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Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações meus queridos, eu Sou Kryon, do Serviço Magnético.

A energia está se tornando mais elevada no mais honrado Cabo de todos eles; 
isto se deve à quantidade de pessoas que estão trabalhando em si mesmas –
trabalhando para atravessar as suas questões emocionais. Isto criará 
possibilidades de trabalho e uma economia muito mais forte, aqui no Cabo. 
Muitas pessoas estão mais positivas sobre suas vidas, acerca da manifestação e 
de conseguirem o querem conseguir.

Neste momento há muitos turistas na África do Sul devido à Copa Mundial de 
Criquet. Todos os que entrarem na área que circunda Cape Town 
automaticamente desfrutarão de uma mudança vibracional; e levarão com eles 
esta mudança, ao redor do mundo. Não voltarão a ser as mesmas, depois de 
viverem e estarem presentes numa energia de amor e confiança, numa energia 
de alta vibração, numa energia que representa a transformação. A mesma 
energia dará e trará o desejo de transformação na vida de cada pessoa que 
chegue a Cape Town.



Muitas vezes tem se dito, durante estas canalizações, que Cape Town representa 
os três chacras inferiores combinados, da Mãe Terra. Representa a energia 
materna aqui na Mãe Terra, uma energia que ancora, nutre e é bem vinda. Há 
muito poucas pessoas na Terra que se sentem realmente bem vindas, sendo isto 
um reflexo direto da forma como os Humanos se tratam uns aos outros. Mais e 
mais amor chegará dentro da vida de cada um, através do trabalho que poucas 
pessoas estão fazendo; aquela pequena percentagem de pessoas que, 
atualmente, estão a trabalhar com si mesmas, e não somente no seu mundo e 
vida material

O amor tem uma forma muito especial de trazer poder e alegria à vida das
pessoas – sem poder não pode haver alegria verdadeira, e a forma do poder é 
viver os próprios sonhos. Cada pessoa tem um sonho. Este sonho seria uma 
realidade se não fosse o medo que mantém este sonho no mesmo lugar. Porém, 
quanto mais alguém entrar dentro dos seus medos que cercam esse sonho, mais 
poderoso ele pode chegar a ser, possibilitando que se passe à ação e que logo se 
manifeste seja qual for o que ele representa, não importando se é um sonho 
material, para trazer riqueza material, para atrair coisas abstratas, tais como o 
amor na sua vida, ou para a criação de belas relações, criando amor. Este é 
ainda um sonho e terá ainda medos em volta dele, até que esses medos tenham 
sido trabalhados por dentro, esse sonho sempre permanecerá como um sonho.

O amor tem uma maneira muito engraçada de driblar o medo, mas se o medo 
estiver presente, sempre continuará presente e o amor circundará o medo – até 
que o medo se torne tão diminuto, quase que invisível. Mas estará sempre ali, 
sendo parte do ser humano. É algo muito parecido ao símbolo Chinês do 
equilíbrio, onde se vê um pequeno ponto branco na escuridão e um pequeno 
ponto negro na claridade.

A Terra agora está conduzindo muito mais luz na vida das pessoas. Ela está no 
seu caminho através do Universo, tomando um percurso especial onde o 
masculino e o feminino ficarão equilibrados e onde, eventualmente, o feminino 
se fará mais proeminente que o masculino. Neste momento, o planeta é 
impulsionado pelas energias lógicas masculinas, da parte direita do cérebro. 
Dentro de poucos anos, estas energias diminuirão o seu poder e as energias 
femininas aumentarão. As energias femininas são muito poderosas, no entanto, 
o masculino é absolutamente necessário para manifestar essas energias 
femininas aqui na Terra.

As pessoas estão aprendendo cada vez mais como operar através das energias 
femininas. No começo desta canalização foi dado a vocês uma informação 
acerca de como fazer para manifestar rapidamente o seu sonho, seja qual for ele. 
Os seus sonhos provêm do feminino, e vocês estão aqui para trazer-los à Terra e 
manifestá-los. O seu sonho é o feminino e a sua manifestação é o masculino. 
Tudo o que é desconhecido, aqui na Terra, é feminino, tal como é masculino 
tudo o que é conhecido. Os homens poderosos que existem na Terra sabem 



muito pouco do feminino, e não o compreendem. Isto é uma generalização, 
porque há um certo núcleo de pessoas que o compreende plenamente - uma 
hierarquia que está para além da hierarquia que controla e governa este planeta. 
Estes, compreendem plenamente os ensinamentos de Kryon e estão plenamente 
conscientes de que eles trarão uma mudança poderosa na base do poder, aqui 
na Terra. Aquelas pessoas capazes de manipular e operar nos reinos femininos, 
assim como de criar qualquer realidade que desejem para si mesmos, se 
tornarão muito poderosas. Isto ampliará a base do poder da Nova Era, a Era 
Dourada, e das pessoas que afirmam esta crença.

Em primeiro lugar temos que nos fixar na crença mundial, ver e compreender 
essa crença, que se soletra b-e-l-i-e-f (acreditar). No meio da palavra “belief” 
encontra-se a palavra “lie” (mentira). Isto significa que deram a vocês uma certa 
informação e pediram para acreditarem nela, mas trata-se de uma mentira para 
vocês mesmos, até provarem que tal crença é verdadeira. No entanto, a única 
forma para compreender realmente o funcionamento do Universo, ou qualquer 
informação que lhes é dada, é experimentar essa informação, ou experimentar o 
Universo, até deixarem de crer, porque a converteram em experiência e real 
conhecimento.

De varias maneiras a juventude está assimilando muitos conceitos estranhos: 
não é permitido a eles se expressarem como crianças, de sentirem e aceitarem 
quem são. Constantemente lhes é dito “não façam isso”, “façam aquilo”, “façam 
uma coisa”, “e façam outra”, em vez de permitirem experimentem a vida sem 
juízos, permitindo-lhes tocar o fogo, permitindo que se queimem – podendo 
eles desta forma compreender que o fogo é quente e perigoso, que se o fogo for 
controlado pode criar uma grande quantidade de coisas. Às crianças e à 
juventude deste planeta deve ser permitido experimentar a vida. É arriscado 
fazer com que uma pessoa creia. Ao forçar uma pessoa a crer no que 
pessoalmente se crê, esta se tirando a oportunidade de viver, a oportunidade de 
aprender realmente, compreender com conhecimento real.

Uma das maiores áreas de controle cerca a sexualidade. A sexualidade é 
controlada – se controlada for a palavra adequada – do 2º chacra - o chacra da 
criatividade. A hierarquia mais além da hierarquia compreendeu isto 
plenamente. Há tanta informação errada, desinformação e falta de compreensão 
baseada na sexualidade, que o 2º chacra de cada pessoa deste planeta, está 
praticamente impossibilitado de operar clara e livremente.

Há um significado dual no 2º chacra. Em primeiro lugar está a emoção que 
circunda a criação e, em segundo lugar, está a vontade de criar. Deus opera 
diretamente através deste centro energético. Se o seu 2º chacra se encontra 
bloqueado por uma quantidade de crenças falsas e experiências sexuais das
quais se envergonha, se você nasceu com uma consciência de pobreza e está em 



conflito com a pessoa ou o pai do sexo oposto, isto produzirá um grande dano 
no seu 2º chacra. Tudo isto poder ser solucionado, mas, enquanto não for, 
continua a ser um dano.

As pessoas têm muitos bloqueios nesta área, e a energia que está chegando pela 
Mãe Terra não será capaz de apóia-los para além do 2º chacra porque ele esta 
sendo bloqueado. Qualquer coisa que é manifestada é dada através da Mãe 
Terra, tal como a mãe dá um filho; tudo é manifestado através da Mãe Terra. O 
feminino, o desconhecido, é levado ao corpo através do sistema energético e 
atraído através da Mãe Terra, utilizando energias masculinas. Este 
desconhecido deve então fluir de volta através do corpo, através do sistema de 
energia do corpo, criando o sonho que sonharam. É fundamental que cada um 
limpe esse 2º chacra. É absolutamente essencial para a Nova Era - a mudança 
até à 4ª dimensão - que isto se faça com a maior rapidez possível. Guardam-se 
muitas coisas vergonhosas e mantêm-se comportamentos vergonhosos ao redor 
da sexualidade, acerca dos sentimentos que cada um tem em relação ao sexo 
oposto e, por alguma razão estranha, há vergonha no que diz respeito ao 
dinheiro.

Nós pedimos que fechem os olhos e se liguem com a Mãe Terra e o Pai Céu, 
pondo a sua atenção no 2º chara. Podem encontrar aqui sentimentos de 
inferioridade, talvez um sentimento de serem maus, de não serem bem-vindos à 
Terra e de nojo em relação ao sexo oposto; por conseguinte, consciência de 
pobreza e vergonha no que diz respeito à sexualidade. Limitem-se a permitir 
que as energias se movimentem dentro do seu corpo, pois onde houver 
escuridão a luz precisa brilhar. E há luz no 2º chacra, porque todos vocês 
criaram e estão criando continuamente. Permitam que as energias se movam do 
2º chacra até ao coração para que passem a ter discernimento, porque o coração 
tem de discernir as boas idéias das más, a luz da escuridão, a sombra dourada 
da sombra escura. Permitam que o seu coração faça o trabalho de
discernimento, movendo as energias que já não servem a vocês, libertando a 
energia negativa, e reunindo o amor, a alegria e a liberdade... para fazer 
dinheiro... para fazer amor... para amar alguém do sexo oposto, enfim, aquelas 
coisas são o tema dos seus sonhos.

Todos vocês já se encontraram em situações nas quais terão sido muito felizes, 
por terem encontrado um sonho e terem desfrutado dele. Todavia, a partir do 
momento em que o obtiveram deixaram de o querer, e começaram à procura do 
próximo sonho.

Cada sonho leva vocês a uma viagem, através dos seus medos, até níveis mais e 
mais altos de poder pessoal, até uma vibração mais elevada – até outras 
realidades. De uma certa forma esta é a sua jornada – porque o medo não é 
amor e Deus não é medo, mas vocês se encontram fazendo uma jornada para 
um encontro com Deus, para abraçarem Deus, o Divino. Vocês são o Divino. 
Todas as intenções e propósitos deste canal se referem a sua Divindade interna, 



porque há uma Divindade externa que circunda este planeta, que envolve o ar 
este planeta, que rodeia o amor, a alegria e a liberdade. Mas, se não há amor, 
alegria e liberdade tal não quer dizer que vocês não sejam Deus ou que não 
sejam Divinos. Porque o Divino é tudo o que é, e tudo o que não é. A verdade, 
porém, é que vocês estão numa jornada para experimentarem ser esse amor, 
essa alegria e essa liberdade do Divino – a harmonia do Divino.

Cada um pode experimentar o Divino ao experimentar o Sistema Solar em que 
vivemos, a forma como todos os planetas giram em perfeita harmonia ao redor 
do Sol, a forma como cada simples átomo, os elétrons e os nêutrons mudam e 
giram ao redor uns dos outros. Isso é o que nós não somos, mas é aquilo em que 
vamos nos tornar – liberdade, amor, alegria e harmonia. A harmonia de nos 
movimentarmos ao redor do planeta, criando uma vida com a qual sonhamos e 
convertendo-nos nesse sonho.

Por conseguinte, à medida que trabalhamos através de mais e mais medos, 
lidaremos com maiores desafios, porque todos vocês provêm de baixos níveis de 
poder pessoal, de famílias que não entendem realmente o poder. Mas todos 
chegarão a ser poderosos, a compreender a Divindade interior e exterior. Todos 
experimentarão Deus dentro de vocês mesmos, porque o trabalho que fizeram 
irá aproximá-los cada vez mais do Divino. Quanto mais próximos estiverem do 
Divino, mais fácil será a manifestação. Vocês têm um sonho e conhecem os seus 
medos; se não conhecem, então perguntem a si mesmos: Por que eu não estou 
vivendo este sonho?

Uma vez visto e compreendido esse medo, peçam à Divindade que liberte a 
Divindade interior desse medo. Isto acontecerá de forma quase instantânea. 
Vocês podem libertar-se desses medos, basta que os reconheçam e os 
compreendam. Seja qual for o sonho, seja material ou abstrato, cabe a vocês 
pedir à Divindade que os liberte desses medos internos. Encontram-se no meio 
de uma tormenta e cabe a vocês pedir à Divindade que os liberte, que os solte 
desses medos internos. De fato, se já não tiverem medos internos, então já não 
temem a tormenta que os rodeiam. Ora, nem sempre estão rodeados por essa 
tormenta. O que é acontece é que alguns medos são tão sutis, tão clandestinos, 
que quase não se deixam sentir. Ora, se não os sentem não podem reconhecê-
los. Por isso é tão importante e benéfico trabalhar com pessoas que possam 
ajudar vocês a encontrar e a eliminar os seus medos. É importante utilizar a 
palavra falada para expressar, exatamente, o que estão sentindo e como estão se 
sentindo. Assim que tenham reconhecido o medo que impede o seu sonho, 
verdadeiramente reconheceram o seu sonho. Então, a energia de Kryon e a 
energia Divina fluirão através de todos os presentes nesta sala, libertando-os 
dos medos e laços, mesmo que eles se chamem pena, tristeza, vazio, sexo 
oposto, êxito, amor, perda, etc. Reconheçam os seus verdadeiros medos e 
permitam a vocês experimentar a sua libertação.



Permitam que o amor e a bondade fluam através do seu corpo. Respeitem e 
agradeçam ao seu corpo por manter e conter estes medos tão profundos, estas 
profundas emoções. O seu corpo tem sido bastante gentil para dar a vocês esta 
experiência humana, aqui no planeta terra, uma experiência vivida por muitos, 
pela qual muitos rezam em outros reinos.

Á medida que falamos, estamos praticamente na cúspide da Nova Era, a Era 
Dourada. A verdadeira Nova Energia chega no 03.03.03. E nós vamos permitir 
que, agora, percebam a sensação destas novas energias. Permitam-se sentir esta 
expansão, o amor, a luz e a alegria. Permitam que os seus corações se expandam 
com a nota musical Fá# (sustenido); que vibrem nesta vibração. Podem permitir 
isto somente através da intenção. O Fá# (sustenido) é a nota que os levará 
através das barreiras até á nova realidade, onde serão os verdadeiros criadores 
da sua própria realidade; aí estarão em condições de criar na luz e já não na
escuridão. Esses dias se foram. A energia disponível para a massa humana ficará 
muito mais clara, mais livre e mais fácil. Haverá maior claridade na forma de 
pensar; haverá maior claridade em relação a Deus. Neste momento os Humanos 
começaram a recordar quem são realmente.

A vibração em Fá sustenido, começará em na Cidade do cabo a partir de Table 
Mountain às 3.33 PM no dia 03.03.03, dentro de poucos dias. A Humanidade 
deu grandes passos gigantescos nestes últimos anos na procura da verdade, 
ainda que através da religião ortodoxa, dos canais da Nova Era ou de outras 
formas espirituais. A verdade foi despertada em muitos, e isso contribui para 
dar início à vibração da Nova Era.

O número 3 é o símbolo da abundância, é um símbolo de liberdade e de alegria. 
A abundância deixará de ser um problema, “Peçam, e lhe será dado”. 
Reconheçam os seus medos e os bloqueios no seu corpo, e eles serão liberados 
quase que instantaneamente. Há quem esteve aprendendo através dos 
bloqueios. Estes, quanto maior desenvolvimento espiritual possuem e quanto 
mais sensitivos são em relação a bloqueios e medos, maior sabedoria lhes é dada 
para os transcenderem, para poderem se converter em instrutores e entenderem 
as experiências por que passaram, ao longo das suas vidas.

Existem muitos desfechos excitantes no futuro, e Kryon antecipa que levará 
aproximadamente 3 meses para conseguir que a energia do Fá# (sustenido) 
vibre através do coração de cada um dos membros da Igreja do Amor. As 
pessoas que se inscrevem na Igreja do Amor saberão e compreenderão, 
plenamente, o que significa esta mensagem para aqueles que sabem. Eles sabem 
– aqueles que pertencem, pertencem! Não haverá oferta ou recompensa na vida 
depois da vida através da sua experiência aqui na Terra – mas essa experiência 
será a do verdadeiro amor. Vocês aprenderão a ver nos olhos dos outros 
exatamente quem são – a quem e aonde pertencem, dentro da vida e dentro da 
sociedade. Se puderem imaginar um cronômetro que sofreu uma desordem, 
terão o que está acontecendo com o poder na Terra. Desde 1999 que, aqui no 



planeta, o poder pertencia ao medo. Houve um período transitório até agora, 
onde a luz e a escuridão estiveram em equilíbrio. No dia 03.03.03 esse 
equilíbrio mudará totalmente, será uma grande mudança. Aqui, na África, há 
imensos visitantes de além-mar na Nova Energia, nesta nova emoção. Esta 
vibração vai com eles até às suas casas e a vibração nos seus corações e se 
expandirão como ondas num lago tranqüilo, uma vez que se atirou uma pedra 
dentro dele.

Até há 10 anos atrás, a consciência da África do Sul, deteve, provavelmente, o 
nível mais baixo de consciência no planeta. Agora, porém, tem o maior e o mais 
acelerado crescimento, da Terra. Foi por isso que se escolheu a África do Sul; e 
isto representará novamente outro grande salto na consciência deste país. De 
modo que tal como se incrementa a consciência da nação, cresce a sua 
prosperidade.

A África do Sul está destinada a converter-se numa nação muito próspera. 
Dispõe de quantidades fenomenais de minerais, tais como o ouro, prata, urano e 
cobre. Fora da costa dispõe dos seus próprios poços de petróleo, alguns 
descobertos e alguns por descobrir. Também muitos minerais e grandes poços 
artesianos estão ainda por se descobrir. Quando a consciência na África do Sul 
se elevar a tal nível e o governo for suficientemente responsável, tudo será 
revelado. De todos os lugares no planeta, este é o adequado para se estar. A 
todos aqueles que, aqui se sentem nervosos com respeito ao seu futuro, 
deveriam perguntar: “Aonde se encontra o meu doce lugar?” Vocês receberão a 
resposta.

África do Sul está destinada a um futuro grandioso e excitante. Encontra-se 
numa posição privilegiada, e ganhará relevância nas políticas do mundo, à 
medida que se surgirem mais minerais. Quanto melhor funcionar a agricultura, 
tanto mais forte se fará a economia no seu conjunto. O mundo ocidental está, 
politicamente, a jogar com o mundo árabe. No Iraque, não se trata 
simplesmente de uma questão das armas de destruição maciça, mas sim de 
minerais e muitas outras questões não publicadas, que dizem respeito ao mundo 
árabe e o mundo ocidental.

