentadas aos olhos dos seres preciosos que 
lêem isto neste momento. O potencial do ouvinte e do leitor é o mesmo. A 
estrutura do tempo pode ser um pouco diferente para vocês, porém, para nós é 
idêntica. Então, falamos agora não apenas a quem vocês percebem ser seu eu 
que está aqui. E se vocês estiverem lendo isso agora, saibam o seguinte: isto é 
para vocês tanto quanto é para os que ouvem com os ouvidos. 
 
Freqüentemente lhes dizemos esta frase: Há os que estão aqui que dirão "Como 
pode ser isso? É apenas uma voz. Poderia ser o companheiro, poderia ser a 
consciência do humano transmitindo esta mensagem. Como saber?" Dizemos a 
vocês: "Deixem a energia provar quem está falando com vocês! Deixem que ela 
entre." Estamos literalmente agora num lugar acompanhados de um séqüito que 
preenche sua sala de amor e energia incríveis. Desejamos caminhar entre as 
cadeiras e estar presentes nos corredores. Trata-se de um séqüito bem maior em 
número do que a humanidade presente nesta sala. O que se desenvolverá é uma 
energia idealizada para colocar sua estrutura celular numa área por vocês 
chamada de coração, para aceitar as informações – mas não apenas as 
informações, queridos. Estamos falando de um atributo que é a passagem de 
energia. Passagem é sequer a palavra certa, queridos, mas vocês não têm outra. 
É uma transmissão de amor, uma jornada, do meu lado para o seu, de um amor 
incrível que pode se derramar sobre vocês se assim o desejarem. Ele pode 
inundá-los. Permite-lhes sentar numa cadeira com uma paz que talvez não 
sintam há meses, paz em relação a situações que parecem não ter resposta, que 
parecem não ter solução possível. 
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Com todo amor lhes dizemos: não existe nenhuma situação aqui, onde vocês 
estão sentados, que não possa ser resolvida. Estamos aqui para lhes dizer mais 
uma vez, como lhes dissemos vezes sem conta, que as soluções são aquelas 
perfeitamente idealizadas por vocês. Ah, ainda há alguns de vocês que não 
entram num grupo como este para falar com vocês, não com o grupo, e sim com 
vocês, individualmente. Este aqui é um irmão cuja voz vocês ouvem e sentem, 
alguém que os conhece bem porque vocês ouvem e sentem, alguém que os 
conhece bem porque vocês são da família! Permitam que a sensação de casa se 
difunda por vocês agora à medida que ouvem e lêem estas palavras, à medida 
que lhes transmito a energia da paz. Deixem a paz de Deus inundá-los de 
compreensão. Permitam que a incredulidade que talvez sintam se transmute em 
aceitação, de forma que as sementes da verdade possam finalmente ser 
plantadas depois de todo este tempo. Vocês sabem que é por isso que estão aqui, 
não sabem, lendo estas palavras? 
 
Parte da mensagem que lhes será transmitida em seu idioma hoje são mais 
informações nossas vindas de casa pra vocês. Estamos chamando estas mensagens 
Cartas de Casa. Uma carta é algo que chega por meio de um sistema por vocês 
projetado, entendam. Existe expectativa quando vocês se comprometem em 
abrir o envelope. Quando o fazem, se a carta for de alguém querido – alguém da 
família, alguém de quem vocês sentem falta no nível do coração – vocês se 
animam com sua chegada e mensagem. Muitas vezes as palavras os fazem chorar 
de alegria, não de tristeza, em razão do que comunicam. É por isso que 
chamamos o que temos aqui de Cartas de Casa. 
 
Queridos, por favor, compreendam que a situação aqui não é muito diferente. Lá 
vocês sentam-se numa cadeira prontos para aceitar uma carta espiritual de casa 
por meio de um sistema de entrega que vocês próprios idealizaram. Para que 
vocês não pensem que a canalização é uma forma de energia totalmente fora de 
seu alcance, que alguns de vocês chamariam mágica, estamos aqui para dizer, 
este foi o sistema por vocês idealizado. Vocês sentam-se em sua cadeira fingindo 
serem seres humanos! [Piada de Kryon]. Esta transferência de energia pode ser 
uma carta com dois elementos, sabem. Existe o autor (espírito) e o tencionado 
destinatário (vocês), quem abre o envelope, como vocês estão prestes a fazer 
agora. Talvez vocês chorem de alegria com a mensagem à medida que ela fluir 
em seu espaço. 
 
A carta fala sobre despertar o anjo interior. Dentro do pretenso humano existe 
uma bela entidade além de toda descrição. Se eu a pudesse mostrar a vocês 
agora, se pudesse ir contra as regras por vocês estipuladas para este lugar e 
apenas mostrá-la agora a vocês, vocês cairiam de quatro. Talvez ficassem 
surpreendidos com a aparência dessa entidade, sua energia, a luz que vem dela. 
Contudo, estou aqui para lhes dizer que todos vocês teriam uma recordação 
instantânea e total. Saberiam a que me refiro quando digo a palavra família. 
Nunca houve uma época em toda a energia destas mensagens na qual eu poderia 
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olhá-los e dizer de forma mais absoluta: "Vocês são da família." Vocês são da 
família, pois vocês estão comigo no agora, e alguns entre vocês estão 
experimentando uma tremenda mudança. É por isso que estamos todos aqui, 
para transmitir a terceira mensagem sobre a família. 
 
Em mensagens anteriores lhes demos certa compreensão sobre família, e estamos 
falando sobre o ser humano da Terra e o ser espiritual que vejo em cada um de 
vocês. Mesmo nesta época , nesta energia, em cada um de vocês vejo esta 
entidade. A razão, em parte, pela qual meu companheiro mantém os olhos 
fechados durante este processo de comunicação é que se não o fizer, ele se 
distrai. Meus olhos estão abertos, e vejo quem são vocês. 
 