Tantas vezes temos falado de integridade. O dinheiro não é a resposta, a 
integridade sim. Quando seguem o sonho, o Espírito lhes dá tudo o que pedem 
para o seu caminho de vida. Qualquer coisa por que se queira lutar, alguém 
deveria realmente fazer a pergunta: “Isto realmente me pertence?”. Quanto mais 
claro estiver o 2º chacra menos esforço se fará para receber algo – a 
manifestação será quase instantânea. E, para os que têm feito o trabalho, 
deveria ser cada vez mais evidente como é fácil se manifestar aqui na terra. Se 
não manifestarem realmente o que estão sonhando, então recordem que as 
emoções criam pensamentos, criam a realidade. As emoções vêm do passado. Se 
as suas emoções são negativas, então criarão realidades negativas. Por isso é tão 
importante libertarem-se delas.



As suas emoções estão criando durante as 24 horas do dia. Os pensamentos 
também criam emoções, que também criam realidade. Cada um tem de observar 
os próprios pensamentos, porque se esses pensamentos são negativos, então 
estão projetando negatividade para mundo. Assim, apenas receberão 
negatividade. Neste planeta, cada indivíduo é o seu próprio Universo. Tudo o 
que virem é o seu próprio Universo. Pertence-lhes, pois vocês são Deus e o 
Criador do Universo. Depende de vocês aceitarem a responsabilidade total pelo 
que criaram – bom ou mau. Não há necessidade que empreendam uma viagem 
de culpa se criaram uma realidade negativa; pelo contrário, libertem a culpa, a 
vergonha e a raiva, e saiam pelo mundo, um mundo de amor e verdade, um 
mundo de alegria e liberdade. A vibração do Fá# (sustenido) trará uma vibração 
de êxtase. Quando você se liga com o seu parceiro através do coração, e quando 
ambos vibram em Fá# (sustenido), então o amor e o romance se converterão em 
algo misterioso, não comparável a nada que tenha experimentado aqui na Terra 
anteriormente. Vocês estarão conectados por uma alta vibração, uma harmonia 
que fluirá através da sua coluna vertebral, que acaricia todo o corpo. Você se 
encontrará numa situação de totalidade e não desejando absolutamente nada.

Uma vez mais, a vida é um sentimento – vocês não amarão através da sua 
postura intelectual. O amor não se encontra na mente, mas sim no coração. A 
sua mente pode levá-lo até certo ponto na sua viagem, pois será através do 
coração que encontrará Deus e o Amor. O Amor Divino é 100 vezes mais 
poderoso do que o amor por outro Ser Humano. Se conectarem-se ao Amor 
Divino e, em seguida, a outro ser humano (que talvez também esteja sintonizado 
com o Amor Divino), a experiência se tornará cada vez mais sobrenatural. 
Experimentarão uma realidade em outra dimensão. Apesar de, fisicamente, 
estarem conectados com a Terra, na terceira dimensão, estarão se manifestando 
na 4ª dimensão, ou em outra dimensão. Os seus Merkabahs ficarão 
automaticamente tomadas pelo seu Novo Poder. À medida que experimentam 
esta vibração, serão sustentados numa zona de total segurança, estarão 
completamente inteiros, estarão presentes com quem quer que esteja previsto 
para ser o seu companheiro de alma.

Este mundo pertence a vocês, este planeta pertence a vocês. Chegou o momento 
de o respeitarem verdadeiramente criando amor, alegria e liberdade, brincando 
neste planeta, fazendo o amor neste planeta, ganhando dinheiro neste planeta, 
manifestando os sonhos aqui neste planeta. O planeta Terra pretende que vocês 
criem aqui na Terra o amor, a alegria e a liberdade, para poderem dar a si 
mesmos, aos seus filhos e antepassados, o que sempre sonharam ter: amor, 
alegria e liberdade. No fundo, o sonho de cada Ser Humano individual tem a ver 
com amor, alegria e liberdade.



Repito: rastreiem o seu 2º chacra e procurem pelos bloqueios, que vocês 
mesmos puseram. Nenhuma trava ou corrente que ali tenham colocado, pode 
ser liberado sem o seu próprio consentimento. Seja qual for a armadilha, vocês 
sabem que a aceitaram. Desarmado-a, permitem que o seu 2º chacra fique 
aberto, limpo, fresco e renovado. Uma vez que tenha sido dada a intenção para a 
limpeza e purificação do 2º chacra, é preciso esperar 90 dias. Se desejam que 
esse centro seja purificado, verbalizem essa intenção e recordem que o seu 
comportamento tem que mudar. Têm que se transformar em criadores da sua 
própria realidade, uma realidade em que criam com o Espírito, uma realidade 
de amor, alegria e liberdade.

Este é Kryon, se despedindo.

Os seus guias encontram-se aos seus pés em respeito e honra pela sua jornada. 
Permitam que eles os lavem em amor.

Que passem bem, Deus os abençoe... e cuidem-se!

"Curando a ruptura psicológica"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

8 de Outubro de 2003 - "The Fountain", Durbanville
Tradução: Sônia Severo

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

 Saudações, meus queridos, EU SOU Kryon do Serviço Magnético.

Muito tempo se passou desde que tantos curandeiros poderosos sentaram em 
uma sala em uma ocasião como esta. Há um intenso alinhamento planetário 
esta noite e a lua está quase cheia; a lua nesta fase se refere à cura, com 
mudança de energias, com a abertura de feridas e a limpeza do que não 
corresponde.

Este tem sido um ano muito intenso para todos os curandeiros; vocês estão com 
a expectativa de curar mais e mais a si mesmos. A cura se refere à integridade, 
chegando em conjunto, trazendo a si mesmos em união, encontrando as partes 
de si mesmos que vocês perderam, encontrando aqueles blocos de construção de 
sua própria vida que estão faltando e dando-os a si mesmos. O amor encontrará 



uma forma; o amor sempre encontra uma forma à medida que vocês utilizam o 
poder do intento para curar suas chagas. Neste momento há feridas específicas 
sendo curadas; estas feridas se encontram no nível mais profundo da psique 
humana.

Quando uma pessoa está sob grande ameaça e grande stress, talvez como uma 
criança ou em um momento da vida mais adiante, mas com maior freqüência 
sem dúvida na infância, uma criança pode tornar-se totalmente desorientada e 
não compreender realmente ou entender em que situação elas estão, elas 
perdem toda conexão com a Mãe Terra e o Pai Celestial, elas desconectam e isto 
cria uma ruptura maior em seus psicológicos. As pessoas com este tipo de 
ruptura encontram muita dificuldade para expandir no mundo e serem fortes e 
poderosas; é demasiado fácil permitir que outras pessoas tirem continuamente 
energia destes tipos de pessoas, já que estas pessoas nunca realmente tiveram 
muita energia para si mesmos, para efetivamente viver suas vidas como 
realmente desejam.

Este tipo de ruptura psicológica está sendo curado pela primeira vez – aqui na 
África do Sul; a energia está sendo ancorada na Mãe Terra e isto trará mudanças 
maiores em todo o planeta. Isto funcionará como a “situação do centésimo 
macaco” – onde um macaco aprendeu a descascar uma banana e o segundo viu 
aquele macaco e assim até que todos os macacos das ilhas ao redor do primeiro 
macaco estavam descascando bananas e eventualmente todos os macacos no 
mundo estavam fazendo o mesmo. Este tipo de cura irá ecoar por todo o mundo 
e irá mudar a face do planeta, isto fará do mundo um lugar muito mais seguro e 
acolhedor; cada pessoa que curar este tipo de ruptura dentro de si mesma se 
tornará mais acolhedora, calorosa e segura – elas se tornarão seguras com elas 
mesmas e serão capazes de criar a vida que elas verdadeiramente desejam viver.

Este tipo de ruptura no psicológico de alguém ocorre principalmente durante a 
infância – e pode ocorrer durante a perda de um irmão ou irmã, um membro da 
família ou como resultado de um episódio violento em sua vida onde a criança 
torna-se totalmente desorientada e desiludida e sente que ela está em uma 
situação completamente desesperante. Isto cria uma ruptura devastadora, uma 
ruptura que não permitirá uma conexão verdadeira com o Divino ou para com a 
Mãe Terra. Devido à natureza das crianças e de suas relações com seus pais, é 
99% certo de que em algum nível os pais serão envolvidos – até mesmo se eles 
não estiverem de forma alguma próximos da situação em curso, os pais serão 
recriminados puramente pelo fato de que eles não estavam lá para ajudar ou 
apoiar a criança de alguma forma. 

Agora nós vamos levá-los a seu interior – fechem seus olhos e se interiorizem 
profundamente e encontrem este tipo de ruptura dentro de vocês mesmos. Nós 
vamos sustentá-los em uma energia segura para explorar esta ruptura e para 
que vejam em que estágio de suas vidas ocorreu esta ruptura; vocês serão 
sustentados em um espaço seguro já que isto provavelmente é a experiência 



mais horrorosa de sua vida – os planetas estão em uma energia de sustentação e 
a lua está quase cheia assim que a ferida está aberta e pronta para ser 
purificada.

Permita que sua mente retroceda no tempo e que encontre esta ruptura dentro 
de sua própria psicologia, que o mantém pequeno em sua própria vida; não lhes 
permitindo crescer, expandir e tornar-se a pessoa que entende-se que deveria 
ser aqui na Terra. Permitam uma conexão profunda com a Mãe Terra através 
das solas de seus pés e com o Pai Celestial através de seu chacra coronário; 
permitam-se sentir mais e mais seguros à medida que esta conexão se fortalece; 
permitam que seus guias os apóiem e os protejam e os banhem em amor - eles 
estão aqui em honra e respeito por sua jornada e sua profunda resolução de 
curar a nível celular.

A fim de curar esta ruptura você deve primeiramente reconhecer a ruptura e 
entender as implicações que isto tem em sua vida – você está preso em uma 
situação onde você não está completamente seguro sobre as coisas, sempre há 
dúvidas, e nunca há verdadeira clareza e resolução real para avançar em sua 
verdade. Conforme você vê a ruptura, permita a si mesmo retornar ao tempo 
para rever o evento de sua vida no qual criou esta ruptura... permita que a ferida 
seja aberta... permita que seus Guias venham e purifiquem a ferida... abram a 
ferida e permitam, seja qual for à energia negativa estabelecida na ferida, ser 
purificada... permita a energia negativa ser liberada... reconheça a liberação à 
medida que isto vai permitindo uma profunda liberação de energia que tem 
criado desordem em sua vida... isto está fazendo com que você envelheça mais 
rápido do que deveria... em média você está perdendo poder pessoal muito 
rapidamente... da família a amigos e nos negócios... Isto não está permitindo 
que você obtenha da vida o que verdadeiramente está procurando. 

Adentrem mais e mais profundo e à medida que a energia negativa se libera 
permitam em amor Divino… permitam uma conexão através de seu centro 
cardíaco para cada membro do grupo; apóiem um ao outro à medida que 
purificam esta energia… à medida que purificam sua própria energia, purificam 
a energia de todo o planeta… você está no fulcro de sua vida… você não tem que 
caminhar montanha acima novamente, uma vez que esta ferida seja aberta e 
purificada... a vida será muito mais fácil, uma jornada, montanha abaixo... a 
criança que está ferida está sendo curada e chegará a este lugar no seu coração 
onde há um profundo senso de segurança e amor... onde os pais estão em um 
nível supremo... permita que a energia purifique mais e mais.

A energia nesta sala está intensificando… como um grupo, vocês estão se 
tornando mais e mais próximos, tornando-se mais um com o outro... permita 
que o amor flua, reconheça cada um com uma ferida similar... cada ser humano 
individual que mora no planeta tem esta ferida... isto provém da separação 
inicial com o Divino... parte disto é a solidão de viver sem Deus... e parte disto é 



a solidão de não estar no todo. Isto é tudo a respeito do amor... tudo é sobre 
amor... 

Permitam-se ir mais e mais profundo… estão sendo sustentados em um lugar 
seguro; o apoio do etérico aqui esta noite está mais além de qualquer paralelo 
anterior na Terra… a intensidade desta cura irá ecoar por todo o globo por 
dias… todos vocês são Seres Divinos… todos na Terra se encontram 
interconectados… independente de raça, credo, cor ou qualquer outra divisão… 
todos vocês são UNO…

Como ser humano vocês são um microcosmo do macrocosmo de toda a 
população de vida humana aqui na Terra. Foi dito que vocês deveriam amar e 
servir a todos… TODOS são UNO… Há Mestres e Guias aqui para ver o que 
ocorre esta noite… não somente deste Universo mais também de Universos mais 
além… vendo a lição que a humanidade está trazendo para o resto da vida 
através deste mundo de Universos…

Permitam que seus corações se abram mais e mais à medida que uma limpeza e 
purificação profunda se estabelece… a sala também está repleta de Mestres 
Ascencionados… aqueles que ascenderam aqui no planeta Terra tais como Sai 
Baba, Saint Germain, Jesus Cristo e muitos outros… permitam que a energia 
purifique e vocês serão mais sólidos, pacíficos e descontraídos na Terra… uma 
vez que esta cura se complete suas energias estarão mais enfocadas… vocês 
serão capazes de manifestar mais e mais do que vocês estão verdadeiramente 
procurando... vocês sozinhos, nesta noite, irão fazer este mundo um lugar 
melhor para todos estarem... suas vontades, necessidades e anseios tornar-se-ão 
menores e menores e vocês se tornarão fortes e poderosos... seus negócios 
começarão a prosperar e florescer e todas as outras curas não terão comparação 
com o que está ocorrendo esta noite... 

Haverá outras coisas para curar, mas elas sempre serão de uma magnitude 
inferior; sejam quais forem às outras questões que surjam em sua vida, uma vez 
que esta cura esteja verdadeiramente integrada dentro de seu psicológico e 
biológico, serão tratadas com relativa facilidade – serão tratadas com o 
conhecimento de que você é capaz de tratar qualquer coisa que surja em seu 
caminho, você não irá mais sentir pânico e ansiedade. Parte desta cura está 
envolvendo culpa – Quando os pais da criança não preenche as necessidades da 
criança, a criança torna-se raivosa e ansiosa. Raiva e ansiedade é igual à culpa. 
Quando uma criança está em necessidade e requer o que é necessário de seus 
pais, e o necessário não é encontrado, então a criança sente raiva através de seus 
pais – então vem a sensação de culpa. Culpa é um fenômeno natural; mas este é 
um fenômeno que mantém as pessoas pequenas e paralisadas diante de serem 
exatamente quem elas são. 

A fim de fazer com que este mundo seja um lugar melhor, a culpa tem que 
diminuir – o entendimento entre pais e filhos devem se tornar claros. A maioria 



dos pais deste tipo de crianças seguiram através das mesmas questões com seus 
pais; pais que não tiveram a habilidades na vida para criar filhos, apesar de suas 
intenções em geral eram principalmente puras. À medida que curam está ferida 
é apropriado que perdoem seus pais; perdão vem mais fácil se você se coloca no 
lugar deles e vê através dos olhos deles, vendo e entendendo a vida a partir do 
ponto de vista deles. O ponto de vista deles não é necessariamente correto, mas 
é parte de sua jornada.

Mais do que tudo, vocês devem pedir perdão para vocês mesmos; vocês 
escolheram esta experiência e se colocaram através desta dor. Em muitas 
instâncias para perdoar a si mesmo é muito mais difícil que perdoar outro 
alguém; se isto fosse tão fácil, então não valeria a pena fazer - não haveria 
crescimento no exercício e não é disto que o planeta Terra trata. O planeta Terra 
tem que a ver com evolução e crescimento, trata-se de tornar-se alguém 
especial, trata-se de liberar sua verdade interior e liberar exatamente aquele que 
está entendido que você deva ser aqui neste planeta. Todos nesta sala e todos 
que lêem estas canalizações são mais grandiosos como seres humanos do que 
possam imaginar; todos vocês estão aqui para tornarem este mundo um lugar 
melhor, onde haja amor, alegria, liberdade e harmonia. O alinhamento 
planetário está noite sinaliza um final para o medo, envolvendo afirmação e 
emoção positiva; não haverá medo do amor, sucesso ou alegria, etc.; estes 
medos irão diminuir lentamente durante os próximos meses. A consciência 
humana manterá os medos estabelecidos por um momento, mas não para 
sempre – como resultado disto vocês irão ver que as manchetes nos jornais 
começarão suavizar seus tons; eles não se manterão agressivamente negativos e 
lentamente começarão oscilar para afirmações positivas. A âncora para a 
escuridão está gradualmente recuando no planeta Terra conforme isto ocorre à 
luz fluirá muito mais facilmente através de suas veias e através de seus corações.

O amor para a humanidade virá uma vez mais, mas desta vez perdurará para 
sempre; virá para elevar a consciência. Muitas lições foram aprendidas a 
respeito da escuridão, a respeito da energia negativa e a respeito da vida na 
dualidade; o amor encontrará um caminho – o amor tem encontrado um 
caminho. Este planeta está se convertendo em um lugar muito melhor; pode 
parecer muito convulsivo, mas fora do caos vem a ordem – sempre, sempre,
sempre… Em sua própria vida, em seu próprio caos, pode parecer que não há 
um caminho adiante, mas vocês sempre encontrarão uma ponte. Não há esta 
coisa como a de uma “situação sem saída”; vocês sempre podem quebrar os 
padrões que prendem vocês nas rodas do tempo à medida que vocês vivem suas 
vidas através de padrão após padrão. Estes padrões não estão apenas sendo 
quebrados esta noite, eles estão começando a demolir e despedaçar – o amor irá 
sempre achar um caminho.

Agora, vejam a ruptura dentro de sua própria forma humana e vejam como 
parece limpa; como está pronta para se unir, para ser soldada ou costurada, 



unida permanentemente neste momento – maior, melhor, mais ágil, 
inseparável. Todos vocês se tornaram fortes na trajetória Espiritual e agora é o 
momento para realizar e reconhecer suas forças e para seguirem adiante em um 
novo mundo, dentro da nova era, uma era onde o amor conquista tudo, uma era 
onde vocês somente conhecerão o amor verdadeiro, uma era onde não há 
começo nem fim. Conforme nós falamos agora, a ruptura esta sendo soldada e 
unida, você tem a energia para mudar, permita que o amor flua através de seu 
coração.

Quando estiverem prontos vejam a sua vida daqui cinco anos a partir de agora; 
vejam como o futuro se parece. Quando sentirem que estão prontos retornem ao 
estado de consciência normal.

Este é Kryon que vos fala, sigam bem, Deus abençoe cuidem-se porque toda a 
humanidade os saúda.

"Curando um coração ferido"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

12 de Novembro de 2003 - “The Fountain”, Durbanville, Cidade do Cabo
Tradução: Carla Sofia Fachada de Carvalho

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações, meus queridos, EU SOU Kryon do Serviço Magnético.

É maravilhoso ver-vos a todos vós, Trabalhadores da Luz, reunidos esta noite. 
Vocês representam uma força e uma energia especial que se está a manifestar na 
Terra neste momento de grandes mudanças, de novas visões para o futuro e 
grandes deslocamentos para uma nova dimensão. Como sabem, ontem foi 11:11 
e as energias encontram-se aqui para novos começos.

No último fim-de-semana houve uma CONCORDÂNCIA HARMÓNICA, 
significando uma vez mais novos começos. Esta noite, estamos a permitir a 
entrada nesta sala, da energia da CONCORDÂNCIA HARMÓNICA. Vocês 
sentirão esta energia num nível muito mais amplo e muito mais intenso do que 
é neste preciso momento. Todos vós sois capazes agora de lidar com energias 
desta intensidade e de realizar trabalhos no nível em que se espera que os 
realizem. Todos vós estais a trabalhar sobre vós mesmos, com muita libertação. 
O trabalho que fizeram no passado está agora a dar os seus frutos, e as vossas 
vidas estão a tornar-se mais suaves. É muito mais fácil agora conviver convosco, 
e a co-criação com o Espírito está a produzir-se a um nível muito mais positivo. 



Vocês sempre co-criaram com o Espírito, quer seja de forma consciente ou 
inconsciente.

A co-criação com o Espírito que gera a maioria dos problemas, é a co-criação 
inconsciente.

Inconscientemente, e até que se tornem conscientes, vocês co-criam com o 
Espírito as vossas emoções, pensamentos e sentimentos ocultos, e perguntam-se 
porque é que o mundo exterior os trata deste ou daquele modo. Quanto mais 
trabalharem sobre vós mesmos, tanto mais mudará o mundo interior, o qual por 
sua vez modificará o mundo exterior – ou seja, aquilo que vocês manifestam 
fisicamente no plano terrestre. Todos vocês estão a abrir cada vez mais os vossos 
corações – em primeiro lugar a vós mesmos, e em seguida ao resto da 
humanidade.

À medida que mudam as vossas vidas, começam a sentir amor e o calor interno, 
e começam também a preencher-se. O amor é o verdadeiro estado do vosso ser 
– o estado de vazio é o estado de medo. O medo de se ligar ao Divino e o medo 
de não se ligar ao Divino. Qualquer medo é uma desconexão. Se não estiverem 
conectados, sentir-se-ão vazios.

Quanto mais trabalharem sobre vós mesmos, tanto mais conectados estarão, o 
vosso mundo tornar-se-á Divino, e começarão a ver que o mundo está num 
verdadeiro alinhamento com a vossa vontade. É muito mais excitante do que 
alguma vez ousaram sonhar!

O Amor é tudo o que existe – é o único caminho para diante. O Amor é tudo 
aquilo com que vocês sonham. Na verdade, sonham com o Amor por vós 
mesmos. Podeis sonhar com o amor, na forma de pessoas do sexo oposto que 
chegam às vossas vidas, sonhar com relações agradáveis, mas seja qual for o 
vosso sonho, encontrar a parte bela de vocês mesmos e desfrutar duma relação 
frutuosa com vocês mesmos, é aquilo que vai atrair às vossas vidas esse parceiro 
especial ou essa relação especial. Não só a relação especial será de facto especial, 
mas as relações com toda a gente das vossas vidas se tornarão especiais. Vocês 
tornar-se-ão mais merecedores e mais bondosos. Permitirão que a bondade flua 
para além da vossa própria energia, e essa bondade retornará a vós, por sua vez.

O passo seguinte na vossa viagem para a consciência, será uma oitava mais 
chegada à próxima dimensão, uma dimensão na qual viverão em verdadeira 
harmonia com Deus, em verdadeira alegria, em real liberdade, onde se sentirão 
em plena abundância e cheios de amor e, claro, tudo isso se manifestará 
fisicamente.

Isto quer dizer que vocês se e curaram as vossas famílias, e não somente a 
família que se encontra presente convosco agora, mas desde há sete gerações 
para trás e sete gerações para diante. Significa que mudaram o mundo para 
todas essas gerações e que elas estão em dívida para convosco. Elas devem-lhes 



energia como resultado do trabalho que fizeram. Esta noite, receberão a energia 
dos vossos antepassados e de todos os filhos e filhos, e também dos filhos dos 
vossos filhos. Todos eles podem ver o trabalho que estão a fazer sobre vós 
mesmos, podem ver como estão a alterar o mundo à vossa volta, e como está a 
mudar o mundo em geral. Eles não tiveram a coragem, o poder, o conhecimento 
nem a sabedoria para fazê-lo por si mesmos. No contrato feito com o Espírito e 
com estas famílias, vocês vieram aqui remover toda uma teia de aranha, e essa 
teia está a ser curada, desenredada e limpa. Está a tornar-se funcional e apta 
para

trabalhar, tal como as vossas próprias vidas.

A energia desta CONCORDÂNCIA HARMÓNICA brindá-los-á com uma 
vibração mais resoluta para tomar decisões e concluir qualquer assunto com o 
qual estejam a trabalhar, sejam quais forem os problemas genéticos existentes 
nas vossas linhagens familiares. Sereis brindados com mais energia para vos 
curardes a vós mesmos e para permanecer dentro da verdade e da luz.

Diz-se que se duas pessoas se reúnem em nome de Cristo, essa energia se 
multiplicará dezesseis vezes. Para vocês esta noite, a energia será sempre 
multiplicada por dezesseis. Vocês permaneceram sempre na luz, e estarão 
sempre com a luz. Sejam quais forem as questões com as quais decidam 
trabalhar, ou os desafios que decidam enfrentar, terão dezasseis vezes mais 
energia do que no passado para resolver ou concluir esses assuntos. Vocês serão 
como uma bola de neve a rolar pela montanha abaixo, imparáveis na vossa 
busca por clareza, iluminação e amor. Começarão a dar-se conta disto cada vez 
mais e mais nas vossas vidas, quando trabalharem com qualquer problema, e ele 
se resolver muito mais rapidamente do que nunca antes tinha acontecido.

Quando as vossas energias se tornarem irregulares e vocês começarem a sentir 
medo de enfrentar as vossas sombras escuras, ser-lhes-á dada a cura, pois isso 
não durará tanto tempo como antes. Continuará a haver dificuldades de acção 
no plano terrestre mas, no entanto, poderão actuar com maior facilidade à 
medida que desmontam basicamente as questões. Estas questões dissolver-se-
ão virtualmente em poucas horas, ou em poucos dias no máximo. Seja o que for 
que decidam enfrentar, fá-lo-ão com facilidade. Isto passar-se-á como se todos 
os que se encontram nesta sala tivessem enfrentado o gigante Golias e tivessem 
ganho a batalha, tal como na história bíblica. Vocês superaram os vossos medos 
mais profundos e escuros, e ao fazer isso, todos os outros medos são pequenos. 

Nós podemos visualizar as vossas vidas e vê-las análogas a uma montanha 
russa: sobem durante muito tempo, e quando chegam ao topo, mesmo 
continuando na mesma direcção, a curvatura inclina-se e vocês caminham então 
pela encosta abaixo. Assim é para todos os seres presentes nesta sala. Porém, a 
vossa viagem de sofrimento e luta chegou ao fim. A manifestação chegará muito 
mais facilmente, e o amor fluirá para os vossos corações com maior facilidade. 



Fechem os olhos e vão ao vosso interior, e permitam-se dar uma vista de olhos 
ao vosso coração. Toda a gente neste planeta sofre de “coração partido” duma ou 
doutra forma. Esta CONCORDÂNCIA HARMÓNICA traz consigo a energia para 
curar corações partidos.

Permitam-se focalizarem o vosso coração, e vejam-se em algum momento desta 
vida ou de outra anterior, na qual o vosso coração tenha sido partido. Vão agora 
até essa experiência e permitam que os vossos Guias e Anjos os levem aí e vos 
mantenham num lugar de segurança e amor. Permitam que a energia do 
coração partido entre nos vossos corpos. Vocês não fazem isto apenas por vós 
mesmos, fazem-no pelas vossas famílias e por todos os outros seres no planeta. 
Permitam que os vossos corações se abram mais e mais, e sintam-se livres para 
permitir a entrada do Amor Divino. Os vossos corações são Divinos, e a própria 
ruptura do coração também é Divina, pelo seu desígnio. Ela tem o desígnio de 
lhes ensinar o que é o Amor e o que não é. Foi designada para lhes ensinar 
acerca de merecer e de cuidar de si mesmo. Se vocês têm um coração partido, 
então sentem que “não merecem” e torna-se difícil cuidar de vós mesmos. É fácil 
preocupar-se com os outros, mas difícil fazê-lo por si mesmo. 

Permitam a entrada das energias de merecimento e de cuidado, e permitam que 
elas limpem e purifiquem qualquer fissura que possa haver nos vossos corações. 
Permitam que o Amor verdadeiro flua mais e mais profundamente nos corações. 
Permitam que este processo continue enquanto se ligam com a Mãe Terra, cujo 
coração também foi partido pelo que Ela vê como abuso dos seus recursos 
naturais: minerais, combustíveis e natureza, e a forma como a humanidade de 
desligou da Terra: uma vez mais, o homem branco a construir estradas, 
automóveis, equipamento militar e revolução industrial. A Mãe Terra tinha um 
contrato, sabia o que ia acontecer, e sabe que está apoiada pelo Divino nesta 
Lição de ter a humanidade desligada do plano terrestre. Muita gente vive apenas 
dentro das suas cabeças, não nos seus corpos – vivendo sem sentimentos, sem 
verdadeira conexão, vivendo sem a plena compreensão de quem realmente é.

Permitam que a vossa ligação com a Mãe Terra vá mais longe e mais 
profundamente. Permitam-se visualizar a vossa Merkabah, a estrela tetraédrica 
de seis pontas. Estabeleçam a intenção de que a vossa Merkabah se conecte com 
as energias da CONCORDÂNCIA HARMÓNICA, unindo cada uma das pontas 
da vossa Merkabah com os planetas, o Sol e a Lua, e permitam que ela se 
energize. Embora isto tenha acontecido há 3 dias atrás, vocês podem ligar-se na 
mesma, uma vez que o tempo não existe. Permitam que a vossa Merkabah se 
energize e movam-se para um pleno poder, onde serão sustentados num lugar 
de protecção e segurança. Quanto mais praticarem o exercício de energizar a 
Merkabah, tanto mais espiritualizados se tornarão, e tanto menos influência 
terá o vosso ego sobre vós.

A vossa Merkabah activada é a carruagem de um ser iluminado. Enquanto a 
vossa Merkabah estiver activada, não poderão cair em estados de depressão, e a 



vossa mente estará sempre no estado da Mente divina. As vossas decisões 
tornar-se-ão claras e fáceis de tomar, e os vossos corpos encher-se-ão de 
confiança e amor. Vocês entrarão em estado de iluminação. Neste momento as 
vossas Merkabahs estão carregadas e vocês encontram-se em estado de 
iluminação. Permitam que saiam para a superfície toda as emoções que haja nos
vossos corpos, especialmente as emoções relacionadas com corações partidos, 
permitam que a energia do coração partido flutue nos vossos corpos. Verão 
então que ela é limpa por uma Merkabah totalmente energizada. Permitam que 
o Amor flua dos vossos corações para os corações de cada um dos que se 
encontram nesta sala, e permitam-se receber o amor dos corações de cada um 
dos aqui presentes. Permitam-se abrir os corações a cada uma das pessoas que 
lerem esta canalização, e recebam o amor de cada pessoa que irá ler esta 
canalização em todo o mundo. Permitam a cura dos vossos corações partidos, 
através do tempo e do espaço.

O homem não teria feito o que fez à Terra, se o seu coração estivesse intacto. Só 
as pessoas feridas elegem na vida aquilo que não é natural. As funções naturais 
do corpo humano são o que VOCÊS SÃO. Inspeccionem o vosso corpo em busca 
de qualquer sentimento ou pensamento não natural. Um sentimento natural é, 
de facto, uma emoção livre. Onde estiver uma emoção a ser usada para vos reter 
ou suprimir de qualquer maneira, isso não é QUEM VOCÊS SÃO, não é natural. 
Aquilo que é natural para os seres humanos é uma suave expansão da 
consciência. Permitam-se expandir gentilmente através dessa emoção 
repressiva e limpem aquilo que os mantém em estado de inércia.

Há acontecimentos externos que vos permitirão ou vos forçarão a atravessar a 
inércia, sendo a dor um dos eventos mais naturais.

Se vocês se encontram atolados numa situação de não-crescimento, ou numa 
situação na qual se estão a diminuir como pessoas, então entrarão normalmente 
num estado de dor. Essa dor forçá-los-á eventualmente a moverem-se e a 
libertarem-se desse estado de inércia. Isso permite-vos abrir passagem através 
das paredes da prisão que vos rodeia, e que não podem ver. É para isso que a 
dor serve. 

À medida que as vossas Merkabahs e os vossos corações se activarem 
completamente, não experimentarão dor, verão o caminho para diante e não 
sofrerão de inércia. A inércia cria depressão, falta de movimento. Isto significa 
que deixam de viver os vossos sonhos, deixam de fazer as coisas que realmente 
querem fazer e gastam o tempo com as pessoas erradas, fazendo coisas que 
inibem o vosso crescimento. Uma vez que os vossos corações se encontrem 
totalmente curados e abertos, e as vossas Merkabahs estejam plenamente 
activadas, não haverá tal coisa como a inércia. Vocês visualizarão e verão, e 
manifestarão quase instantaneamente. 



Algumas das coisas que o trabalho de Kryon assinalou e trabalhou de forma 
muito lenta e deliberada, foram as emoções e o desequilíbrio mental. Só numa 
pessoa que esteja em estado de clareza mental, a Merkabah permanecerá 
totalmente activada. Se não estiverem lúcidos, não manifestarão uma realidade 
clara, uma realidade que desejem conscientemente para si mesmos.

Há dispositivos de segurança que estão incorporados na abertura do coração do 
ser e na abertura e energização da Merkabah. Porém, a partir de agora, é-lhes 
dada a dádiva de disporem de dezasseis vezes a energia de intenção para 
resolver qualquer questão que estejam a trabalhar. Isto permitir-vos-á limpar a 
vossa energia muito mais rapidamente e permanecer no estado de iluminação, 
com a vossa Merkabah totalmente activada e o vosso coração totalmente aberto. 
Isto levar-vos-á a um estado de conexão total com o Divino, e o campo 
energético do vosso corpo físico começará a sentir-se preenchido, cheio de 
amor, segurança, paz, alegria e bom-humor. Vocês encontram-se neste plano 
terrestre para manifestar iluminação. A iluminação é estar em estado de bom-
humor, em estado de fluxo, um estado de total confiança no qual vocês tomam 
as decisões que originalmente tinham contratado, mas tomam-nas com decisão, 
permitindo ao Divino fazer o resto.

Permitam que todas as energias que tenham no segundo chacra, em especial, 
afluam ao vosso coração para serem libertadas. Nos ensinamentos de Kryon, o 
vosso segundo chacra sempre esteve relacionado com o amor pelo sexo oposto, 
o sexo em si e o dinheiro, e tudo isto tem a ver com a criatividade. À medida que 
os vossos corações se limpam, permitam que o vosso segundo chacra também se 
limpe, para que possam começar a criar a vida que tanto desejam para si 
mesmos. Visualizem-se com esses sentimentos e permitam que a energia se 
mova suavemente através do vosso plexo solar, e cure esse plexo solar à medida
que se vai movendo. Antes de mais, a força criativa deveria criar um corpo 
muito são, com órgãos sãos e mente sã, inteligência sã. E, é claro que, ao 
encontrarem-se ligados ao Divino, a vossa inteligência se tornará totalmente 
diferente. Já não estará atada àquilo que vos ensinaram na escola ou às vossas 
experiências negativas passadas. A vossa mente estará conectada com o Amor, o 
Amor Divino.

Permitam então uma limpeza da mente e uma conexão mais profunda da vossa 
mente com a Inteligência Divina. Permitam-se sentir uma energia em espiral 
através dos vossos corpos, removendo a energia negativa onde quer que esteja 
alojada, porque vocês são mantidos num lugar de segurança, onde é totalmente 
seguro sentir o que quer que seja que possam sentir, onde é totalmente seguro 
reconhecer os vossos verdadeiros pensamentos, onde é seguro reconhecer 
qualquer irritação ou ódio. Todas as energias são bemvindas aqui, todas as 
vossas energias. As energias, boas ou más, são Energia Divina por desígnio, para 
vos levar a um estado de iluminação.



Muitas coisas maravilhosas vão suceder no planeta como resultado da 
CONCORDÂNCIA HARMÓNICA. A nível dos parlamentos e governos, haverá 
uma reestruturação completa das bases de poder neste plano terrestre. Esta é 
uma mensagem que tem estado a ser continuamente transmitida através das 
canalizações de Kryon. Haverá um colapso do mundo ocidental sim, mas, 
acreditem ou não, algo melhor ocupará o seu lugar.

Aqueles que estiverem ligados com o Divino, trarão Divindade à Terra e criarão 
um mundo especial para todos aqueles que vivem no planeta, um mundo muito 
semelhante ao da parábola do Livro das Parábolas de Kryon, na qual vocês 
conduzem por uma estrada e vêem um rio mas não vêem a ponte. É muito 
semelhante.

Há uma nova sociedade, uma nova forma de estar justamente por detrás do véu, 
à espera que uma quantidade suficiente de pessoas limpe as suas energias, para 
trazer esta nova condição de ser ao plano terrestre. O que podemos dizer é que 
vem aí uma nova ordem mundial, não uma que domine e manipule tal como faz 
a actual ordem mundial que regula o planeta, mas uma baseada na FLOR DA 
VIDA, na qual em cada ponto de intersecção haverá tomadores de decisões, 
pessoas que sustentam a energia – e tenham em conta que aqui se fala da FLOR 
DA VIDA num estado tridimensional. Os corações das pessoas estarão ligados, e 
a verdade própria da vossa existência será conhecida abertamente. Elas saberão 
que são seres Divinos.

Deveis saber com clareza que existe uma diferença entre crer e saber. A palavra 
crença é um estado de ser transitório entre saber e não saber, o que significa 
basicamente que vocês vão simulando, simulando até que o fazem! E quando o 
fazem, não crêem, sabem! Vocês conhecem o Divino e o Divino será conhecido 
por vocês.

O sistema educativo do mundo ocidental, tão reverenciado em todo o mundo, 
faz tão pouco pela consciência humana que se lhe permitirá dissolver-se em pó.