Esta é a parte na qual começamos a lavagem de pés. É o inicio da mensagem, 
sabem. Por que faríamos tal coisa, poderiam vocês perguntar? Por que Kryon lava 
os pés dos seres humanos? O que está acontecendo aqui? Metaforicamente, 
quando dizemos que estamos prontos para pegar um pé de cada vez e lavá-lo, 
queremos que vocês entendam o que isso significa. Significa honra. E cada um 
dos que lavam seus pés, vindo do outro lado desse véu, inunda este espaço 
porque foi incumbido disso. Pensaram que estavam nos esperando? Sabíamos 
quem estava vindo! Estamos aqui há muito tempo. 
 
"Kryon", vocês poderiam perguntar, "apenas me sentei por um momento para ler 
isto. Você quer dizer que de alguma maneira o espírito sabia que eu ia fazer 
isto?" Sim, queridos, sabíamos. O potencial para isso existia, e neste momento 
vocês estão concretizando o potencial, não é? Quando potenciais são 
concretizados por humanos que buscam saber mais sobre seu atributos 
espirituais, ocorre a manifestação. Pode-se dizer, então, que a fórmula é: 
potencial + intenção = ação e manifestação. Não se surpreendam se o que vocês 
fizerem neste momento trouxer mudanças à sua consciência. 
 
Oh, alguns dentre vocês sentem que vêm a este tipo de encontro ou lêem este 
tipo de mensagens para receber uma mensagem "do além". Depois disso vocês se 
levantarão e irão fazer outra coisa, talvez realizar uma tarefa. Desta vez 
propomos que esta experiência seja diferente. Queremos que vocês entendam 
que a energia a fluir para este espaço destina-se a vocês hoje, foi-lhes 
designada. Talvez não haja outra época na qual vocês possam atender este tipo 
de compromisso, queridos. Esta é a hora, e é por isso que vocês estão lendo estas 
palavras. Quando se levantarem, procurem celebrar conosco durante um 
momento o fato de que a família os ama o suficiente para se comunicar com 
vocês e saber seus potenciais. Apenas esperem um momento antes de se 
erguerem e digam "Eu amo vocês", em retribuição à família. Sintam a energia 
quando o fizerem. Nós ouviremos, vocês sabem. 
 
Então, a afluência dos que vêm se sentar a seus pés, caminhar entre as cadeiras 
e lavar cada pé se dá em razão da honra. Por que é que, poderiam vocês 
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perguntar, a honra é tão grande? Vamos lhes dizer o que sempre dizemos: este 
séqüito, inclusive a energia de Kryon, inclusive os integrantes da família do 
Senhor Miguel, jamais foi humano. Este séqüito tem algo em comum nesta noite. 
São seus familiares vindo do outro lado para apoiá-los. Eles não têm de fazer o 
que vocês têm de fazer. Não vivem na dualidade como vocês. Eles não 
perambulam por aí propositalmente encerrados numa biologia fraca para afetar 
outra parte do universo. Estes familiares os olham e vêem a grandiosidade do que 
vocês estão fazendo. Vêem o amor necessário de sua parte para retornar, 
retornar e retornar, e choram de alegria por tal coisa ser possível. E vocês se 
sentam, alguns de vocês, ainda descrentes de tudo isso! 
 
É por isso que os amamos, entendem? Porque vocês encontram-se no processo de 
conduzir esta experiência de energia até o fim, um fim que está muito próximo 
de ser alcançado. E diremos novamente: aquele que se erguer de sua cadeira 
total e completamente descrente de qualquer coisa que tiver acontecido nesta 
transmissão é amado por nós tanto como qualquer outro. Não se trata do que 
vocês fazem, trata-se apenas de estar aqui. 
 
Não há hierarquia de importância na família. Nenhum de vocês será mais 
respeitado e honrado do que qualquer outro. Não, trata-se do amor da família e 
do que todos nós temos em comum. Então, está na hora de vocês passarem a 
sentir isto, não é? Podemos lhes dar um presente neste dia com sua permissão e 
intenção, e vocês podem se levantar e se afastar de sua cadeira com algo 
tangível. Vamos lhes dar este presente agora, com antecedência. Podem levar 
este presente com que vamos brindá-los, se quiserem. E vocês poderão guardá-lo 
bem em seu coração e incorporá-lo. E poderão partir diferentes do que quando 
vieram, pois manifestaram intenção de receber este presente. 
 
Eis o presente: qualquer um de vocês que tiver qualquer problema com amor-
próprio, com a questão de quem são ou foram, podem sair de onde estão alguns 
centímetros mais altos metaforicamente, conhecendo a verdadeira energia de 
vocês. Dêem permissão e a reivindiquem agora, pois sabemos quem está lendo 
isto! 
 
Vou lhes falar de um potencial. Algum dia talvez venha uma criança que 
apontará vocês e lhes dirá quem são vocês, pois ela saberá. A nova raça – ela 
sabe. Vocês se sairão melhor com essas crianças se também souberem. Então, 
reivindiquem o presente agora. Elas vão precisar que vocês façam isso. Querem 
olhar para vocês e ver a mesma centelha de compreensão que elas têm. Pais, 
estão escutando? Saiam desse lugar, conhecendo o "Anjo Interior" e sintam o 
propósito para o qual vocês vieram, e seus filhos ficarão se perguntando o que 
terá acontecido a vocês. Espero que estejam prontos para eles. Eles vão mudar 
tudo. Vocês falam sobre a esperança do planeta? É aí que ela se encontra, nos 
novos seres possuidores da energia índigo. Eles chegam com ferramentas que 
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vocês nunca tiveram. Quando crescerem, vão mudar dramaticamente este 
planeta. 
 
Oh, trata-se de escolha, e esses novos seres podem fazer o que desejarem com 
ela, mas eles têm ferramentas novíssimas: propósito, amor-próprio, dignidade – 
não vão deixar que este planeta decaia, e nem vocês deixarão. Sei disso porque 
vocês são minha família. E sei o que há em seu coração, sei por que vocês estão 
sentados aqui. Não estamos num vácuo, sabem. Quando esta "mensagem do 
além" for encerrada e vocês saírem deste lugar, acham que não estaremos com 
vocês? Oh, há tantos que vão com vocês! Já falamos sobre a família nas outras 
cartas de casa. 
 