À medida que mais e mais pessoas se liguem à Mente Divina, haverá mais 
conhecimento disponível na Terra. A quantidade de conhecimentos, 
actualmente, duplica a cada cinco anos. De certo modo, todos aqueles que 
escutam esta canalização estão na vanguarda deste conhecimento. Qualquer que 
seja o campo a que pertencem, utilizando os processos canalizados no passado e 
os que estão a ser canalizados na actualidade, vocês poderão aceder ao 
conhecimento Divino relacionado com a vossa esfera de influência. Claro que há 
aqueles que não acreditarão ou não pretendem crer em vós, mas, tal como já 
dissemos, a crença é um estado transitório. Num futuro não demasiado 
longínquo, todas as pessoas da Terra caminharão na mesma direcção –
dirigindo-se para o Divino, num passo muito mais veloz do que está a ser 
permitido neste momento.



Uma vez mais, coloquem a vossa consciência no coração, e vejam a relação com 
o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas e o Universo, pois é dali que vem a energia 
para preparar os vossos desafios, para vos activar a nível celular. Vocês são 
constantemente activados pelo estado e a posição dos planetas no Universo. 
Permitam-se ver a energia destes planetas fluindo através do vosso coração, e 
permitam-se ver para onde se dirige o Universo, libertando o vosso medo do 
futuro, e vindo cada vez mais para o tempo presente.

O medo impede-vos de estarem presentes, mantendo-vos seja no futuro ou no 
passado. Quanto mais tempo passarem no presente, tanto mais poderão fazer 
por vós mesmos. Estar no presente é um acto de amor, um acto de auto-amor. 
Estar cada vez mais presentes, é um brinde que se dão, quando estão realmente 
presentes, quando estão verdadeiramente ligados ao Divino.

Quando rondam pelo passado, lutando com a dor da vossa infância e vivendo os 
padrões desse passado, então não estão presentes. A dor da infância pode 
manter-vos no passado ou no futuro, com medo daquilo que virá. Tal como
dissemos no começo desta canalização, esta dor da infância está virtualmente 
terminada. Estão a ser dados muitos brindes para superarem o vosso passado, 
não só nesta vida, mas em todas as outras.

Muita gente pensa que este planeta está num estado de evolução. Na verdade 
está num estado de revolução, libertando completamente o passado e entrando 
num mundo totalmente novo, um novo ponto de vista, fantástico, onde ninguém 
vos diz “não” nem “estás a sonhar!”, um mundo totalmente novo. As energias 
foram estabelecidas, as profecias estão aí não apenas para vos mostrar o 
caminho, mas também para vos dar a energia necessária para se empurrarem a 
vós mesmos através das barreiras invisíveis, para novas dimensões de 
Crescimento Espiritual e Liberdade sincera. Dêem-se algum tempo e coloquem 
a vossa consciência no coração, sentindo o amor e sentindo como é ter um 
coração curado e uma Merkabah activada.

EU SOU KRYON que se despede com admiração e honra pelo trabalho que 
estais fazendo em nome do Divino, aqui no plano terrestre. Neste instante, os 
vossos Guias estão aos vossos pés. 

Permitam-se simplesmente ser lavados com amor.

Fiquem bem e que DEUS vos abençoe.

EU SOU KRYON que se despede.



"Introspecção"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

20 de Novembro de 2003 - Sea Point, Cidade do Cabo
Tradução: Sônia Severo

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações, queridos, EU SOU Kryon, do Serviço Magnético.

Uma vez mais, é maravilhoso vê-los aqui esta noite no Cabo Mais Bonito de 
todos os cabos, onde há uma dificílima lua esta noite. Esta noite se refere à 
introspecção e observaremos o que ocorreu nos últimos meses. Simplesmente 
olhe sobre seus ombros para ver quão longe vocês chegaram – vocês têm feito 
um trabalho muito profundo e intenso e de onde nós estamos parece que o 
trabalho começou a fazer efeito.

A sala está preenchida pelo Espírito, com entidades de todas as partes do 
Universo, de todas as partes de seu próprio planeta – captando as energias de 
todo o mundo e conectando vocês com mais pessoas e trazendo mais amor a 
suas vidas e mais e mais amor ao planeta Terra.

Este ano tem sido um ano de teste difícil e estava previsto para ser. No próximo 
ano também será de testes, mas vocês irão ter a força e a coragem para lidar 
com os testes e desafios. Vocês se sentirão mais e mais preenchidos com amor e 
terão um grande entendimento e sabedoria dos testes e desafios. Eles não serão 
dissipados, eles são a razão de vocês estarem aqui, já que suas próprias 
vibrações elevam vocês a ascenção e a todos em torno de vocês. Aqueles de 
vocês, nesta sala, que por várias vezes tem se sentados juntos, não apenas nesta 
vida, mas em muitas vidas anteriores. Houve vidas com Cristo e com muitos dos 
outros Grandes Mestres Ascencionados – houve vidas com Sages e outras 
pessoas sábias e houve muitas vidas preenchidas com amor, preenchidas com 
alegria. Esta é a vez de vocês colherem as recompensas de todas estas vidas. 
Vocês trarão o amor, alegria, sabedoria, liberdade e êxtase de todas as outras 
vidas para esta vida. 

A vibração do êxtase levará vocês além desta dimensão para a próxima. Êxtase é 
a absoluta conexão com o Divino, uma indestrutível conexão com o Divino. 
Enquanto seguem lidando com está trajetória de trabalho interior sua conexão 
com o Divino tornar-se-á inquebrantável – vocês se tornarão indestrutíveis e 
permanecerão na luz, trazendo amor, alegria e liberdade para esta Terra – este é 
o trabalho de vocês e é por isto que nasceram. Vocês estão aqui, na Terra, para 
se curarem. Vocês não precisam curar a ninguém, mas a vocês mesmos, curando 



a si próprios, vocês curam o mundo. É um inequívoco tentar seguir e curar os 
outros, somente eles podem curar a eles mesmos. Quando procurarem por vocês 
pedindo ajuda será o momento de vocês oferecerem ajuda, mas quando vocês 
tentam ajudar pessoas que não estão procurando por ajuda, então vocês drenam 
suas energias, porque vocês estarão tentando ajudar um reflexo, uma parte de 
vocês que precisa ser socorrida. 

Neste ano, estamos trabalhando com energias muito profundas e intensas, como 
a depressão, dores do coração e corações partidos, a solidão e o abuso. Quando a 
energia do amor substituir estas velhas energias, vocês começarão a sentir 
equilíbrio, plenitude, liberdade e um grande senso de poder e é esperado que 
vocês utilizem todos estes presentes. Para que os mantenham, vocês deverão 
usá-los – isto é um pouco parecido com um músculo, se você não usa ele se 
torna flácido. 

Amor, alegria e liberdade são as chaves do êxtase. Nenhum homem ou mulher 
pode ser privado, isto apenas pode acontecer por seus próprios consentimentos. 
A resposta para liberdade no entanto não consiste em serem privados de 
algumas situações destrutivas. Surge o momento de avançar além do véu e ver a 
si mesmo, conhecer a si mesmo e se honrar; ver a verdadeira majestade que 
você realmente é. Várias vezes, nós introduzimos vocês em meditações para que 
vissem o seu futuro, mas lá sempre tem partes de você que não permite que veja 
a absoluta verdade de quem vocês realmente são. Simplesmente pegue um dia, 
por um momento, e viva a vida por completo, reconheça seus sonhos. A cada dia 
em particular dê pelo menos um passo em direção aos seus sonhos. O Divino 
plantou este sonho dentro de sua cabeça; o Divino está encorajando vocês a 
viverem seus sonhos e tornarem-se mais e mais Divinos. Cada passo na direção 
de seus sonhos será um desafio, será a confrontação da verdade do que vocês 
realmente são. Não será permitido se despreender, vocês serão disciplinado pelo 
Divino até que adentrem em suas verdades, até que comecem partilhar suas 
vidas com Deus, sendo um amigo de Deus, permitindo Deus ou o Divino em 
suas vidas, aceitando o Divino, sendo o Divino e sendo com o Divino, 
associando-se com o Divino – de preferência como uma gota de chuva em um 
rio, simplesmente sendo um com o Divino. 

O Divino tem um plano para o planeta Terra. O plano é evolução e revolução do 
espírito humano. O plano Divino está em curso.

Permitam-se ser como teclas de um piano. Quando os dedos do Divino tocarem 
vocês, permitam que sua nota ressoe em absoluta sincronicidade e harmonia 
com as demais notas tocadas que estão sendo tocadas ao mesmo tempo. Vocês 
serão parte de uma sinfonia, uma sinfonia que eleva a humanidade a dimensões 
que previamente pensava-se inacessível para as massas.

Este ano de 2003 e o iminente 2004 serão repletos de desafios. O desafio é 
permanecer em sua verdade, permanecer em sua Divindade, saber que este 



sonho que vocês estão perseguindo foi estabelecido pelo Divino e que o Divino 
suspira por vocês, e irá ajudá-los a atingir este sonho. Vocês receberão toda 
ajuda e assistência que requerer para atingir estes sonhos. Está tudo em 
condições para que peçam; lembre-se que Cristo antes de rezar sempre 
agradecia o milagre que ele estava para realizar. Dentro de todos há um Cristo e 
todos vocês podem efetuar milagres; efetuar milagres em parceria com Deus. 

Sigam bem, Deus Abençoem, cuidem-se, este é Kryon se despedindo.

"Compreendendo as Relações"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

14 de Janeiro de 2004 - Lakeside, Cidade do Cabo
Tradução: Sônia Severo

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações queridos, EU SOU Kryon do Serviço Magnético.

É maravilhoso estar com vocês esta noite. Todos vocês trabalharam juntos em 
Serviço em muitas vidas, não somente no plano terrestre, mas também em 
muitos outros planetas, ao redor deste e vários outros universos.

Há tanto amor começando a fluir aqui sobre o planeta Terra à medida que a 
energia muda e o novo mundo acena. Vocês, que tanto estão se trabalhando, 
irão verdadeiramente colher os benefícios deste trabalho. Vocês estão 
começando a se sentir em paz com vocês mesmos e estão começando a se 
preencher de amor, regozijo, liberdade e no espírito. À medida que liberam toda 
a energia ao redor de sua infância e se tornam mais livres em suas próprias 
vidas vocês serão reconhecidos e vistos, vocês serão honrados e respeitados. A 
honra e o respeito são as próximas energias a entrar no plano terrestre – de uma 
grande forma. O respeito é uma energia que não é prejudicial de forma alguma, 
é uma energia que mantém um espaço profundo e poderoso, uma energia que é 
como o núcleo de um átomo, que mantém tudo no lugar – no lugar correto. 
Conforme vocês respeitam a si mesmos e aos outros, tudo em sua vida se 
acomodará e permanecerá em seu lugar.

Quanto mais energia amorosa tiver em seu coração mais respeito terão por 
vocês mesmos e mais alegria e liberdade entrará em seu coração. É muito 
parecido a oposição de forças, alegria e liberdade, igualando respeito e 



sustentando um espaço. Haverá dignidade nesta Terra uma vez mais. A 
dignidade vem mão a mão com o respeito - à medida que respeitam vocês 
mesmos, o plano terrestre e a aqueles que rodeiam vocês criarão um elevado 
nível de dignidade e honra. Há muita aflição em várias pessoas; muita 
enfermidade dando voltas ao redor da falta de dignidade, do respeito e da 
honra. O câncer é um efeito secundário deste fenômeno – é a raiva que vem da 
falta de respeito ou de honrar a si mesmos – de não estarem dignificados com 
vocês mesmos. Há um lado sacolejante na raiva – a raiva será a energia usada 
para trazer respeito, dignidade e honra a sua vida. Apenas a raiva suja, cria 
enfermidade – uma raiva honesta, limpa, sensível cria amor, ordem e respeito.

Quanto mais tenham trabalhado em si mesmos mais espaço serão capazes de 
sustentar e mais pessoas serão capazes de sustentar dentro deste espaço. Tal 
como o nêutron é o centro do átomo, nisto se converterão, como curandeiros, o 
núcleo de uma nova sociedade – a nova sociedade vai se basear em um grupo 
muito menor do que tem na Terra neste momento, em um certo sentido, de 
volta a tribos com grupos menores de pessoas. Dentro de cada tribo haverá um 
Xamã, um homem santo, o líder. Todos que lêem e compreendem estas 
canalizações estão a caminho de se converterem em um Xamã ou homem santo 
de sua própria tribo. Santo vem da palavra totalidade, como também da palavra 
cura. A medida que se curaram e se tornam íntegros, vocês se tornarão santos, 
fortes e suficientemente capazes de sustentar a energia para um grupo de 
pessoas e para o desenvolvimento e movimento ao redor de vocês.

Há um Novo despertar, um redespertar de uma velha e antiga energia, uma 
energia onde existe um profundo amor e reverência por todos os homens e 
mulheres que vivem na Terra. Dentro de tal grupo há muita alegria, liberdade e 
intimidade para ser experimentada. Em um grupo como este, cada pessoa terá 
um trabalho em particular, um particular estado de ser. Cada pessoa irá ter seus 
próprios dons, seu próprio conhecimento, sua própria sabedoria e sua própria 
maneira de ser. Conforme a energia comece a se estabelecer a pessoas irão 
começar a reconhecer umas as outras, a entender umas as outras e a se darem 
conta de quem pertence a quem. Não significa que uma tribo será autônoma, 
cada tribo estará conectada e inter conectada com todas as outras tribos; elas 
estarão estruturadas de tal maneira que a felicidade, o regozijo e a liberdade irão 
vibrar através das pessoas do grupo. Existirá um nível de intimidade e 
entendimento trazido ao plano terrestre pelos curandeiros que estão retornando 
íntegros para liberar todas estas questões.

Nesta sala esta noite, tal como dissemos antes, todos nós trabalhamos juntos em 
muitas vidas – estamos aqui para aprender uns com os outros e para abraçar as 
energias uns dos outros – não importa quais sejam estas energias elas são todas 
bem vindas aqui. Se vocês têm resistência a uma energia específica ela irá 
grudar em você como cola. A arte de manipular energia é amar e abraçar a 
energia, permitir que a energia seja livre ainda que seja uma energia que 



poderia ser “normalmente” considerada negativa ou positiva – em verdade não 
existe nenhuma. A verdade é que somente há uma forma de avançar e é dentro 
do amor; embora vejam a vibração como negativa ou positiva vocês serão 
guiados para o Divino, para o amor. Haverá muita alegria ao juntarem as mãos 
com estes velhos amigos do passado. Sentirão uma conexão e uma unidade com 
estas pessoas que vocês amaram muitas vezes no passado e irão amar uma vez 
mais no presente. Conforme estas tribos comecem a se formar – elas já estão se 
formando – a antiga sabedoria virá a tona. Há muito para se aprender da antiga 
e esquecida sabedoria. As tribos se tornarão muito poderosas no mundo dos 
negócios e na política externa do mundo. Dentro de cada tribo haverá paz, 
regozijo e liberdade, haverá Divindade conectando indivíduos da tribo e eles 
conhecerão e entenderão suas conexões.

Este é um tempo para entrar no amor – um tempo para que conheçam a suas 
almas gêmeas. Fechem seus olhos e imaginem uma flor dente-de-leão pronta 
para dispersar suas sementes – sintam o vento que flui por detrás desta flor 
dente-de-leão e permita que as sementes flutuem – cada simples semente 
aterrisa exatamente onde está previsto. Todos vocês são grandes sementes da 
Nova Era e o vento irá soprar para vocês, para muitos o vento já soprou – esta 
noite todos vocês estão exatamente onde deveriam estar – esta noite este é seu 
“doce marco”. Muitos anos atrás em um lugar chamado Atlântida estávamos 
todos juntos – nós fomos parte de uma nação que foi destruída e dividida - em 
uma energia não diferente da de hoje - o mundo estava pronto para uma 
catástrofe. A catástrofe ocorreu! Vocês sempre se perguntaram por que a vida é 
tão difícil para quem trabalha na Luz. A razão por detrás de suas dificuldades é 
que o Espírito força cada um de vocês, através de todos e de cada desafio que 
enfrentam e superam, vocês se tornam mais fortes – vocês estão ainda muito 
mais fortes do que eram um ano atrás.

Cada desafio que vocês enfrentaram para se tornarem mais fortes, não somente 
fortes fisicamente, mas também fortalecidos em sua confiança no Divino e no 
Espírito. Vocês nunca irão ver seu futuro a partir do presente, mas terão um 
profundo conhecimento inerente ao seu futuro, de que vocês em seu futuro, 
estão seguros, amados e profundamente sustentados no Espírito do Amor. 
Todos vocês tem um sonho – é uma semente plantada pelo Divino em sua 
mente – tudo o que vocês tem que fazer é recordar o sonho e caminhar através 
dele. É somente quando vocês desejam parar de caminhar através de seu sonho, 
que vocês temem os seus medos, que vocês chegam a uma situação de dor. 
Vocês precisam sair de vocês mesmos e ver quem são – vocês necessitam ver a si 
mesmos como se fossem alguém diferente – ofereçam conselho a si mesmos 
como se estivessem oferecendo a alguém diferente e facilmente voltarão a 
trajetória correta. Está dito que não há nada a temer, mas o medo em si mesmo 
e aquele medo é apenas uma ausência de amor, assim que onde quer que 
estejam seus medos, coloquem amor nestes espaços. O amor vem de diferentes 
maneiras e formas, como ensinando a si mesmos as habilidades da vida, o ponto 



principal de seu foco deveria ser o de estar em seu mundo abstrato porque é ai 
onde jazem todas suas emoções e sentimentos – no abstrato, seja o que for 
estiverem sentindo, vocês se tornarão. Há tanta ênfase situada no poder do 
pensamento que uma vez que adentrem ao mundo do sentimento, ao reino dos 
sentimentos e das emoções, e ao administrar para controlar e manejar seus 
sentimentos e emoções, então serão capazes de dirigirem suas emoções para o 
lugar que seus sonhos estão requerendo e vocês chegarão mais perto de seu 
sonho.

Seu sonho é o trabalho do Divino aqui no planeta – é seu trabalho Divino aqui 
no planeta. – é o trabalho que se suponhe que você esteja fazendo para levar a 
você mesmo para a verdade, e levar a este planeta e a todos que vivem na Mãe 
Terra a ter uma vida equilibrada, produtiva, mais fácil de lidar e mais excitante. 
Onde quer que esteja seu medo, sempre haverá uma energia esperando, através 
do poder da intenção surge a energia da postulação – a súplica trará resolução 
ao seu medo, problema ou desafio – trará solução e trará claridade.