Nessa série de informações que lhes demos, alguns atributos e tarefas da família 
indicavam que vocês foram criados iguais. Isso, claro, refere-se ao anjo interior, 
nós lhes falamos sobre a dualidade. Falamos sobre a notável linhagem de sua 
ascendência, todos vindos da fonte central. Conversamos com vocês sobre onde 
ela fica e, ao mesmo tempo, lhes dissemos que não se trata de um lugar. 
Dissemos-lhes que vocês são únicos. Dissemos-lhes que este é o único planeta de 
livre-escolha, e é mesmo. (Em ponto.) Contamos-lhes qual é a piada, que todos 
vocês sabem no nível celular. Vocês sabem como esta terra é especial, embora 
finjam, por meio da dualidade, não saber. 
 
Vocês humanos nos mostram isto constantemente por intermédio de seus 
postulados e suas lógicas científicas – os cientistas acreditam que a Terra está 
sozinha, a única vida no universo com tudo girando em torno dela! Mesmo com 
probabilidades esmagadoras de que vocês não são, sua ciência ainda afirma que 
vocês são a única vida. Vou lhes dizer uma coisa, de certa forma eles estão 
certos! Vocês têm o único planeta habitado única e totalmente por criaturas 
como vocês – com o anjo interior. Tinha de ser assim. Não poderia ser um mundo 
híbrido como tantos. O universo fervilha de vida, mas vocês são a única pura, e a 
única que pode se elevar por meio de escolha e intenção somente. E os que 
tentam vir e destruir a pureza sequer conseguem aterrissar aqui, pois vocês são 
muito poderosos. E quando conseguem, não ficam por muito tempo. Já 
mencionamos isso, e assim será até que chegue um novo tempo – quando vocês 
derem permissão para que seja assim. É a família que faz a escolha, entendam, e 
vocês são da família.  
 
O PODER DA CONSCIÊNCIA DA FAMÍLIA 
 
Em comunicações passadas, nós lhes contamos algo notável: que, no nível celular 
de cada corpo humano, existe um código que representa tudo. E quando dizemos 
tudo, falamos sério. Tudo! Falamos sobre o poder da consciência, e agora vamos 
nos expandir à consciência no nível celular do corpo humano. Vamos lhes falar de 
vários atributos relativos a esta consciência. Alguns deles vão parecer bem 
estranhos; aos incrédulos, serão motivos para ridículo. E se for seu caso, nós os 
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amamos. Não faz diferença. A verdade permanece verdade seja o que for que 
vocês escolham acreditar, e vamos dá-la a vocês aqui. Deixem que a energia da 
verdade se mostre a partir da prova de que ela se desenvolve por meio da 
manifestação. Em outras palavras, deixem que a realidade e a verdade das 
informações se desenvolvam por intermédio do uso por vocês feito dessas 
informações. 
 
Vocês são uma espécie em mutação. Quando falamos de evolução, também 
existe evolução espiritual, e vocês estão bem no meio dela. Coisas que vocês não 
eram capazes de fazer dez anos atrás, mesmo há meia década, estão agora a seu 
alcance. Suas células têm uma consciência surpreendente. Saibam o seguinte: 
todo o poder dos milagres acontece de dentro para fora. A maioria dos seres 
humanos fica parada cheia de admiração, levantando as mãos, agradecendo a 
Deus que tenha acontecido de fora para dentro! Não aconteceu. Não aconteceu. 
Foi a consciência celular que mudou, e um milagre se desenvolveu. Nunca 
ficaram a cismar se aquele anjo interior não fez alguma coisa? [Mais piada de 
Kryon.] Àqueles dentre vocês que se quedam doentes, desequilibrados, 
temerosos, até mesmos cheios de ódio, vamos dizer que todas as soluções já 
estão dentro de vocês. A cura não virá como um clarão no céu. Virá de um clarão 
interior por meio da consciência, da compreensão, da revelação dos segredos da 
energia interior. E queremos levá-los a conhecer alguns novos atributos que 
vocês talvez nem saibam possuir. Novamente, vamos lhes dizer que alguns deles 
parecem milagrosos. 
 
Agora, eis uma lista de itens, como diz meu companheiro. Não sei por que faz 
objeções a listas, mas não se trata realmente de uma lista. É um círculo. 
Infelizmente, tem de ser apresentado numa estrutura de tempo linear para 
vocês, para que então entendam um item de cada vez. Vou lhes contar o tipo de 
comunicação a que eu e vocês estamos acostumados quando estamos num lugar 
que não é aqui: é quando todas as informações são imediatas, ao mesmo tempo. 
Quando são apresentadas dessa maneira, elas se inter-relacionam entre si e 
vocês entendem sua interatividade. Então, vocês adquirem pleno entendimento 
de seu verdadeiro significado. Não podemos fazer isso aqui, então deve ser 
apresentado numa lista. Há sete itens, mas o primeiro os representa a todos; aí 
está aquele círculo novamente. 
 
CONSCIÊNCIA CELULAR EM EXPANSÃO 
 
Em primeiro lugar, falaremos sobre o milagre da consciência celular. É o assunto 
desta carta. E para fins da comunicação de agora, divide-se em sete revelações. 
Quando vocês, na qualidade de seres humanos, decidem passar ao estado por nós 
chamando de ascensão, estão pedindo a ascensão (ou elevação) da vibração 
dentro de suas células. Por intermédio de sua pura intenção, a consciência de 
sua estrutura celular começa a se desenvolver. Cada célula de seu corpo encerra 
em si todo o projeto de Tudo Que Existe. É carregado dentro de código por vocês 
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chamado de DNA. Esse código recebeu seu nome com base na química de duas de 
suas fitas. Portanto, o código foi erradamente designado, pois há muito mais dele 
além do que vocês têm conhecimento. Não vamos lhes dar um nome, mas vamos 
lhes dizer que alguém acabará por dar; esse nome refletirá todas as partes que 
vocês não podem ver, bem como a parte química que vêem. Significará código da 
vida. 
 
O contrato com o qual vocês vieram, o conhecimento de quem são vocês, suas 
marcas magnéticas – tudo isso se localiza no código. Isto talvez os interesse: 
Querem saber o que há de diferente com a garotada da nova geração? Se vocês 
tivessem capacidade de examinar as partes do DNA que não são químicas, 
descobririam que apresentam alterações, a chamada evolução – evolução 
espiritual. Com a permissão dos humanos do planeta, essa garotada nova é a 
próxima consciência espiritual lógica que vocês estão permitindo. E se vocês 
pudessem entrar lá (no código desses garotos) e olhar, descobririam que a 
consciência (uma parte do DNA não químico) foi alterada. É a parte espiritual, 
todavia uma parte física. 
 
Tudo o que jamais existiu, o registro existente no akáshico, o registro de sua 
existência como ser humano na Terra, todas as suas vidas, está tudo lá no 
código. O projeto de suas decisões conscientes contidas no contrato também está 
lá. Isso não deveria ser nenhuma revelação aqueles de vocês nascidos neste 
mundo com medos e ansiedades que não fazem sentido algum tendo em vista sua 
própria experiência. De onde vieram estes atributos de sua constituição? Deveria 
ser óbvio: vieram como projeto das experiências de vida reais acontecidas na 
última vez que vocês estiveram aqui, e na época anterior a ela. 
 
Agora, alguns talvez saiam deste lugar com medo de uma mudança espiritual. 
Alguns se levantarão da leitura descrentes. Ambos estão manifestando, e 
bastante, as sementes que foram plantadas no nível de consciência celular. 
Trata-se da dualidade que também é mascarada com muito cuidado, como deve 
ser. Entendam, está tudo lá, e quando chega o momento de uma cura 
miraculosa, as células, especialmente as enfermas, são informadas de que 
chegou a hora de ir, e é o que fazem. Vou lhes dizer, mesmo os tipos de cura 
milagrosa em que há manifestação de ossos, tecidos e carne que nunca estiveram 
lá, acontecem a partir de dentro. Às vezes, problemas congênitos são corrigidos, 
distúrbios são curados e alterados, e os médicos ficam estupefatos, querendo 
saber o que aconteceu. Vou lhes contar o que aconteceu: as células que têm 
todo o conhecimento sobre rejuvenescimento de tecido – o que é adequado e 
inadequado, qual o nível apropriado de energia para eles – são despertadas. 
Então acontece o milagre. Acontece de dentro para fora. Querem ver isto em 
ciência? Estejam atentos a novas provas de suicídio celular, a destruição 
inexplicável a partir de dentro do núcleo de células que, de alguma maneira, 
sabem que estão desequilibradas. Sua ciência lhes dirá que as células explodem 
de dentro para fora como se tivessem consciência. Sabem de uma coisa? Trata-se 
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da divindade dentro de vocês. Mostra a consciência dentro de vocês. Querem 
agradecer a Deus por isso? Então seria melhor olhar para dentro em vez de para 
fora em busca de Deus, porque foi dali que veio – de dentro. 
 
Vocês carregam dentro de si sete milagres de consciência. 
 
1. CONEXÃO COM A MALHA CÓSMICA 
 
O primeiro é também todos eles, sendo a sua conexão com a Malha Cósmica. Já 
definimos para vocês a Malha Cósmica, mas novamente dizemos que se trata da 
energia do universo. É uma energia tão real que algum dia vocês a entenderão e 
se valerão de seu potencial. Vai além da física. É também esotérica. É a energia 
da transmissão de informações desde aqui até as partes mais remotas 
imagináveis do universo instantaneamente – porque a Malha permite a ocorrência 
dos próximos seis atributos. 
 
Então, pode-se dizer que vocês estão despertando as partes de seu nível celular 
que estão se ligando à Malha. Alguns perguntam: "Como posso fazer isso? Quando 
esta canalização terminar, vocês vão dizer: "Li algumas coisas aqui que eu 
adoraria fazer. Como posso fazer isso?" Há múltiplas maneiras de conectar e 
despertar as células. Algumas são energéticas, usando a facilitação de energia há 
pouco ensinada que vocês já conhecem [Técnica de equilíbrio Dubro EMF que usa 
a Malha.]. Algumas são físicas [O trabalho do Dr. Todd Ovokaitys, que descobriu 
certa comunicação de rejuvenescimento em nível celular.] e outras estão 
inteiramente dentro de vocês, seu próprio poder de intenção. 
 
A conexão com a Malha Cósmica vem em primeiro lugar neste caso, porque é a 
mais importante. Facilitará agora os outros seis milagres que lhes darei. 
 
Vocês dispõem de algumas capacidades novas que provêm diretamente da 
conexão da Malha. Depois de examiná-las, alguns dirão: "Eu sabia. Ando fazendo 
isso." Outros dirão: "Isto é muito diferente!" Tudo depende do que vocês 
captaram, usaram e compreenderam. Vou lhes falar sobre algumas delas e 
comecemos com a mais óbvia.  
 
2. SAÚDE 
 
Oh, vocês recorrem a tantas coisas para ter saúde. Parte de vocês foi treinada, 
em especial nesta cultura, a se eximir de toda responsabilidade por sua estrutura 
celular. Vocês literalmente vagam de curandeiro em curandeiro, esperando que 
em suas andanças alguém consiga dar jeito em vocês. É por isso que os amamos 
tanto, queridos! A dualidade oculta seu poder. Aquele santo Graal, como dizem 
vocês, aquele elixir de cura, aquele rejuvenescimento, a recuperação da 
juventude – já se encontra em cada célula, está esperando que o despertem. 
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Vocês podem controlar sua saúde de várias formas, e não estou lhes dando 
nenhuma informação que alguns de vocês já não saibam. Em primeiro lugar, 
vocês podem controlá-la por meio da facilitação, fundindo química e física. Já 
neste ano que passou, seus cientistas lhes deram sugestões maravilhosas sobre 
como manter o processo de rejuvenescimento mais puro do que nunca. As 
informações estão sendo transmitidas no mundo todo com o fim de aumentar a 
duração de sua vida. 
 