Esta noite o Espírito está quadruplicando a energia da súplica dentro de cada 
pessoa aqui nesta noite – vocês terão mais poder e energia para resolver as 
questões com as quais estão lutando. Esta energia poderá parecer estranha, 
poderá levá-los rapidamente a uma nova realidade. Vocês serão sustentados 
pelo Espírito nesta realidade. Seus sonhos virão mais ágeis e rápido do que 
antes, a manifestação se tornará muito mais fácil, as relações se tornarão 
compreensíveis e haverá uma maior compreensão e conhecimento das relações. 
O Espírito está trabalhando com a consciência de massas para alterar as 
relações aqui no planeta Terra. Existe muita carência de entendimento das 
relações; uma grande carência de entendimento das energias masculinas e 
femininas, do macho e da fêmea relacionado entre um e outro, da relação entre 
macho e macho e da relação entre fêmea e fêmea. A decisão para alterar a 
consciência de massa foi tomada e para trazer ao planeta um profundo e 
completo significado do conhecimento de como os seres humanos se relacionam 
um com os outros.

Os cientistas do planeta irão começar com seu entendimento – este 
entendimento é em forma energética. Esta noite nós vamos espalhar a semente 
do entendimento em seu coração – permita abrir seu coração a este 
entendimento das relações – abra seu coração a cada pessoa neste círculo –
conecte-se energeticamente uns com os outros e permitam que o amor flua do 
seu coração para cada um neste círculo – recebam amor de cada um deste 
círculo. Permita a seu coração ser vulnerável a este amor – onde haja qualquer 
ferida ou qualquer dor em seu coração apenas permita a seu coração ser limpo e 
purificado pelo amor de cada um neste círculo, por Kryon, pelo Espírito e por 
seus Guias Espirituais. Esta noite a sala está cheia, preenchida pelo Espírito, a 
sala está repleta do Espírito e vocês estão sendo transportados a uma nova 
realidade, a um novo estado de ser – como grupo vocês irão ancorar esta 



energia, aqui, esta noite na Mãe Terra. A energia do entendimento das 
relações...

Primeiro de tudo, as relações começam com vocês, assim que permitam a si 
mesmos “scanear” no seu corpo os aspectos de vocês mesmos que não estão 
relacionados a vocês. Notem que do lado da sua mão direita é seu lado 
masculino e que do lado da sua mão esquerda é o feminino – quanto mais 
facilmente estes dois aspectos de vocês mesmos se relacionam um com o outro 
mais fáceis as relações com seu mundo externo se tornarão. Permitam a si 
mesmos construir pontes de um lado ao outro do seu corpo – permitam que a 
energia flua do masculino para o feminino e do feminino para o masculino. 
Sintam que a integração se faz fácil nesta energia – como o masculino flui para o 
feminino e o feminino para o masculino.

Para os homens no círculo esta noite, permitam a si mesmos tornarem-se 
amigos do lado masculino de seu corpo. Para as mulheres, permitam-se 
tornarem amigas de seu lado feminino e abracem sua feminilidade. 
Reconheçam a si mesmos como um homem ou uma mulher qualquer que seja o 
caso e dentro deste reconhecimento, reconheçam a força que flui em seu corpo. 
Dentro de todos os homens e de todas as mulheres há insegurança ao redor de 
seu próprio gênero. Permitam que esta insegurança venha à tona e reconheçam 
o sentimento de insegurança em vocês mesmos – permitam a energia dentro de 
seu corpo, reconheçam a energia e a liberem, deixem a ir. Esta energia virá em 
ondas, uma após a outra –apenas estejam com a energia – a medida que suas 
inseguranças se liberam, suas costas se tornarão mais fortes e retas, e mais 
energia fluirá facilmente através de seu corpo.

Para alguns aqui esta noite é algo que vocês nunca tinham contemplado, mas 
apenas assentem-se com isto e sejam gentis com vocês mesmos, desfrutem de si 
mesmos e de quem vocês são, abracem a si mesmos. Os mais poderosos dos 
homens verdadeiramente abraçaram a feminilidade dentro deles mesmos, é 
assim que eles se tornaram tão poderosos, suas relações com o feminino é fácil e 
flui. O feminino é tudo o que não é conhecido neste planeta e o masculino é tudo 
o que é conhecido – vocês se tornarão poderosos ao manifestar continuamente o 
que não é conhecido, ao fluir com o feminino e ao entrar em seu poder. Quanto 
mais conscientes, mais conhecimento possuem. Conhecimento de si mesmo é
poder, isto é conhecido como gnoses, o qual é em si mesmo uma jornada para o 
Divino, uma jornada através do conhecimento. Quanto mais houver Divindade 
dentro de vocês, mais poderosos serão e mais serão confiados para realizar o 
trabalho Divino. Isto também é verdadeiro para as mulheres neste círculo. A 
maior força será trazer o desconhecido ao planeta – quanto mais possam revelar 
o desconhecido mais poderosas como mulheres se tornarão, também mais 
atrativas. Uma mulher que opera com o desconhecido ou no Divino terá uma 
aura secreta, um secreto entendimento de si mesma e aonde está sendo 
conduzida. Deve ser secreto porque é desconhecido. É como a semente de uma 



árvore, quando é plantada crescerá mas ninguém sabe como irá crescer, como 
será em 30, 40 ou 200 anos. Ninguém saberá. Quanto mais uma mulher opera 
no Divino, nas energias femininas, mais bonita e atrativa se torna, mas uma 
mulher sempre necessitará um homem para manifestar o que é desconhecido.

Em termos gerais, a força física de um homem, sua constituição física, é 
construída para manifestar. Claro que uma mulher pode operar nos reinos 
masculinos, mas ao operar nos reinos masculinos e manifestar seu próprio 
desconhecido, ela estará desperdiçando muita de sua energia. O mesmo ocorre 
para os homens, se eles operam demasiado no reino feminino suas energias são 
desperdiçadas, um homem deveria focar a si mesmo, em seu reino masculino e 
ter uma parceira que resolva o reino feminino.

Quando existe o respeito, a honra e a dignidade das diferenças dos gêneros, 
então a grande sabedoria virá, um grande entendimento virá e grandes riquezas 
chegarão. Quanto mais o homem e a mulher trabalham juntos, próximos, em 
harmonia e em sintonia um com o outro, mais eles poderão manifestar. Se uma 
mulher está cheia de confiança e o homem também confia, então, eles se unirão 
e criarão a unidade, uma unidade que é divinamente inspirada. Seu trabalho 
será Divino – seu trabalho Divino será seu sonho, o que vocês realmente 
querem para vocês mesmos. Quando vocês estão em um estado de unidade, isto 
é como dois pilares fortes sustentando um belo templo, o qual é a relação. 
Quanto mais forte forem os pilares, mais bonito e maior poderá ser o templo. A 
medida que a mulher viva em sua feminilidade e um homem em seu 
masculinidade estes pilares se tornarão fortes. Caso um homem viva em sua 
feminilidade ou uma mulher em sua masculinidade, estes pilares nunca serão 
fortes, a relação que eles esperam ter nunca será o que poderia ser.

Nós vamos sustentar a vibração de um homem vivendo em sua masculinidade e 
uma mulher vivendo em sua feminilidade – nós vamos permitir que sintam o 
que se sente ao estar em uma relação com tal energia. A energia desta relação 
está chegando a sala agora – permitam a si mesmos sentir e tornar-se sensíveis 
a esta energia – onde haja resistência em seu corpo, porque há grande 
resistência nesta sala esta noite, então permitam que a energia lave esta 
resistência. Os que não estão prontos para liberar serão sustentados pelo 
Espírito para que vocês possam sentir a verdade de uma relação profundamente 
íntima. Agora estamos a 80% do poder – agora a 90% - vocês irão começar a 
sentir a força, o respeito e a honra de que falamos anteriormente, porque tudo 
está contido nesta energia. Esta energia não se refere a canções tolas de amor,
trata-se de um verdadeiro laço de duas pessoas se juntando, duas pessoas que 
tem um verdadeiro e profundo entendimento um do outro e que confiam 
profundamente um no outro, arraigados em seu gênero, sua feminilidade e sua 
masculinidade. Neste ponto, vocês podem sentir resistência em seus corpos –
porque agora o Espírito sustentará esta resistência, para liberar esta resistência 



temporariamente – nós não desejamos suprimir suas lições caso vocês queiram 
aprender neste sentido.

Agora vocês devem estar sentindo a energia de como uma relação entre um 
homem e uma mulher, suponhe que seja sentida – reconheçam esta energia e se 
assente com ela – convertam esta energia como se fosse parte de todos seus 
sonhos. Não é apenas um sonho para vocês nesta sala – é um sonho para toda a 
humanidade experimentar – O Espírito irá liberar lentamente suas questões em 
torno desta energia – permitam a esta energia a autonomia sobre suas questões 
e seus medos – qualquer que seja seus medos a respeito disto, os reconheçam e 
os deixem ir – há medos enormes. Neste momento esta energia não é bem-
vinda na consciência de massa e a energia deste calibre é compartilhada por um 
mero punhado neste planeta.

Dentro de pouco, aqueles que querem este tipo de relação irão recebê-la – a 
energia está sendo semeada aqui esta noite. Teremos a honra na Cidade do Cabo 
de levar esta energia ao planeta – A África do Sul é a nação com rápido 
crescimento de consciência no planeta – as antigas culturas da África em algum 
momento tiveram esta energia, mas inclusive eles as perderam – esta energia 
está sendo devolvida, está sendo devolvida para trazer a verdadeira magia e 
majestuosidade do planeta Terra de volta a vida.

Queridos, seus guias estão a seus pés, estão em respeito e honra de seu 
progresso de sua vida aqui na Terra. Permitam que lavem sua aura com amor –
seja o que for que desejem deixar ir, reconheçam e liberem e o Espírito 
retirará...

Queridos, sigam bem e que Deus os Abençoe, este é Kryon se despedindo...

"A Verdadeira Feminilidade"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

4 de Fevereiro de 2004 - Lakeside, Cidade do Cabo
Tradução: Carla Sofia Fachada de Carvalho

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações, meus queridos, EU SOU Kryon do Serviço Magnético.

É maravilhoso estar com todos vós esta noite. Nós no mundo espiritual 
sentimos uma profunda admiração e respeito pela vossa experiência na Terra. 
Esta noite o grupo é só de mulheres; isto não é por acaso, mas porque houve um 



acordo prévio. Uma nova onda curativa feminina está a atravessar os vossos 
corpos e está a ligar-se e a manifestar-se no plano terrestre.

O feminino é o desconhecido e, de algum modo, é como vós se sentem como 
mulheres na Terra. Tem havido uma grande perda de rumo no mundo feminino 
- há um grande mal entendido quanto ao papel da mulher no plano terrestre. 
Como temos dito frequentemente durante estas canalizações, uma mulher 
deveria ser 55% de energia feminina e 45% de energia masculina; uma mulher 
converter-se-ia num homem de segunda classe ou numa mulher de primeira 
classe se tentasse operar segundo a representação masculina. Faria isto devido à 
sua insegurança, nunca por segurança, em relação à sua própria feminilidade. 
Uma mulher estará verdadeiramente operando com o seu poder no reino 
feminino, mas nunca o poderá fazer no âmbito do seu poder no reino masculino. 
A masculinidade, mesmo para a maioria dos homens, é uma área onde é difícil 
operar. Muitas mulheres aprendem a operar no reino masculino; no entanto, 
enquanto operam neste reino, qualquer mulher se sentirá superficial e vazia. 

Uma mulher que opera no reino masculino estará operando por insegurança e 
falta de compreensão da sua própria feminilidade. Uma mulher que opere 
dentro do seu poder feminino será, de longe, muito mais forte e capaz, que uma 
mulher que opere no reino masculino. Há grande resistência, nesta sala, a esta 
mensagem - pedimos que sintam os vossos sentimentos e permitam que a 
emoção flua para os vossos corpos. Em muitos casos vocês não têm sido muito 
bem tratadas pelos homens nos reinos masculinos. No entanto, desejam operar 
no reino masculino para se sentirem seguras, para se sentirem dependentes de 
vós mesmas. Mas o papel de uma mulher não é ser dependente dela mesma; o 
papel de uma mulher quando está numa relação é ser o suporte do homem e o 
papel do homem é ser o suporte de uma mulher. Os homens precisam de uma 
mulher nas suas vidas, principalmente, para verem o reflexo da sua alma 
feminina e também para terem uma ligação ao desconhecido. Uma mulher no 
seu papel feminino trará o desconhecido ao homem, que o manifestará no 
conhecido, no seu papel masculino. Quando um homem tenta fazer o mesmo, 
sentir-se-á a falhar; não se sentirá completamente aceite no seu papel masculino 
- tanto pelas mulheres plenas na sua feminilidade como pelos homens plenos na 
sua masculinidade.

Na Bíblia há uma história acerca de Sansão e Dalila. O seu templo era 
construído com duas colunas, pelo que é muito fácil para uma mulher retirar o 
seu apoio a um homem e o templo da relação ruirá. Quando vocês se 
comprometem com uma relação, sejam homem ou mulher, e abandonam essa 
relação, essa relação começará a ruir. Mas, quando se comprometem numa 
relação, um homem com uma mulher e uma mulher com um homem, será dada 
a essa relação uma energia extra pelo Espirito, poder e força. O caminho 
conjunto de duas pessoas gerará mais amor, compreensão e alegria; no entanto, 
quando o espelho se torna demasiado forte e as feridas entram em jogo e não 



podem ser enfrentadas – isto normalmente acontece a pessoas inconscientes –
mesmo pessoas conscientes têm grandes dificuldades em curar as suas feridas. 
A dificuldade em aceitar que o espelho do comportamento dos seus 
companheiros é o reflexo do seu próprio comportamento, causa o início da 
ruína da relação.

Num passado muito recente as pessoas casavam-se e aprendiam onde estavam 
os "botões" de cada um; aprendiam a não pressionar esses botões evitando 
outros métodos disfuncionais de relacionamento. Esta é a Nova Era, a Era 
Dourada, a Era do Despertar. Agora onde descobrirem botões a serem 
pressionados não é para fugirem desses botões, mas sim para os enfrentar de 
frente e vê-los com a profunda compreensão e conhecimento de que eles vos 
pertencem. Há que respeitá-los. À medida que forem aceitando estes botões 
verão que eles são uma mera marca, um bloqueio na vossa energia, uma força 
incapacitante que vos impede de criar a vida que estão verdadeiramente 
procurando e sonhando. É de grande vantagem para vós o conhecimento destes 
botões, trabalhando o que precisa de ser trabalhado. Conhecer uma questão ou 
um botão – não importa o que lhe chamem – é 90% da jornada, 90% da cura 
está feita. Vocês podem pedir ao Espirito que a liberte; e, como em todas as 
coisas na Terra, ser-vos-á pedido que façam algo de um modo ou de outro. 
Depois de tomada a acção, e uma vez que o Espírito tenha libertado a energia, o 
bloqueio ou o botão será libertado com toda a facilidade.

Esta noite nós vos pedimos, mulheres, para seguirem os vossos sentimentos e 
descobrirem o que vos impede de se relacionarem plenamente nas vossas 
relações com os homens. Reconheçam os sentimentos – perguntem a vocês 
mesmas “o que é que me impede de me relacionar com o sexo oposto?”.

Permitam que a energia se mova e flua para os vossos corpos; reconheçam 
verdadeiramente esta energia. Esta noite, a energia será libertada. Permitam o 
perdão a vós mesmas por terem carregado esta energia por tanto tempo, 
enquanto sonhavam com uma relação profunda e cheia de significado. 
Permitam que a energia flua e se retire… permitam que o amor tome o seu 
lugar… permitam apenas que a energia se mova através dos vossos corpos e 
deixem que o amor flua, tomando o seu lugar. Onde quer que seja que o 
masculino e o feminino se encontrem, permitam uma fusão destas duas 
energias. Como só estão aqui mulheres esta noite, permitam que a energia 
feminina, no seu máximo, venha até os vossos corpos. No lado esquerdo dos 
vossos corpos têm a verdadeira e autêntica energia feminina. No lado direito
têm o que não é verdadeiramente uma energia feminina, mas é a energia que 
aprenderam com as vossas mães e colegas femininas, com o vosso círculo de 
amigos e familiares. No vosso lado direito estará a marca da vossa feminilidade 
e no lado esquerdo o vosso típico arquétipo feminino.



Agora permitam-se perdoar à vossa marca feminina e descobrirão e sentirão 
uma energia fenomenal no lado esquerdo do vosso corpo… Este é o verdadeiro 
poder feminino… Permitam que o verdadeiro poder feminino percorra 
lentamente o vosso corpo da esquerda para a direita, do receber para o dar… 
Permitam-se dar amor verdadeiro e perdão à vossa marca feminina no vosso 
lado direito, e peçam que esse feminino se mova para o vosso coração 
permitindo verdadeiro amor e apoio… ser suportado num ambiente seguro e 
saudável onde esta parte possa ser amada e suportada… onde a alegria seja 
trazida para este aspecto da vossa vida.

Há uma nova energia a chegar a este planeta… Notarão que a data é 4-2-4: o 4º 
dia do 2º mês do 4º ano… Isto simboliza verdadeiro balanço e dualidade… Este 
é o dia em que o verdadeiro balanço entre a energia masculina e feminina será 
saudado, aqui no planeta.

A Cidade do Cabo, conhecida como a Cidade Mãe, é a energia feminina para a 
África do Sul… Esta energia feminina tem sido trazida para harmonizar este 
ambiente esta noite, e foi ancorada na Mãe Terra. A lua está agora cheia e está a 
reflectir a luz do sol masculino, criando esta noite uma energia feminina e 
suportando esta marca e a nova energia. A energia feminina deve ter 
atravessado metade do vosso corpo… Permitam somente o verdadeiro perdão 
dos aspectos masculinos do vosso corpo onde esse perdão é necessário… 
permitam um “deixar ir” da necessidade de operar a partir das energias 
masculinas… Podem sentir que a energia feminina é muito poderosa… tão 
poderosa mas tem uma suavidade e gentileza… Tem mesmo uma energia 
guerreira inserida em si mesma. Uma mulher que se defenda a si mesma usando 
a sua energia guerreira feminina será, de longe, mais poderosa do que uma 
mulher que tente operar a partir da sua energia guerreira masculina. Quando 
uma mulher permanece fiel a si mesma, estará dentro do seu poder feminino. 

Permitam que a energia flua lenta mas firmemente através do vosso corpo… 
Esta energia feminina está aqui para ficar, a menos que decidam escolher os 
vossos condicionamentos sociais… Esta é a verdadeira energia do feminino… 
Enquanto operarem nesta energia encontrarão verdadeiro amor para vocês 
mesmas… Os homens ao vosso redor notarão a luz… O amor que viva no vosso 
coração será libertado para o exterior e todos o notarão…Todos o reconhecerão 
e a vossa beleza interior brilhará a partir de dentro… O Amor irá 
definitivamente atravessar o vosso caminho. Onde esta energia encontrar 
resistência, reconhecerá essa resistência e permitirá que gentilmente se dissipe, 
liberte e parta.

Vocês, mulheres, são as premiadas, são as primeiras a sentir esta energia em 
muitos milhares de anos. Esta energia é diametralmente oposta aos vossos 
condicionamentos sociais… Reconheçam isso e permitam que a energia se mova 
através da resistência. O Espírito está nesta sala esta noite… A energia está com 
o Espírito apoiando este processo… apoiando cada um individualmente durante 



este processo. À medida que mais mulheres venham para esta energia, mudarão 
a consciência de massas relacionada com esta energia… As dores menstruais 
começarão a desaparecer, os nascimentos deixarão de ser dolorosos, novos 
métodos de compreensão acerca do nascimento serão cada vez mais aceites e 
farão cada vez mais a norma.

As mulheres que operem nesta energia terão crianças pelas razões certas; terão 
um conhecimento inato de como criar uma criança. Como esta energia chega 
para todos - o conhecimento absoluto do que é ser mulher - todas as mulheres 
quererão estar nesta energia. Vocês criarão um espaço para a vossa própria 
harmonia e segurança…criarão um espaço de desejo, desejo de ser mulher e de 
entrar nesse espaço de feminilidade… o espaço do sagrado feminino… o espaço 
da verdadeira compreensão, não só da feminilidade mas da natureza.

Não só compreenderão a feminilidade aqui na Terra, mas terão uma absoluta 
conexão divina com a Terra Mãe e com o Pai Céu… terão uma compreensão 
completa da Mãe Terra… um verdadeiro sentimento e sentido de pertença… 
Enquanto falamos está sendo dissolvido tudo o que é de segunda classe acerca 
de ser mulher… uma mulher dentro do seu verdadeiro poder nunca receará um 
homem… ela verá a verdade dentro do homem… e conhecerá um homem que 
está no seu verdadeiro masculino sagrado e opera a partir dele.

A Nova Era começou maioritariamente com mulheres trabalhando nelas 
mesmas, mas mais e mais homens começaram a trabalhar neles próprios e a 
entrarem cada vez mais dentro da verdade do masculino sagrado. À medida que 
vocês, mulheres, fazem nascer o sagrado feminino dentro deste reino e deste 
circulo, criam também um espaço para o sagrado masculino ser impresso e 
manifestado aqui na Terra.

No mundo ocidental o sagrado masculino está virtualmente obsoleto - os vossos 
lideres encontram-se nessa situação há gerações. O sagrado masculino foi 
substituído por um homem subversivo de segunda classe que opera usualmente 
fora do poder, da vontade ou da integridade neste plano terrestre… Daí as 
razões para as regras, para tantos conflitos e falta de resolução; a maioria dos 
homens não está no seu poder. A energia guerreira foi dissipada… foi dissipada 
pela tecnologia… a bala inventada no mundo ocidental, na Europa, custou caro 
às civilizações do Norte e Sul da América, África, parte da Ásia e todas as 
grandes culturas… O que o Ocidente nunca se apercebeu foi que isso custou caro 
à sua própria espiritualidade.

A guerra e o conflito fazem parte de facto do ser homem; o verdadeiro carácter 
guerreiro faz parte do autenticamente masculino. Balas e bombas nucleares 
fazem parte de uma energia masculina de segunda classe… não é uma energia 
verdadeiramente masculina, é a energia da cobardia, uma falta de compreensão 



da condição masculina. Quando um homem mata outro homem num acto de 
guerra, cometido em integridade absoluta com as coisas do modo que elas são, 
então esse homem dormirá pacificamente durante a noite. Mas quando homens 
se escondem por detrás do cano de uma arma e não olham nos olhos do homem 
para o qual disparam a mil metros de distância, ou lançam bombas de um avião 
em cima de mulheres e crianças inocentes, esse tipo de homem não dormirá à 
noite, não descansará facilmente, não descansará em paz – será impossível 
porque esse homem está a agir através de uma energia masculina de segunda 
classe; esse tipo de homem criou um mundo muito inseguro para a sua própria 
mulher e filhos.

As grandes nações do mundo ocidental sofrem de graves e severos danos 
psicológicos como resultado do seu tipo de guerra. Onde não há honra na morte, 
o Espírito fará o homem pagar o preço das suas acções. Quer um homem tenha 
ordens para cometer estes tipos de actos ou não, cada homem individualmente 
terá que assumir a responsabilidade pelos seus actos aqui na Terra. Cada 
homem tem capacidade de escolha em cada situação cada vez que actua. Cada 
homem é responsabilizado pelo Espírito relativamente às suas acções. O 
Ocidente será agora mais responsabilizado pelas suas acções do que em 
qualquer outra altura da sua história. Este processo de responsabilização 
começa com o Espírito. Quanto mais o Espírito flúi através de um homem, mais 
escolhas ele terá e mais fiel à integridade ele será. As religiões sem vigor do 
Ocidente, a total falta de verdade entre um homem normal e um padre, a falta 
de compreensão do Espírito pelos padres no mundo ocidental tem muito a ver 
com o mau funcionamento e a disfuncionalidade da sua sociedade.

Quanto mais a mulher ocidental caminhar para dentro do seu verdadeiro poder 
feminino, mais ela criará um espaço para o homem assumir a sua sagrada alma 
masculina. Um homem na sua verdadeira alma masculina será um homem pelo 
qual vale a pena dar a vida; ele será um homem para amar e reverenciar, para 
honrar e respeitar. O Ocidente não poderá mais suportar homens de segunda 
classe e líderes de segunda classe para os governar. O Ocidente, se pretende 
salvar-se, terá que ser governado por homens de primeira classe com 
consciências de primeira classe, compreensão espiritual de primeira classe da 
vida e de quem eles são. À medida que mais mulheres caminharem para o seu 
sagrado feminino, mais os verdadeiros lideres das nações se erguerão acima dos 
líderes actuais.

Senhoras, como podem sentir, a energia feminina está agora a mais de 90% 
através dos vossos corpos… Vocês têm o poder da escolha… é isto que querem 
para vós e para o mundo, ou preferem a velha energia?

Podem fazer a vossa escolha agora… sentir o quão poderosa se sente agora uma 
mulher no seu verdadeiro poder feminino… Com a aceitação desta energia, ela 
se moverá para os vossos corpos para lá permanecer… 



Outras mulheres respeitarão e honrarão a vossa presença. Nós temos a 
aceitação de 100% de mulheres nesta sala… criaremos um espaço e ancoraremos 
esta energia no novo mundo… para uma nova criação… para um novo modo de 
ser… para um novo estado de relações.

Meus queridos, uma vez mais temos admiração e respeito pelo trabalho que 
estão fazendo… Os vossos guias encontram-se aos vossos pés… permitam que 
eles vos ofereçam um banho de amor e que lavem e purifiquem as vossas 
energias… Permitam que eles vos sustenham como nunca o foram antes… 
Permitam uma verdadeira ligação com a lua, neste dia de perfeito balanço… 
Permitam que o amor flua da lua, que está quase cheia, para os vossos corações, 
e abram o vosso coração para o Sagrado Feminino…

Desfrutem destas energias… Os vossos corações estão a encher-se de amor. O 
vazio do vosso velho modo feminino está a ser libertado e a plenitude do 
verdadeiro feminino está a fluir para os vossos corações…

Quando sentirem que estão prontas retornem devagar à sala…

Este é Kryon que se despede…

Fiquem bem, Deus vos abençoe e desfrutem do vosso mundo feminino!

"Liberando o Terror/Medo"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown
10 de março de 2004 - Lakeside, Cape Town

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações, meus queridos, EU SOU Kryon do Serviço Magnético.

É maravilhoso tê-los aqui reunidos esta noite, pois há muita raiva no ar e as 
energias estão muito turbulentas neste momento. Há muitas mudanças de 
energia em andamento, principalmente relacionadas às energias femininas. 
Durante milhares de anos as energias femininas não foram escutadas com 
verdadeira integridade. O feminino, sendo o desconhecido, foi manipulado e 
distorcido pelos poderes que controlam o planeta – por exemplo, a Igreja 
Católica e outras pertencentes a sociedades que detêm grande poder na Terra. 
Estas forças conseguiram manipular as energias femininas na Terra, e isso é 



uma grande perda para a humanidade, tanto para homens quanto para 
mulheres, já que tanto homens quanto mulheres possuem energias femininas.

Tal como vocês escutaram na última canalização, há uma nova energia, uma 
poderosa energia feminina, que está sendo trazida e solidamente ancorada no 
plano terrestre. Esta poderosa energia não será modificada. Entretanto, à 
medida que esta energia for sendo ancorada e fortalecida, as energias femininas 
mais frágeis se encontrarão sob uma grande pressão. Haverá muitos padrões de 
comportamento a serem mudados em sua própria psicologia. O amor e a 
compreensão de si mesmos necessitam ser exercitados. Os seus corações devem 
estar em paz, pois essa nova energia trará a verdadeira alegria ao mundo. A 
raiva anteriormente mencionada é de curta duração e ela deve ser exercida 
como uma raiva que está no passado, que retrocede ao tempo da sua infância e à 
forma como foram tratados em criança. Isto virá mais e mais à tona, e vocês 
serão capazes de ver mais claramente as relações dos seus pais à medida que a 
raiva da criança interior começar a fluir; vocês então poderão removê-la e 
liberá-la. A criança está criando a realidade do seu mundo; antes de vocês 
poderem co-criar com o Espírito no real sentido da palavra - queremos com isso 
dizer co-criar uma realidade que realmente desejem - a criança interior tem de 
ser curada, tem de estar segura e morando em seus corações. A criança necessita 
de pais que sejam iluminados - o que quer dizer que vocês como adultos têm de 
ter as habilidades vitais para conter e amar a criança, provendo suas 
necessidades e observando que suas exigências sejam satisfeitas.

Sua própria criança interior está profundamente ferida na sua porção feminina. 
Isto não aconteceu por um ou dois séculos, mas por milhares de anos no plano 
terrestre – esta enorme disfunção deve ser corrigida. Um dos maiores 
problemas neste planeta é o terror/medo absoluto. As manchetes dos grandes 
jornais comprovam isto – há constantes guerras ocorrendo no Oriente Médio e 
em outras áreas do mundo, e atos terroristas aqui e ao redor de todo o mundo. 
Estes atos são um reflexo direto da consciência da humanidade e do 
terror/medo absoluto que segue dentro da psicologia e biologia de cada 
indivíduo.

O terror/medo é a principal razão do comportamento passivo/agressivo, pois 
ele reprime as suas energias e os escraviza. Por exemplo, quando em torno de 
uma criança recém-nascida os pais estão com raiva, ainda que não esteja ao 
alcance dos ouvidos da criança, esta, por estar ainda conectada com os pais, 
capta essa raiva; a criança, por ser indefesa e incapaz de fazer algo a respeito, 
simplesmente entra em estado de terror/medo. Onde o terror/medo for 
instalado na sua psicologia e biologia, será necessário um grande e consciente 
esforço para encará-lo e liberá-lo. O comportamento passivo/agressivo surge 
sob muitas formas e normalmente opera em níveis inconscientes. A maioria das 
pessoas nas profissões de cura têm a intenção consciente de "fazer o bem", mas 



quando você experimentou o terror/medo na sua infância, ele pode prendê-lo ao 
chão e pode suprimir suas energias a um nível profundo.

Pessoas que provavelmente sofrem de terror/medo são as que perderam um 
irmão, um dos pais ou que viveram uma outra grande perda muito cedo em suas 
vidas, geralmente antes dos sete anos, e em menor grau após esta faixa etária. 
Geralmente os pais dão o melhor de si para seus filhos, entretanto as relações 
nem sempre são o que deveriam ser; e quando as pessoas não conseguem de 
uma relação o que deveriam, é gerada hostilidade, raiva, perturbação e violência 
dentro de casa. Seja qual for o comportamento perturbador que se produza em 
torno de uma criança muito pequena, mesmo durante a gravidez, ele pode gerar 
terror/medo inerente à natureza deste ser humano. Isto esclarece a necessidade 
de colocar a intenção em liberar o medo da sua própria psicologia e biologia.

Freqüentemente um bom sinal para saber se há terror/medo dentro de vocês é: 
você pode dizer a verdade e comunicar-se bem a todo momento? Se vocês 
acham difícil dizer a verdade, ou reconhecer certas coisas, então vocês podem 
deduzir que há terror/medo dentro de vocês. O terror/medo que se encontra no 
corpo e na psique de uma pessoa é atualmente a maior forma de poluição da 
humanidade.

A intenção está colocada para liberar o terror/medo intrínseco da raça humana. 
Dentro dos próximos dois ou três anos será fácil liberar o terror/medo, pois há 
muitas pessoas trabalhando com estas questões. Quanto mais pessoas 
trabalharem suas questões relacionadas ao terror/medo, maior será a energia de 
suporte para todos em torno liberarem seu próprio terror/medo, o terror/medo 
da criança interior. É muito semelhante ao conto de fadas de Liliput, no qual 
pequenos seres prendem um gigante ao chão com alfinetes – são tantos alfinetes 
que ele não consegue se soltar e se libertar. Essa é uma representação real dos 
efeitos do terror/medo.

À medida que esta mensagem circula entre as pessoas neste salão, elas 
experimentarão o terror/medo em seus próprios corpos. Elas estão sendo 
amparadas em um espaço seguro, onde é fácil liberar o terror/medo e deixá-lo 
ir. E à medida que ele for liberado, o amor tomará seu lugar. Vocês podem bem 
imaginar a realidade que o puro terror/medo cria. A abundância será 
praticamente inexistente e vocês irão de um problema a outro, nada 
acontecendo em suas vidas sem dificuldade, sempre havendo preocupação, até 
que esta energia seja esclarecida. Esta energia pode levar à violência, abuso, 
raiva, mentira e a outros distúrbios. Onde esta energia for revivida nas suas 
vidas, vocês não estarão presentes em seus próprios corpos. Vocês não estarão 
no controle das suas próprias vidas, não estarão em condições de funcionar tal 
como o faria um ser humano normal, suas habilidades de criar se encontrarão 
totalmente suprimidas, a sexualidade estará em baixa e a verdadeira vontade de 
viver na Terra estará apagada. Há aí a possibilidade de uma profunda 



depressão, tristeza e emoção, mas à medida que falamos esta energia está sendo 
liberada.

Pedimos-lhes, então, que fechem os olhos e vão para dentro de si mesmos e 
procurem um tempo em suas vidas em que estiveram aterrorizados… seus pais 
eram tão grandes e vocês tão pequenos... talvez algo tenha acontecido que fez 
seus pais perderem totalmente o controle. Seja o que for que venha à 
consciência, cobrimos o grupo esta noite com um manto de energia 
apaziguadora, manto este que tem a intenção de penetrar o núcleo do terror e 
do medo a fim de liberá-lo de uma vez por todas. Seus guias estão aos seus pés 
em absoluto respeito por sua experiência aqui na Terra e o salão está repleto de 
espíritos e um profundo e intenso amor. Pedimos-lhes que vão através do 
espaço e do tempo seguindo a energia do medo e do terror... seguindo esta linha 
para trás no tempo, mais e mais profundamente... mais e mais profundamente, 
permitindo a si mesmos encontrar a criança interior… a criança que sofreu de 
tanto terror/medo… permitam a si mesmos encontrar esta criança… e permitam 
que esta criança seja mantida em segurança pela energia deste manto. Deixem 
que esta criança saiba o quão segura está… deixem que essa criança saiba que é 
seguro ela expressar seja lá o que for a respeito deste terror/medo… digam a 
esta criança que é absolutamente normal sentir o que ela sente... permitam que 
esta criança expresse seus sentimentos e que ela se religue ao divino. Esta 
criança perdeu sua imagem, sua conexão, ela perdeu sua fé em Deus... ela sentiu 
que estava completamente sozinha no mundo, sentiu-se tão indefesa, insegura, 
magoada e ferida. Vá mais e mais profundamente... mais e mais profundamente, 
pois esta energia é como uma raiz principal que lhe suga toda a energia antes 
que esta possa chegar até você... sua energia alimenta o terror/medo desta 
pequena criança... permitam-se ver o terror/medo como ele realmente é. Vocês 
agora podem desconectar-se do terror/medo e vê-lo como um adulto olhando 
para o interior de si mesmo... permitam que esta energia seja liberada e tragam 
sua criança para dentro do seu coração... permitam a ela que esteja 
verdadeiramente ligada ao seu coração... deixem que ela sinta todo o amor que 
vocês podem oferecer-lhe e permitam que ela saiba que isto nunca mais voltará 
a acontecer... 

Permitam que este amor flua através do seu campo energético limpando este 
padrão de comportamento... liberando todas estas energias escuras, forças e 
eventos que precederam a este padrão. Este padrão pode provocar vergonha, 
culpa, mágoa, solidão e as mais profundas e pesadas emoções. O planeta está 
chegando a uma nova era e este tipo de energia já não poderá mais ser tolerada -
esta energia não será bem-vinda na nova era. A energia da paternidade está 
sendo totalmente modificada e aqueles que estão trabalhando em si mesmos se 
darão conta de que se carregam uma energia tal como esta, irão semeá-la em 
seus filhos. Estes ciclos que têm se perpetuado de geração em geração deverão 
ser cortados e parados, já que uma energia totalmente diferente substituirá o 
terror/medo. A paternidade deveria ser vista como um exercício sagrado. As 



pessoas não deveriam ter filhos para elas próprias sentirem-se bem, elas 
deveriam ter filhos para que o filho se sentisse bem, para respeitar e honrar a 
criança e cuidar das suas necessidades, assegurando-se de que todas elas sejam 
supridas. A única forma que isto pode ser feito é assegurando-se de que suas 
próprias necessidades sejam supridas antes de aspirar ao papel de mãe ou de 
pai. Se vocês não podem suprir suas próprias necessidades então seu filho 
crescerá com estas necessidades. Não se enganem, se suas relações não estão em 
ordem, então seu filho crescerá de uma forma problemática, sem ordem nem 
controle. Não importa quanto amor dêem a ela, a criança perceberá a relação 
dos pais – a criança se tornará a relação dos pais.

Até agora os relacionamentos não têm sido o que deveriam ser. Os homens não 
têm sabido o que é ser homem e as mulheres não têm sabido o que é ser mulher. 
O mundo ocidental fez de tudo para que a sabedoria das antigas culturas, que 
compreendiam a diferença entre homens e mulheres, fosse praticamente 
apagada da face da terra. Este conhecimento deve ser trazido de volta, e nele 
estará a verdadeira compreensão do papel de homens e mulheres no mundo. 
Esta energia está sendo disponibilizada para que homens e mulheres amem, 
honrem e respeitem um ao outro, vivam uma relação, aceitem e fortaleçam-se 
como indivíduos e ainda assim encontrem-se em um relacionamento de forma a 
trazer amor, honestidade e integridade a esta relação. Freqüentemente acontece 
de nos relacionamentos vocês procurarem a criança interior um do outro, e isso 
é totalmente inaceitável, e mais inaceitável ainda quando filhos estão 
envolvidos.