Vocês podem controlar sua saúde pessoalmente, contudo, bem além do que 
vocês poderiam esperar. Até mesmo os sistemas automáticos podem ser 
controlados. O verdadeiro poder do controle vem de dentro pra fora. Já é tempo 
de os encontros começarem, e os encontros a que nos referimos são os realizados 
entre vocês e vocês – aqueles entre as células de seu corpo que anseiam por se 
comunicar com a parte de vocês chamada consciência. Vou lhes dizer, existe 
consciência espiritual em cada célula de seu corpo e, como já dissemos, está na 
hora de parar de dizer: "Meu dedão do pé está doente", e em vez disso dizer: 
"Nós estamos doendo." É tempo de parar de dizer: "Vou curar isto ou aquilo", e 
passar a dizer: "Vamos curar o todo." Chegou a hora de passar a pensar nas 
células coletivas como uma única célula, com a qual se pode falar como uma 
única célula – e ter bons encontros espirituais. Participar juntos desses 
encontros, nos quais vocês se tornam um, nos quais interrogam sua estrutura 
espiritual pessoal em nível celular e conversam com ela. Comecem a limpar o 
que está dentro, então não fiquem chocados quando se der a cura. 
 
Para isso são necessários músculos espirituais que vocês não têm usado 
ultimamente. Vocês devem se visualizar como unos com sua biologia. Os antigos 
iogues faziam isto. Agora vocês definitivamente têm essa capacidade também. 
Perguntem a seu corpo diariamente: "É isso que queremos (em relação à dor e à 
doença)?" Sua consciência ativará a porção espiritual de cada célula e as coisas 
começarão a mudar. Trata-se de uma capacidade e poder profundos que não 
podemos menosprezar. Se vocês vão prolongar a duração de sua vida nesta 
planeta, têm de aprender como é isso e como funciona. Conseguem imaginar um 
corpo que responderá desta maneira? Conseguem imaginar sua biologia sabendo o 
que vocês sabem? Conseguem imaginar seu dedão do pé tão iluminado quanto sua 
mente? Ele é. Agora tragam-no junto também.  
 
3. SUBSTÂNCIA DA INTENÇÃO 
 
Então, o próximo milagre é notável, embora difícil de descrever. Tem a ver com 
a intenção do ser humano em relação às substancias de cura. Vocês têm um 
poder maravilho! A Malha Cósmica permite que sua pura intenção espiritual 
ultrapasse em muito sua estrutura celular. A intenção é como um rádio, não uma 
luz. Em sua ciência, uma transmissão de radio é especificamente sintonizada com 
algo; estimula apenas a coisa com a qual estiver sintonizada. Acontece o mesmo 
com sua intenção. Ela não afeta as pessoas a seu redor a menos que elas 
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estiverem sintonizadas com ela por meio de sincronia, a menos que também elas 
tiverem pedido para entrar em sintonia com sua intenção. A mesma coisa 
acontece na física com os elementos do planeta. Vocês têm a capacidade de 
segurar na mão alguns dos principais remédios desenvolvidos neste planeta e 
deles tirar a própria essência da intenção a partir da qual foram criados, 
simplesmente segurando-os na mão. Os atributos de cura passarão a seu corpo 
sem serem injetados ou ingeridos. A isso se chama substância da intenção. 
 
A ciência, vocês sabem, faz parte de todo o esquema de vida na Terra. Suas 
descobertas médicas são parte do plano. Jamais olhem a ciência médica e a 
desprezem por não a acharem espiritual. Definitivamente faz parte do quebra-
cabeça total. Alguns não conseguirão se curar com energia, pois ainda não estão 
vibrando num nível que sustentaria essa capacidade. A química e a ciência 
médica são, então, o que Deus proporcionou a este planeta pra ajudá-los. Às 
vezes é uma sábia combinação de física e energia espiritual que promove as 
melhores curas de um servidor da luz. Lembrem-se disso da próxima vez que se 
esquivarem de uma substância apresentada para curar uma doença. 
 
Porém, alguns de vocês disseram: "Gostaria de tomar esta ou aquela substância 
para me curar, mas apresenta outros efeitos aos quais reajo." O espírito não está 
num vazio. Nós lhes pedimos que vibrem mais alto no que vocês chamam estado 
de ascensão. Essa vibração mais elevada os afasta de grande parte da química 
desenvolvida para curar. Ela os torna sensíveis e os faz reagir a muitas coisas que 
de outra forma não os afetariam na energia mais baixa na qual estavam. Isso 
significa que vocês não podem desfrutar sua moderna química cientifica? Não. 
Existe outra maneira. Chama-se substância da intenção. 
 
Nós os desafiamos a tentar algo: segurem na mão a verdadeira substância de 
cura, esteja em que forma estiver, e manifestem a intenção meditativa de que 
ela ondule por seu corpo. Usem os atributos do poder da segunda consciência que 
acabamos de lhes dar – com o "nós" de sua biologia. Vocês estão dando permissão 
para um milagre da física: as propriedades de cura da substância passarão a 
vocês! 
 
Há aqueles dentre vocês que, daqui a alguns instantes, se erguerão das cadeiras 
e sentirão isso acontecendo porque manifestaram essa intenção. Será o começo 
de uma novíssima capacidade sua de consciência. E também há aqueles entre 
vocês que se rirão dizendo: "Não é possível, não é possível. Kryon foi realmente 
muito longe dessa vez!" Entendam, a intenção é a consciência sobreposta à 
física. Foi a intenção que promoveu milagres no corpo durante séculos. A coisa 
mais milagrosa que já viram tinha que ver com pura intenção, e a cura veio de 
dentro. A intenção entra nas moléculas. A intenção tem poder de um sistema de 
entrega espiritual que entra a fluir, se adere, se manifesta e floresce. Lembram-
se de quando dissemos: "Fiquem atentos aos medicamentos de essência viva?" E 
agora sabem por quê. Porque a intenção da qual estou tratando agora, que se 
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manifesta como um poder de consciência dentro de suas células, se deve à Malha 
Cósmica e sua capacidade de entrar em sintonia com ela. 
 