A maternidade e a paternidade deveriam ser vistos como tarefas sagradas, e 
mães e pais deveriam ser honrados e respeitados pelo seu papel na sociedade. 
Mães precisam especialmente de um espaço no qual criar seus filhos em seus 
primeiros anos. A criança precisa dispor de tempo com sua mãe onde se sinta 
perfeitamente protegida e segura aqui na Mãe Terra – por isso a terra é 
chamada de mãe. A criança precisa manter-se conectada à mãe e a mãe precisa 
estar conectada à Terra... todas as necessidades de uma criança são supridas por 
sua mãe e todas as necessidades de um adulto são supridas pela Mãe Terra. Se 
houver uma quebra na conexão entre a criança e sua mãe então a conexão com a 
Mãe Terra também será quebrada, e quando essa criança então atingir a idade 
adulta será muito difícil para ela permitir que suas necessidades sejam supridas, 
que a abundância se manifeste em sua vida.

Se vocês já olharam para um carvalho e viram quão profundamente suas raízes 
crescem dentro da terra e continuam crescendo mais e mais profundamente, 
então verão que há um crescimento muito maior abaixo do solo do que acima 
dele. Há firmeza e segurança antes de ela frutificar e tornar-se madura com a 
idade, e à medida que ela amadurece, dá mais e mais frutos e seus frutos são 
sempre bons. Mas os frutos humanos, isto é, as crianças humanas, não são 



sempre tão bem alimentadas como uma árvore alimenta suas sementes. A 
nutrição que uma árvore dá às suas sementes é consideravelmente diferente da 
nutrição que um humano dá a seu filho. Deveria ser a mesma; crianças 
deveriam ser providas, nutridas e amadas até elas amadurecerem, e à medida 
que elas fossem amadurecendo os pais deveriam deixá-las ir e não se prender a 
elas. Prender-se a seus filhos é simplesmente outro reflexo de que você não se 
ocupou da sua própria criança interior. A verdade é que vocês não manifestarão 
a realidade que estão buscando se suas crianças interiores não estiverem 
completamente curadas; esta criança cria continuamente a realidade de uma 
criança ferida, uma vítima das circunstâncias encontra-se no seu interior 
criando a realidade. A vítima tem um grande poder, foi-lhe dado um grande 
poder e ela está prejudicando sua relação consigo mesmo. Muito tempo será 
necessário para curar a criança interior. Freqüentemente diz-se "eu já me ocupei 
de tudo isto", mas a verdade é que se vocês não estão vivendo na abundância - e 
abundância significa ter tudo aquilo que vocês desejam - então sua criança 
interior não foi plenamente compreendida. Uma vez que sua criança interior 
estiver completamente curada, nutrida e provida, estabelecida em seu coração, 
somente então vocês poderão começar a manifestar e co-criar com o Espírito a 
realidade que realmente estão buscando.

Há muitas pessoas com dinheiro neste planeta mas freqüentemente o dinheiro 
não traz a felicidade. Uma pessoa que realmente vive na abundância terá 
dinheiro e felicidade, e haverá amor e alegria na vida desta pessoa. Sim, meus 
queridos, há uma nova energia vindo... uma energia de paternidade... uma 
energia antes de tudo honesta e pródiga em integridade. Bons pais são como 
bons carvalhos... são sólidos e suas raízes são firmes e profundas na terra... são 
altos e tocam o céu... suas vidas estão repletas de abundância. 

Qualquer um que tenha filhos com o pensamento de que a criança lhe trará 
amor, vive em um paraíso para bobos; crianças são difíceis e dão muito 
trabalho; e tem-se de criar um espaço para que se formem os laços entre mãe e 
filho... uma unidade familiar deve ser criada... com o homem criando e 
mantendo uma energia de segurança em torno de toda sua família, de uma 
forma muito similar a como o sol mantém os planetas perfeitamente em seus 
lugares no espaço. O Sol é o masculino, a Terra, o feminino, e a Lua poderia ser 
vista como o filho. O filho gira em torno da mãe assim como a Terra gira em 
torno do Sol. Assim é como um pai deve sustentar este bonito espaço para que 
sua mulher e família girem em torno dele, de modo que a mulher possa 
experimentar a maternidade em segurança e em um ambiente protegido, para 
que crie os filhos de forma que eles sintam-se seguros no planeta Terra.

Este é um mundo muito problemático, com muitas pessoas problemáticas. 
Gerar filhos enquanto vocês funcionam de uma maneira problemática apenas 
cria mais e mais problemas. Com a vinda das novas energias, mais e mais 
pessoas estão entrando nesta nova energia e trabalham para atingir estes 



objetivos. As energias dos jovens são muito diferentes das energias das famílias 
nas quais nasceram, e será muito mais fácil para eles atingir a iluminação à 
medida que estas energias estiverem ancoradas no planeta Terra. O núcleo 
familiar foi planejado para ser como uma bola de amor... o amor, deste modo, é 
respeito, honestidade, integridade, dignidade e compreensão dos papéis de 
homens e mulheres.

A vocês que estão trabalhando em vocês mesmos lhes será permitido conquistar 
mais e mais abundância. O dinheiro foi usado como uma ferramenta para 
garantir que vocês fizessem o trabalho; isso era uma parte do contrato de vocês. 
À medida que se tornem mais iluminados, mais facilmente lhes será trabalhar as 
suas questões… vocês até mesmo se alegrarão em trabalhar suas questões. O 
dinheiro se tornará cada vez menos importante, porque mais e mais 
abundante... vocês verão que quanto mais seu coração estiver aberto, tanto mais 
dinheiro e abundância vocês terão e tanto mais próximos estarão de aceitar-se a 
si mesmos como uma mulher em sua verdadeira feminilidade ou como um 
homem no verdadeiro sentido da masculinidade. As energias serão dadas para 
que o homem possa manter a mulher em um espaço sagrado onde ela possa 
abraçar sua feminilidade e condição de mulher.

Homens e mulheres estão destinados a estarem juntos aqui na terra. A vocês é 
permitido experimentar suas relações de muitas e muitas maneiras diferentes, 
mas limites têm de ser estabelecidos e respeitados por ambas as partes –
masculino frente ao feminino e feminino frente ao masculino. Quanto mais 
iluminados vocês se tornarem tanto melhor funcionará sua unidade familiar e 
tanto mais tolerante se tornará cada gênero. Não haverá somente tolerância 
como também intriga; mas lá estará a vontade de compreender e explorar 
muitas coisas que trazem um profundo senso de intimidade nas suas relações, e 
um profundo senso de amor e reverência. Quando vocês estão em um 
relacionamento deste tipo, vocês sentirão amor verdadeiro não somente em 
relação ao seu parceiro mas também em relação a si mesmos. 

A maneira como vocês lidam com seus relacionamentos é dando a vocês 
mesmos um parceiro que os possa sustentar em um espaço, tanto como homem 
quanto como mulher, que permita a verdadeira alegria de uma relação de 
família própria a pessoas iluminadas. Haverá uma forma eficaz para solucionar 
conflitos na qual um absoluto respeito entre homem e mulher, ou entre marido 
e esposa, será mantido e entendido. Há uma grande diferença entre homens e
mulheres... a energia dos homens atua em um plano horizontal e a energia das 
mulheres atua em um plano vertical. Esta é uma analogia para mostrar-lhes a 
diferença. Quanto mais profundamente vocês estiverem conectados ao Espírito 
tanto melhor funcionarão seus relacionamentos, e vocês encontrarão caminhos 
para compreenderem-se mutuamente. Homens e mulheres falam idiomas 
diferentes; a mulher está conectada com o feminino e por conseguinte com o 
desconhecido; e o homem está conectado com o masculino, ou o conhecido; e 



estas energias são interpessoais e complementares. Quanto mais conectados ao 
Espírito vocês estiverem, mais e melhor estas energias se ajustarão uma a outra 
como em um belo quebra-cabeças e criarão uma bela relação entre homens e 
mulheres. É como uma dança do Espírito na qual a confiança, a honestidade e a 
lealdade serão parte integral da relação. 

Em um relacionamento desta natureza seus sonhos serão os mesmos... tanto 
esposo quanto esposa terão o mesmo sonho, desejando as mesmas coisas. O 
Espírito cuidará para que estes sonhos sejam possíveis de serem vividos e 
realizados. Quanto mais próximos vocês estiverem do Espírito, tanto mais 
próximos estarão da realização dos seus sonhos. A energia destas novas relações 
também está sendo ancorada aqui agora. A fim de realmente contatarem com o 
Espírito desta nova energia é pedido a vocês que vão a mais e mais profundos 
níveis de intimidade, confiança, compreensão, paciência e comunicação. Um 
dos maiores problemas em torno da comunicação é uma vez mais a energia do 
terror/medo... onde houver terror/medo envolvido em suas vidas, a 
comunicação será difícil. 

Apenas permitam agora esta energia que afeta suas habilidades de 
comunicação... vejam de onde ela vem... simplesmente sigam este fio através do 
espaço-tempo uma vez mais... vejam onde esta energia afeta sua comunicação e 
uma vez mais encontrem a criança que acha difícil comunicar-se. Permitam que 
esta criança expresse seus mais profundos medos... vocês estão sendo seguros 
em uma estrutura tão densa, cálida e consistente esta noite que estas altas 
freqüências de medo podem ser liberadas. Permitam que esta criança expresse 
seus medos quanto à comunicação e permitam que ela saiba que ela pode sentir-
se exatamente assim quando sob qualquer tipo de ameaça. À medida que 
medos, frustrações e raivas são liberados, permitam esta criança no seu coração 
e dêem a ela novamente pais que possam comunicar-se de uma maneira bonita 
e eloqüente... com integridade absoluta, totalmente inabaláveis pelas 
circunstâncias. 

Meus queridos, este é o começo do fim do terror/medo na Terra... o magnetismo 
foi modificado... as energias estão estabelecidas.

Vão em paz, queridos, e que Deus os abençoe, este é Kryon que se despede.

"Energia do Mago"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

14 de Abril de 2004 - Sea Point, Cidade do Cabo
Tradução: Sônia Severo



Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações queridos, EU SOU Kryon do Serviço Magnético.

É maravilhoso estar aqui esta noite nesta ocasião tão auspiciosa – dia de 
votação na África do Sul. Dez anos atrás no primeiro dia de votação na nova 
África do Sul, estouraram bombas, houve violência e uma grande quantidade de 
medo, enquanto que agora as eleições no dia de hoje 14-04-04, os três 4 estão 
trazendo paz e prosperidade ao mundo e é disto que se trata na África do Sul. 
Há paz e haverá verdadeira prosperidade neste pequeno país na ponta da África. 
Há a atuação de um governo muito compreensivo e responsável, mantendo um 
equilíbrio entre o Ocidente, Oriente e a África por ela própria, fazendo tudo o 
que se pode por suas pessoas e permanecendo em verdadeira integridade com o 
propósito Divino para África do Sul.

Há uma grande quantidade de amor no ar neste país hoje; no passado o 
mercado de ações poderia ter quebrado, os negócios quase paralisaram meses 
antes da eleição e havia uma grande quantidade de medo rondando a mudança. 
Hoje em dia ninguém teme mudança, não na forma que se temia a mudança no 
passado – os maiores medos na África do Sul estão sendo superados e não há 
nada mais para temer. O medo maior era dar um passo para a grandeza da 
África do Sul e para a grandeza de sua própria humanidade. A África do Sul tem 
mudado de muitas maneiras e tem mantido o princípio Divino dentro de sua 
mudança. Houve muitas mudanças com os Europeus cuja minoria ainda segue 
manipulando uma grande parcela de poder; de certa forma este poder tem sido 
devolvido lenta e gentilmente para os ancestrais Africanos nativos desta região. 
A medida que esta energia flui gentilmente e apazigua, haverá igualdade entre 
todas as raças e credos, lentamente e seguramente haverá uma grande 
compreensão entre as religiões praticadas na África do Sul e a profunda 
Espiritualidade dos Africanos. A Espiritualidade Africana não é respeitada 
verdadeiramente pelos Cristãos e por muitos Africanos, de certa forma eles se 
sentem abandonados – muitos tem dado um passo em direção a divisão para o 
Cristianismo, mas ainda segue havendo uma grande crença nos ancestrais e nas 
antigas formas. Mais e mais pessoas na trajetória da Nova Era compreendem o 
que tange aos ancestrais e uma grande troca de energia está a caminho. O 
Governo aceita a orientação dos ancestrais tanto como o faz do Cristianismo e 
de outras religiões e forças – a orientação dos ancestrais é de fazer as pazes com 
o homem branco que conquistou os Africanos e que estabeleceu uma colônia 
nesta terra.



Em geral as pessoas brancas que vivem na África do Sul são parte da nação do 
arco-íris, uma nação que foi conquistada pelo homem branco nos séculos 17 e 
18. No continente da América do Norte a profecia a respeito de nação do arco-
íris é que una nova nação nascerá para trazer compreensão e conhecimento a 
toda as pessoas e raças… para trazer amor, liberdade e alegria aos corações dos 
homens… para trazer satisfação e compreensão… para trazer de volta o círculo 
familiar… para recolocar os papéis dos homens e das mulheres de volta na 
perspectiva… para tornar a levar a humanidade ao alinhamento com a natureza. 
A nação do arco-íris não está aqui para frear a tecnologia mas sim para abrir 
seus corações para um mundo que é verdadeiramente possível, um mundo onde 
os corações serão preenchidos com amor, um mundo onde os regulamentos e 
leis não são necessários, quando seus corações estão cheios de amor todos os 
regulamentos e leis despencam. Um mundo onde uma religião pode ser formada 
– no começo será a compreensão de todas as religiões, e ensinando as pessoas 
de outras religiões o entendimento de cada religião e visualizando o elo de amor 
que flui através de toda religião.

Seja onde for, onde houver divisão não há divindade porque não há divisão no 
Divino. Todas as religiões devem ser respeitadas e serem vistas como ajuda para 
a humanidade em sua jornada em direção ao amor e em direção a Deus. 
Nenhuma religião neste planeta tem o domínio sobre o Divino. Cada religião 
está estabelecida para guiar as pessoas para o Divino e o Divino espera de 
braços abertos e de coração aberto para que todas as pessoas o vejam. Tal como 
vocês escutaram muitas vezes nestas canalizações, há uma estrada especial, uma 
rota especial que não tem paralelo com nenhuma outra. Kryon tem ensinado 
uma trajetória para o Divino através do amor, de um espaço no coração de uma 
pessoa onde absolutamente não havia fé e não há crença no Divino. Através 
destas canalizações temos ensinado como se posicionar em sua verdade, como 
se posicionar em seu poder, como abrir seus corações e como dar o passo a 
partir da falta de fé e crença para a fé e a crença, como experimentar a Deus ou 
ao Divino. Fala-se muito de crença, mas a palavra crença no dicionário de Kryon 
basicamente significa “imite isto ou faça isto” levando uma pessoa de um estado 
de desconhecimento para o estado de conhecimento, haverá um tempo onde 
todos vocês conhecerão, sentirão e experimentarão a Deus e o Divino.

Experimentarão e conhecerão a Deus de tal maneira que vocês efetivamente 
saberão que não estão sozinhos, não é acreditar que não estão sozinhos, vocês 
saberão que não estão sozinhos. Encontrarão e sentirão uma forte orientação e 
sentirão este amor, e saberão… vocês saberão. Quando mais adentram na 
verdade e no amor e quanto mais confiam em si mesmos para se posicionarem 
na verdade e no amor; tanto mais divindade apreciarão e sentirão imensa 
gratidão em seus corações. Tem sido uma trajetória muito difícil ao longo do 
caminho para encontrar ao Divino porque tem ocorrido uma determinada 
queda na consciência no planeta Terra desde os séculos 15 e 16 até o dia de hoje. 
Vocês reconhecerão que o crescimento do mundo ocidental tem se sucedido 



durante este lapso de tempo. A revolução industrial também se estabeleceu 
dentro deste lapso de tempo. O ocidente se encontra muito perto da queda e 
está em um estado de declínio. A decadência vem internamente. Pessoas que 
vivem em lugares como a América do Norte e Europa sentem a falta da alma e 
da espiritualidade que suas religiões estão produzindo. Isto está criando uma 
nova energia, descrita como Nova Era, e está trazendo rituais procedentes das 
práticas dos Índios Americanos Nativos e de muitas outras culturas antigas, e do 
mesmo modo com as canalizações de Kryon, vocês estão recebendo mais e mais 
informações e mais conhecimento que os leva para um espaço de consciência 
Crística, uma consciência na qual conhecerão a Deus, onde a sua parte que os 
fez sofrer morrerá e em seu lugar haverá uma definitiva conexão Divina que 
vocês poderão verdadeiramente sentir. Esta conexão será do chacra coronário 
ao Pai Celestial e do básico para Mãe Terra e do seu coração para o coração do 
Grande Sol Central, e do seu coração ao coração da Mãe Terra.

Mais e mais pessoas estão se conectando. Kryon não está aqui para predizer o 
futuro, mas para elevar sua consciência para um nível de consciência Crística e 
mais além; o qual lhes dará uma consciência que permitirá ao plano terrestre se 
elevar sobre o terror, medo e entrar globalmente em uma consciência de amor, 
alegria e liberdade – uma consciência onde podem tomar decisões conscientes 
para comandar a humanidade a uma nova dimensão… uma nova era… um novo 
despertar… um novo sentimento... uma nova experiência; essa experiência pode 
ser denominada “benção” na velha energia. Seu coração experimentará o dobro 
do tamanho do que é atualmente e não haverá ações sobrenaturais se 
manifestando neste planeta. Nós falamos de compreender outras religiões e 
falamos de uma verdade; a verdade Divina. Falamos de amor, alegria e 
liberdade, falamos de um mundo sem barreiras nem fronteiras – queridos isto é 
iminente!

Se a consciência da África do Sul pode mudar em dez anos, de eleições violentas 
para eleições completamente pacíficas, alguém poderia perguntar “o que trará 
os próximos dez anos?" e nós sugerimos a vocês que abram seus corações para 
os próximos dez anos – não fechem seus corações. Abram seus corações as 
forças do mal que intentam controlar este planeta, o que o Espírito não 
permitirá e permita que elas sintam o amor. Permita que estas forças sintam o 
amor verdadeiro dos corações dos homens e das mulheres de todo o mundo. 
Permitam que uma nova e completa alma chegue ao continente da América do 
Norte e Europa; é aqui onde se requer a maior expansão de consciência – são 
estas nações que tem criado o mundo material e a divisão material, criando 
nações mundiais de 1ª, 2ª e 3ª. São os líderes Espirituais destas nações os que 
tem despojado e destruído a Espiritualidade e a cultura de muitas das tribos 
antigas que pertencem a esta terra.