Sabem. Vocês são pessoas muito poderosas. Cada elemento físico deste planeta 
compreende e sabe do anjo dentro de vocês. Sabiam disso? Há aqueles dentre 
vocês andando por aí a dizer: "Estou numa vida desprezível! Acontecem comigo 
coisas com as quais não tenho nada a ver. O que vou fazer? Sou vítima da Terra." 
Eis aquela dualidade trabalhando horas extras, queridos. Na verdade, é 
justamente o contrário: a Terra responde a vocês! De que outra forma poderia 
um servidor da luz ancorar a energia no local onde mora para refrear um 
terremoto ou manter o clima menos rigoroso, ou impedir a explosão da 
montanha? Eles fazem tudo isso, vocês sabem. Nós lhes falamos justamente sobre 
esse fato. A verdadeira Terra física sabe quem são vocês.  
 
4. PURIFICAÇÃO DE ALIMENTOS INGERIDOS 
 
Alguns de vocês praticaram isto durante certo tempo e alguns de vocês não 
fazem nem idéia desta capacidade. Vocês vivem numa sociedade na qual se 
deparam com o problema do que chamam processamento ou processamento 
excessivo dos alimentos preparados para vocês. Muitos de vocês têm poucas 
opções a esse respeito, a menos que cultivem todos os seus alimentos. Alguns de 
vocês temem a química que é adicionada à sua comida e água. Vocês não são os 
únicos. As outras culturas também têm seus problemas, mas não são os mesmos. 
Deparam-se exatamente com o contrário – alimentos que não passam por 
absolutamente nenhum processamento, fornecidos às massas com as impurezas e 
doenças que encerram. 
 
Estamos aqui para dizer que tudo o que vocês colocam na boca com a finalidade 
de se nutrir pode ser purificado com sua intenção. Acreditem! E já é tempo 
agora, em sua próxima refeição, de dirigir-se ao prato e falar com a comida de 
alguma forma – silenciosamente, talvez, ou com as mãos e digam: "Trago você à 
minha vibração." E o anjo interior, que encerra o milagre do controle sobre a 
física, purifica as moléculas de forma que apenas os atributos de sustento serão 
aplicados à biologia e a mais nada. 
 
Vocês podem ingerir alimentos com valor nutritivo potencialmente pobre e fazer 
com que ele trabalhe para vocês de modo milagroso. Novamente, lhes dizemos 
que haverá quem coma os mesmos alimentos que vocês, mas enquanto vocês 
estarão nutridos eles adoecerão. Isso se deve à sua consciência e ao poder que 
têm sobre a verdadeira física; há mais de oito anos venho falando sobre a física 
do amor. Agora vocês talvez passem a entender por que o trabalho de Kryon é 
tanto mecânico como espiritual. A física é espiritual! 
 
Vocês sabem o que vai acabar acontecendo quando todo um grupo de pessoas 
puder ingerir alimentos que outro grupo não pode? Ou talvez tomar 
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medicamentos que as curará, enquanto outro grupo permanecerá doente? Não 
levará muito tempo para que se crie um abismo entre vocês e essas pessoas. 
Acham que elas vão ter com vocês perguntando-lhes o que vocês têm? Não. A 
maioria ficará com medo, dando-lhes a alcunha de diferentes. Por mais estranho 
que possa parecer e por mais ilógico que possa ser de um ponto de vista 
espiritual, elas os chamarão de "sombrios", porque vocês podem fazer o que elas 
não podem. E quando vocês perderem esses amigos, continuem amando-os. Pois 
em vocês está a semente da luz; eles sempre terão a opção de ali permanecer. 
Não descartem ninguém em sua mente. Cada um é conhecido por sua estrutura 
celular como integrante da família.  
 
5. CONDUZINDO A LUZ 
 
Já falamos sobre a área energética ao redor de vocês. Nós lhes dissemos que se 
trata de algo que vocês podem afetar. Este processo também trata da conexão 
com a Malha Cósmica, dando-lhes, além disso, indicações do conhecimento que 
vocês possuem no nível celular. Vocês têm capacidade de afetar a física a seu 
redor, e não estou falando de entortar colheres, queridos, estou falando sobre 
mudar corações humanos. 
 
Ao conduzir a luz, um termo que significa sua opção de vibrar num nível celular, 
vocês sozinhos introduzem energia onde quer que vão. E essa energia, queridos, 
é energia em sintonia. Energia em sintonia é energia que se torna específica por 
meio da intenção. Se eu pudesse lhes explicar a Malha, receptores de energia 
específicos à espera da chegada das sintonias de energia correspondentes. 
Porque esta não é uma aula sobre a Malha, esperaremos outra vez, mas a Malha 
Cósmica é um labirinto de energia vivo e consciente e reconhece a família! 
 
É por causa desta sintonia que uma pessoa pode literalmente alterar a energia de 
uma sala. Cada intenção e nível vibratório são como uma instrução complexa 
dirigida à Malha. Cada ser humano de alta vibração pode entrar em sintonia com 
a Malha de uma maneira diferente. A estrutura celular humana entende a 
sintonia da Malha, e à medida que vocês perambulam por este planeta, estas 
dádivas de carga de energia serão diferentes para cada um de vocês. Alguns de 
vocês serão capazes de entrar numa sala, e todos se virarão. Vocês chamam isso 
de carisma. Não é. É uma sintonia com a Malha, a energia é alterada por um, 
mas sentida por todos. Alguns de vocês conseguirão colocar as mãos nos outros e 
eles sentirão que vocês os estão ajudando. Vocês serão então chamados de 
servidores da energia. Tornam-se facilitadores. Muitos de vocês compreenderão 
que suas mãos na verdade trabalham melhor sem nenhum toque que seja. Vocês 
estão na realidade afetando a área ao redor de si mesmos e ao redor das outras 
pessoas. A "sintonia" de cura é a que de fato altera a energia da Malha, 
permitindo a comunicação com faixas do DNA da pessoa que está sendo curada, 
despertando não apenas a permissão para a cura, como também o poder de cura 
usando informações que sempre estiveram ali. Promove também intensa 
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comunicação a partir do interior das células da pessoa que está sendo curada, 
onde tudo o que existe é conhecido. 
 
Esta é uma dádiva que vocês conhecem já há algum tempo, mas contem que ela 
será intensificada. Aqueles de vocês realizando trabalho de energia que já 
estiverem acostumados com isto, que sabem sem sombra de dúvida que a área a 
seu redor pode ser alterada, busquem a intensificação desta energia. Coloquem-
na à prova, tomem notas, descubram os comos e os porquês – é ciência, sabem, 
ajudando-os, assim, a saber como sintonizá-la melhor. 
 
Já lhes dissemos: isso vai muito além do trabalho de cura pela energia. Esta 
carga de energia tem relação com abaixar o que no passado chamaram seus 
escudos protetores. Podem abaixar todos eles agora. Não há nenhuma entidade 
sombria que atravessará o escudo – não com o nível que vocês têm! Em vez disso, 
vocês criam um globo absoluto de carga de energia a seu redor. É divindade, e 
nada que tiver vibração inferior o atravessará – nada! Isso também é simples 
física. A água corre montanha acima? A energia fraca de uma bateria pode medir-
se contra o raio? Pode a escuridão existir na luz? Não. Sua própria definição é 
anulada pela presença da luz. 
 
Escutem isso, queridos. Falo àqueles dentre vocês que temem o lado sombrio. 
Por favor, escutem, pois não trata somente de física; trata-se também de lógica 
espiritual. Existem muitos mágicos poderosos trabalhando nas trevas que 
descobriram haver energia na escuridão. Eles têm razão. Tudo faz parte do 
equilíbrio do universo. E eles podem atacar vocês com seus feitiços, 
aparentemente cutucá-los, metaforicamente, com a energia que possuem. A 
primeira coisa que acontece é que suas células reconhecem a energia (porque ela 
é real) e enviam à sua mente uma mensagem de medo. O medo aumenta o 
efeito, e logo sua constituição e comportamento fisiológicos passam realmente a 
cooperar com a energia do feitiço. É assim que funciona. Muitos dentre vocês já 
há anos estão cônscios em termos energéticos e se protegeram com seus próprios 
escudos. Isso já não é necessário. 
 
De repente, nós lhes dizemos que seu novo nível vibratório, mais intenção, está 
produzindo uma dádiva que é uma carga de energia onde quer que vocês andem. 
[Leitores de Kryon, lembram-se da parábola do poço de piche?] Esta energia é 
como um farol num lugar escuro. Não é possível existir energia sombria. Os 
escudos são um antigo conceito, queridos guerreiros da luz. Finalmente vocês 
conseguem se erguer sem nenhum escudo, pois as flechas da escuridão se 
evaporam com a luz – e seu incentivo é a luz. Pensem nisto como um torpedeiro 
a bombardear a escuridão. Quero lhes contar o que vai acontecer quando vocês 
encontrarem uma pessoa que estiver tentando usar energia sombria: vocês 
acabarão por afetá-la. É isso que vai acontecer. Essa sua dádiva ativa de conduzir 
a luz é uma dádiva muito preciosa da Malha, queridos. Nenhum de vocês, 
possuidores da sabedoria do manto de Deus, abusará dela, pois não podem agir 



As Cartas de Casa  41 

dessa maneira. Simplesmente vem com o território conquistado. Deus não pode 
odiar. Deus não pode mentir. Deus é propenso ao amor. A sabedoria do uso da luz 
vem com a dádiva de ser capaz de conduzi-la. E o incentivo que vocês recebem é 
o incentivo do amor, e ele é divino.  
 
6. CONTE SOBRE A EMOÇÃO 
 
O sexto milagre é sua capacidade, por meio de sua conexão com a Malha e sua 
sintonia com ela, de criar paz numa situação na qual sua dualidade nunca teria 
permitido que vocês criassem. Agora estamos falando sobre o ser humano 
emocional. Emoção, número seis, está com "E" maiúsculo. Estou falando sobre 
transmutação de ódio, de inveja, drama e medo. Estou falando sobre a 
eliminação da tristeza. 
 
Ficamos diante de um grupo assim, com nosso séqüito segurando suas mãos e os 
abraçando, quando falamos sobre a tristeza pela morte humana e as tarefas dos 
humanos que vieram para cá lhes dar essa dádiva da tristeza. Temos falado sobre 
o que a morte na realidade é, como uma tragédia aparentemente sem sentido e 
horrível vem freqüentemente ornada pelo aprendizado e propósito espirituais; 
portanto, uma dádiva deliberada oferecida por aquele ou aqueles que partiram. 
Falamos sobre isso, e rogamos a vocês que entendessem que, por meio da Malha 
e, na verdade, por meio da consciência das células, vocês podem transformar a 
emoção de sua tristeza em sabedoria – sabedoria para compreender que a dádiva 
destinava-se à sua iluminação. Não se trata de quem partiu. Ele se foi. Trata-se 
de vocês, e foi por isso que eles passaram por isso. Que tragédia seria a morte de 
alguém a seu redor – uma dádiva dele pra vocês, com sua permissão – se vocês o 
lamentassem por toda sua vida em vez de celebrar a intenção e o amor que 
participaram de sua implementação! Que tragédia seria! Pois a dádiva destinava-
se a vocês, e ela ajuda a abrir a consciência da Malha em vocês mesmos. É para 
isso que serve a dádiva, aqueles que se foram ajudam quem fica. 
 
É a transmutação da tristeza, transmutação do ódio, de qualquer estado 
emocional que os mantém aprisionados. Vou lhes dizer o melhor: A transmutação 
da preocupação, irmã do medo. Foi-se! Esta é a dádiva. Seu nível celular não 
permitirá que ela cresça e permaneça. Alguns poderiam dizer: "O que a 
preocupação tem a ver com minhas células?" Vou lhes dizer. Quando vocês se 
preocupam, estão cientes da mudança celular? Alguns de vocês deixam de 
comer; eis uma pista. Suas células sabem. Sabem da preocupação ou do medo, o 
que lhes foi demonstrado vezes sem conta, então vocês entendem que suas 
células também sabem da alegria e iluminação? 
 
A transmutação de preocupação em paz é uma das mais grandiosas dádivas do ser 
humano sábio condutor da luz. Para alguns de vocês sentados aqui, é a melhor. E 
quero lhes dizer, como seu familiar, é real!  
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7. MUDANÇA 
 
Vocês talvez não chamem este aqui de dádiva, mas tem a ver com estrutura e 
consciência celular. Chama-se mudança. Justamente quando vocês se 
acostumaram a sentir-se espiritualmente diferentes, tudo muda. Há aqueles 
entre vocês que perambulam pelo planeta atravessando o processo de despertar 
de compreender sua essência espiritual. Um de seus atributos interessantes é 
que em meio a seu despertar para coisas espirituais, vocês estão ansiosos! 
 
Muitos de vocês estão esperando "para ver como é que fica", como diz meu 
companheiro. Há um nível de ansiedade porque nada permanece o mesmo, e 
vocês estão sentindo isto no nível celular, claro. É aí que se dá a mudança. 
Chegou a hora de vocês entenderem a teoria segundo a qual uma estrutura 
celular em constante mutação é o estado normal do ser humano em evolução 
espiritual. A evolução não parará daqui em diante. Chama-se ascensão porque 
implica em subida, em desenvolvimento de aprendizado constante e contínuo. 
Isto indica que a mudança é constante, o rumo das coisas para vocês agora. 
 
O que vocês não conseguem fazer hoje, farão amanhã. O que vocês fizeram hoje 
foi bom; amanhã será ótimo. Haverá descobertas em sua vida sobre a razão de 
estarem aqui no planeta. Haverá muito respeito pelos que sentirem desejo de 
sair de um lugar e ir para outro, sentindo-se "chamados". Isso é mudança! Tem 
que ver com conduzir sua luz e conduzir a energia em outras áreas, e alguns de 
vocês responderão a essa incumbência. É por isso que chamamos a isso de 
trabalho. Porque existe sempre a dualidade que conversará com vocês à noite 
naquelas horas estranhas, por volta das três da madrugada, dizendo: "Você é um 
tolo." E enquanto vocês viverem, estou aqui para lhes dizer que as partes mais 
sombrias de sua dualidade também estarão presentes, em geral lhes 
apresentando seus argumentos em momentos de vigília parcial, quando vocês são 
mais vulneráveis. Mas existe uma parte de vocês que sabe, que cala a voz da 
dualidade, dizendo: "Ficarei bem." Essa parte é a nova parte calma, sábia, que 
conduz a luz agora. Ela sabe a verdade – que agora vocês estão usando o manto 
do espírito. Agora estão cientes do anjo interior e nada jamais poderá lhes tirar 
essa consciência. 
 
A mudança é o número sete, pois ela é, queridos, o verdadeiro milagre. É a 
evolução do ser humano espiritual, os que chamamos família, sentados aqui a 
ouvir e ler esta mensagem. Os familiares são aqueles cujos pés estivemos lavando 
nos últimos minutos. Se vocês não sentiram isto, talvez esteja mais que na hora 
de sentirem, pois não vamos ficar aqui por muito tempo dando esta mensagem. 
Mas nem todos estão partindo. O séqüito presente aqui, que lhes entregou esses 
sete pontos de consciência, apresenta um conteúdo energético específico. O 
conteúdo que atravessará de volta o véu será diferente – será menor. Isso 
acontece porque parte das energias afluíram para cá, tendo potencial par ir com 
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vocês quando vocês se levantarem de suas cadeiras! Trata-se de intenção e de 
energia espiritual. Agora sabem porque estão lendo isso. 
 
Sentiram isto? Responderam à verdade? Manifestaram intenção? Se o fizeram, 
alguns dos que vocês chamam "amigos" a circundar suas cadeiras ficarão com 
vocês para intensificar seu processo evolutivo espiritual. E não se enganem, 
aqueles que talvez não entendam isto, achando tudo fantástico ou esquisito 
demais, o processo acontece porque vocês o chamaram. Vocês estavam no lugar 
certo no momento certo, e conhecíamos o potencial de sua compreensão e de 
seu sentimento de que a família está agora aqui com vocês. 
 
Incríveis! Todos vocês. Celebramos a capacidade de chamá-los irmãs e irmãos, de 
visitá-los dessa maneira numa fase de suas vidas humanas. Trata-se de outro 
milagre. Uma década atrás, esta comunicação não teria sido possível porque a 
evolução que existe agora aqui para aceitá-la não existia então. Mostra como 
vocês estão conduzindo a luz. 
 
Então figurativamente tiramos as lágrimas de nossa alegria, que temos usado 
para lavar cada pé. Cada pé de cada pessoa que está lendo estas palavras foi 
tocado. Ninguém ficou de fora. Os sábios, os que vieram descrentes, são todos 
imensamente amados. 
 
Todos vocês são conhecidos pelo nome. Todos vocês são da família. Não se trata 
de se reunir, pois já estamos reunidos como família. Não se trata de promoter 
fazer algo, pois vocês já estão aqui cumprindo a promessa que fizeram à família 
de conduzir o teste da humanidade. Não se trata de nos dar algo, pois vocês já 
deram, de toda entidade, as eras e a energia para percorrer o planeta, conforme 
escolheram. Tudo se resume ao amor. Vocês nos permitirão amá-los finalmente? 
Deixarão que a consciência da família de Deus entre em suas consciências? 
Manifestarão intenção de descobrir seu verdadeiro eu? 
 
E assim nós vamos deste lugar, sabendo que este foi um momento especial para 
ouvir e ler. Foi mais que isso. Foi nosso momento para estar novamente com 
vocês e os amar, independentemente do que vocês sintam que aconteceu em sua 
cadeira, sabendo que conseguimos abraçá-los. Isso foi importante para nós. 
Somos sua família. Vocês nunca estão sozinhos. 
 
E assim é. 
 
Kryon 
 
 
 