O Espírito está trazendo de regresso a espiritualidade e a profunda 
compreensão da vida no planeta Terra; estamos oferecendo a vocês uma 



profunda orientação. A verdade é que toda a orientação de que necessitam se 
encontra em seus próprios corações e isto é para que vocês permaneçam em 
verdadeira integridade com vocês mesmos, ou seja, pensar, sentir e fazer como 
uno. A medida que permanecem na integridade de tal maneira que todos seus 
chacras ficarão abertos – o centro da vontade e o centro emocional serão 
completamente equilibrados e vocês enfrentarão inclusive os desafios mais 
fortes com relativa facilidade. Nós trazemos a palavra de que os curandeiros do 
mundo estão regressando. Houve um intento de destruir esta energia na Europa 
nos séculos 15 e 16; estas pessoas perderam seu lugar que tinham por direito no 
planeta e na sociedade. Os curandeiros estão regressando com mais e mais 
poder, com uma compreensão maior e mais profunda, como resultado desta 
experiência, e estes poderes que desejam solapar a estrutura social verdadeira 
devem ser perdoados; é somente devido a sua própria insegurança que eles 
buscam defender seus “status quo”.

As pessoas nascem para curar e servir. Estas pessoas não são produzidas. 
Pessoas com habilidades e poderes de curandeiros já nascem desta forma com 
um sistema energético completamente diferente do homem médio, e com um 
grande Karma atravessando uma vida com grandes dificuldades. Vocês 
freqüentemente ficam com raiva destas dificuldades; se vocês usaram sua ira, 
em correção a ira deve ter pegado vocês e empurrado para a escuridão e para 
fora, o outro lado de um lugar onde a vida era mais limpa e clara. Mais e mais 
pessoas que são curandeiras na trajetória espiritual têm a energia se fazendo 
mais pura, e haverá uma consciência mais séria da parte das pessoas que estão 
curando a si mesmos e levando a si mesmos para a integridade. Esta 
conscientização vai se converter em uma grande força, uma força que tem que 
ser reconhecida; uma força que sustenta grande poder e compreensão, uma 
força que não conhece barreiras e nenhuma dor ou lamento que não possa se 
dissolver. É uma energia que sabe que não há pessoa que não possa ser 
perdoada; sabe que não há pessoa que não possa amar. É uma energia tão 
pródiga como o céu, tão profunda como o oceano e tão rica como as florestas 
tropicais no equador. É uma conexão dos antigos para o moderno, do abstrato 
ao completamente material. É uma energia que vai transcender toda a maldade 
e que somente conhecerá amor e luz, é uma energia como a espada Excalibur 
que luta somente do lado do bem.

Isto, meus queridos, tem que ver com o amor, com o despertar real do espírito 
humano. Isto, meus queridos, não é evolução isto é revolução. O poder deste 
Espírito está se multiplicando a medida que falamos e esta energia particular 
vem do ocidente, a partir do lugar do Mago, um lugar que faz magia no mundo. 
É um lugar que não conhece o medo na escuridão, é uma energia que pode se 
divertir na escuridão, e que trará amor, alegria e liberdade a seus corações.

Assim que, queridos, fechem seus olhos e se interiorizem e se reconectem com 
seu próprio mago… o mago no qual você tem tentado banir e evitar… que tem 



tentado negar. O mago não tem sido bem vindo na Terra até este momento… é 
tempo de fazer magia, meus queridos… magia profundamente efêmera… a 
energia do mago pode provocar destruição na energia da escuridão. Com um 
coração pleno o mago pode iluminar a escuridão no coração de milhões. Agora é 
hora de dar as boas vindas de regresso aos antigos magos… os grandes como 
Merlín mesmo. Merlín encarnará como uma poderosa grade energética ao redor 
da Terra com uma energia muito mais poderosa que a grade da consciência 
Crística, e esta grade não será acessível a todos, só será acessível àqueles que 
vivem na luz. Somente será acessível para aqueles cujos corações estão 
verdadeiramente preenchidos de amor Divino… será acessível somente para 
aqueles que estão alinhados com o lado do amor e da verdade… estará 
disponível somente para aqueles que desejam fazer do plano terrestre um justo 
e honesto lugar para se viver. O mundo do mago é um mundo muito diferente 
ao das pessoas que tem alcançado a consciência Crística, na magia se requer 
uma grande responsabilidade e portanto uma conexão com esta grade somente 
pode ser dada a pessoas verdadeiramente responsáveis. Desta grade 
resplandecerá a nova consciência… fluirão novos sonhos para o planeta Terra…
fluirão as respostas aos problemas da humanidade… fluirá magia para 
preencher os corações das pessoas. A definição da magia é: a manifestação 
PURA da vontade Divina. Nós acentuamos a palavra pura porque será uma 
manifestação pura, não haverá variantes a partir do puro, e esta é a energia que 
virá a esta terra.

Assim aqueles que são magos, permitam que seus corações se abram… 
permitam que o mago internamente receba seu poder e energias… permitam ao 
mago curar seu coração… permitam que seu coração cresça para que vocês não 
hesitem diante desta nova energia… para que possam trazer este amor, alegria e 
liberdade a Terra com absoluta e impecável, integridade e responsabilidade. 
Durante os meses seguintes seu mago internamente irá redespertar e irá 
reavivar suas paixões e desejos, e trará um grande estado de consciência a cada 
individuo que carrega esta energia. Queridos, vocês verdadeiramente são os 
sensitivos que tem tido grande força para conter esta energia poderosa e esta 
energia crescerá somente até tal ponto que vocês possam sustentar e conter… 
ela somente pode crescer segundo o passo de seu crescimento pessoal. Não 
apressem esta energia ao longo… sejam gentis com vocês mesmos. O mago irá 
agora se posicionar entre os grandes Mestres para esta tarefa quase invencível… 
para recuperar a Terra da escuridão a que se viu submetida. Meus queridos 
vocês serão orientados fortemente e ganharão uma compreensão plena e 
profunda do mundo novo e do novo sonho.

Queridos, sigam bem e que Deus os Abençoem, este é Kryon se despedindo.



"Abundância e Amor"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

19 de Maio de 2004 - Wynberg, Cidade do Cabo
Tradução: Sônia Severo

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações meus queridos, EU SOU Kryon do Serviço Magnético.

É maravilhoso estar aqui esta noite – esta noite o assunto será a abundância e o 
amor, esta noite trataremos do terror e de liberar seus medos mais profundos e 
poderosos.

Antes de qualquer coisa vou falar extensamente do terror… O mundo está 
sofrendo grandemente sob a energia do terror. As nações dos Estados Unidos e 
do Reino Unido estão fomentando seu terror sobre os países menores e menos 
poderosos da Terra, sob o lema de combater ao terrorismo. Claro, estas duas 
nações têm que ser os parias do mundo neste sentido. Em geral o homem 
branco tem perdido seu caminho da paternidade, de se ocupar e nutrir os filhos. 
Desde a concepção em diante o homem branco executa um jogo de adivinhações 
sob os regulamentos da medicina alopática. Também as relações, devido a total 
ausência de uma espiritualidade significativa no mundo ocidental resulta que as 
respostas que deveriam provir de uma relação já não chegam e freqüentemente 
são rebaixadas e baseadas em atração sexual – uma atração que não pode cobrir 
a distância – uma atração que sem embargo não representa a união de duas 
pessoas, freqüentemente por razões convenientes, já que estas relações 
freqüentemente perduram muito mais do que jamais deveriam.

Muitas crianças chegam a este mundo de relações que estão fora de equilíbrio 
ou que não funcionam, onde os parceiros não estão conectados espiritualmente 
e não estão íntegros, de modo que cada companheiro se apóia um no outro e 
requer do outro a complementaridade de suas necessidades. Estas parcerias são 
completamente incapazes de funcionar e é muito perigoso para o mundo 
quando crianças nascem destas relações. Sempre se disse que a criança obtém 
dos pais o que necessita para trabalhar seu karma, e assim por diante. De 
qualquer forma está chegando uma nova energia e um Novo Mundo, uma nova 
energia na qual estas relações podem se tornar como dois pilares fortes com um 
templo construído no topo deles – este templo será uma bela relação entre um 
homem e uma mulher. Quanto mais fortes forem os pilares, tanto mais forte, 
grande e belo poderá ser o templo. Depende de cada indivíduo ver se eles 
tornam-se mais fortes e mais poderosos e posicionados sobre seus próprios pés.



Freqüentemente durante estas canalizações temos falado da diferença entre o 
masculino e o feminino. Uma mulher encontrará sua verdadeira fortaleza na 
feminilidade e um homem na masculinidade. Não cometam erros, não há outra 
forma. As crianças do mundo deveriam nascer de parcerias onde isto está 
compreendido; uma pessoa íntegra saberá e compreenderá isto. Onde existe 
algum tipo de reação em seu corpo ao escutar esta sabedoria, reconheça a 
reação e permita que a totalidade entre em seu corpo no local que se encontra 
esta reação. Isto significa que há algo com o qual tem que lidar a fim de poder 
encontrar a relação que verdadeiramente busca. O Divino tem colocado em cada 
e em todos seres humanos que tem chegado a Terra o sonho de uma bela 
relação. Uma bela relação com o outro é igual a uma bela relação consigo 
mesmo, assim que depende de você encontrar esta bela relação dentro si antes 
de encontrar um companheiro verdadeiro ou antes que a relação 
verdadeiramente funcione tal como deve ser. No momento as relações 
basicamente estão ensinando – ensinando um a se relacionar consigo mesmo, e 
à medida que um se relaciona mais consigo mesmo, então o relacionar-se com 
outros se faz muito mais fácil e suave, envolvendo muito mais amor, alegria, 
liberdade e excitação; enquanto que quando há dificuldade em sua relação, você 
terá que colocar muito mais energia em outros aspectos de sua vida e sua 
relação irá drenar sua energia e não lhe dará o mundo que realmente deseja. 
Sua missão de vida e sua vida familiar não serão preenchidas – a relação em si 
mesma iguala-se a vida familiar, vida dos negócios e qualquer outra vida que 
afetem vocês.

O amor é a única resposta. Onde haja problemas busquem amar e permitam que 
o amor flua dentro de seus corações, porque o coração é onde o homem e a 
mulher realmente se conectam ao nível da alma. Justamente no centro dos 7 
chacras se encontra o chacra do coração e a cor deste chacra é o verde. Se você 
não pode tratar-se bem a si mesmo e ter uma bela relação consigo mesmo, como 
pode ter uma relação bela com seu filho, e esperar que seu filho cresça livre, 
criativo, amoroso, alegre e livre de medos? O que estamos dizendo aqui é que a 
consciência atrai o amor, cura e unicidade e permite esta bela relação consigo 
mesmo. Vocês criam a própria realidade e vocês criarão um belo mundo fora de 
si mesmos, um porto seguro para seus filhos. As pessoas que são íntegras não 
lutam pela abundância, a abundância flui facilmente, gentilmente e em uma 
proporção absolutamente correta para cobrir suas necessidades e para que 
vocês possam realizar suas expectativas e desejos. A abundância cria muitas 
coisas e todos vocês são como diamantes com muitas facetas – facetas de sua 
personalidade, facetas de emoção, facetas de crenças, facetas de compreensão e 
facetas de amor.

Fechem seus olhos e vejam-se como um diamante com todas as facetas 
brilhantes, permitam que a luz flua e seja refletida – vejam todos as cores do 
arco-íris. Permitam-se sentir a si mesmos como um diamante e se convertam 
em um diamante. Sintam como é se sentir como um belo diamante... finjam que 



este diamante se prende em um pequeno pedaço de cordão no meio do ar e que 
gira livremente e que cada faceta se conecte instantaneamente com as outras 
facetas dos membros deste círculo esta noite... permitam-se sentir o amor que 
isto gera… mostrem muitas das diferentes facetas de vocês mesmos para cada 
um deste círculo... simplesmente atuem com a energia da abertura, claridade, 
poder e valor, com a densidade de um diamante, a dureza e todas as belas 
qualidades; a habilidade de refletir e desviar a luz. Um diamante é quase imune 
a risco, inquebrável... permitam-se sentir a segurança de ser este diamante e 
permitam-se sentir a energia da segurança.

Agora, em razão de o terror ser uma das energias mais instáveis na Terra e a 
energia do diamante ser tão estável, tão segura, vocês se sentirão seguros para 
permitir a entrada da energia do terror em seus corpos. Permitam que a energia 
se introduza em seu corpo. O terror desta vida de que agora falamos, 
provavelmente se introduziu em seu campo energético durante o nascimento, 
recebendo a palmada do médico, ou poderia ter sido quando seus pais tiveram 
uma discussão a seu respeito. O terror pode ter sido ao ser desconectado de sua 
mãe, ao ser separado depois do nascimento ou em algum momento durante os 
primeiros três meses. Qualquer separação irá criar terror no filho e tal como 
vocês bem sabem no ocidente isto ocorre o tempo todo. Isto é conhecimento 
oculto, este conhecimento é secreto.

Permitam a si mesmos encontrar este bebê que levou uma palmada do médico 
ou que perdeu a conexão com sua mãe em tão tenra idade e à medida que 
falamos permitam-se ver as circunstâncias difíceis através de sua vida que este 
filho aterrorizado tem criado. Permitam que sua mente flua livremente 
conforme vocês assentam nesta energia do diamante... este tipo de 
acontecimentos na vida pessoal desestabilizam a mesma mentalmente e 
emocionalmente, em grau menor ou maior, assim que simplesmente 
permaneçam com a energia e permitam que esta energia mude. Esta energia 
cria um comportamento passivo agressivo nas pessoas. Isto não é para julgá-los 
como seres maus; é para lhes dizer que sua criança interna esta completamente 
aterrorizado ou que vive em absoluto terror. Passivo agressivo significa que não 
tem o poder de expressar a si mesmo abertamente e de dizer exatamente o que 
quer ou precisa. Significa ter um elevado nível de insegurança dentro de si que 
faz uma pessoa fazer todo tipo de coisas estranhas e de ter um comportamento 
estranho. Pode ser mentindo, fraudando, e qualquer outro comportamento 
disfuncional que evite confrontação. Alguma vez se perguntou por que uma 
pessoa simplesmente conta mentiras na sua cara e não hesita? O embaraço e a 
vergonha em volta da mentira e da fraude é de certa forma absolutamente nada 
comparado ao terror que cada pessoa sente em si.

É claro que o terror se concentra ao longo de sua vida e este tipo psicológico se 
torna envolvido com a culpa e a vergonha. Este tipo de psicologia quer que uma 
pessoa seja pequena, que não seja vista nem escutada. Freqüentemente vocês 



escutam a expressão “uma criança deve ser vista e não escutada”. Se você tem 
ouvido isto ser dito em sua família há quase uma segurança de um ferro fundido 
que pessoas com uma criança interna aterrorizada está vivendo suas vidas em 
um tipo de padrão. A maneira que encontramos para curar esta criança é 
primeiramente entender que este tipo de coisa existe. Em muitas culturas 
nativas a criança nunca deixa sua mãe, ela é presa em suas costas, talvez 
carregada como uma criança de Índios Americanos nos primeiros meses de vida 
e isto é como deveria ser. Uma criança nunca deveria ser separada de sua mãe. 
Este laço entre a mãe e a criança é absolutamente essencial para que o ser 
humano cresça com saúde mental e emocional.

Então pedimos a vocês que encontrem esta criança aterrorizada. Se você pode 
apenas ver escuridão, peça a seu inconsciente para liberar a escuridão. Permita 
que o reino angélico retire está escuridão até que você encontre a criança que 
está escondida em tanto terror e envolvida em tanta dificuldade... e quando você 
encontrar esta criança olhe diretamente em seus olhos e apenas a abrace em um 
lugar seguro com sua contemplação e permita que o amor flua de seu coração 
através dos seus olhos para os olhos da criança... permita que uma energia 
cíclica flua do seu coração através de seus olhos para os olhos da criança e para 
dentro do coração da criança e para dentro do seu coração. Permita que esta 
energia se mova gentilmente e lentamente com amor e cuidado, com uma lã de 
algodão, e com amor e compreensão real. Maternidade é um trabalho de 
período integral, não é trabalho de meio expediente – maternidade é o emprego 
mais importante do planeta. As mães do mundo devem ser respeitadas e 
honradas – mães do mundo devem ser verdadeiramente apoiadas. Se uma 
mulher deseja ser mãe, ela deve ser honrada e profundamente apoiada para se 
tornar mãe. Tem que ter energia e ser colocado uma grande ênfase na 
maternidade. Para que uma mãe possa educar uma criança equilibrada ela deve 
devotar muita energia para esta criança. Este filho herdará cada simples 
disfunção que esta mãe tiver, cada simples sistema de crença, cada simples 
idiossincrasia e se converterá na tarefa da criança decifrar tudo isto que possa 
evoluir e aprender a amar a si mesmo. Se as pessoas que conseguiram alcançar a 
integridade tiverem uma criança, não haverá disfunção na criança e ela abraçará 
uma energia de amor, criatividade, alegria e trará iluminação e paz para o 
planeta. A energia da maternidade deveria ser uma energia bem-vinda aqui na 
Terra, mas as mães tem sido recriminadas de muitas, muitas coisas, tal como os 
pais.

Esta noite nosso enfoque se relaciona com a maternidade, o terror e a 
abundância. As mães em geral devem estar com raiva do seu mundo, saindo 
para o trabalho e deixando seus filhos nas mãos de outros para que os criem e 
talvez sentindo que suas necessidades não são verdadeiramente supridas. 
Freqüentemente o homem que se torna pai de filhos não pode sustentá-los e não 
pode amar a mãe de seus filhos. A energia do terror, meus queridos, é 
freqüentemente demasiadamente difícil de ser enfrentada. Temos feito um 



grande esforço esta noite para criar um lugar muito seguro, para criar um 
entorno muito seguro para que a criança aterrorizada seja curada. O terror é tão 
grande na consciência de massas que o mundo se encontra em guerra em torno 
do terror. O terror é quase impossível de ser mencionado e quase impossível de 
ser amado, mas nosso Criador não nos deu nada que não pudéssemos lidar. 
Depende de nós verter amor dentro do terror, como o terror de duas poderosas 
nações que sentem nos fundamentos de sua sociedade, o que é o resultado da 
falta de amor nas relações. Queridos, isto não é um julgamento e sim uma ajuda 
para encontrar o amor, é para levar o amor para suas relações. Uma vez que a 
cicatriz quase invisível do terror é liberada de sua psicologia seu próprio mundo 
pessoal irá se curar e mais e mais amor penetrará em suas relações. Vocês se 
converterão no pilar que pode suportar um templo poderoso e criar relações que 
na atualidade são apenas sonhos.

A energia do terror também cria outro fenômeno, o ódio de si mesmo e muito 
por detrás uma auto-sabotagem. Uma pessoa que tem uma criança interna 
aterrorizada irá criar e ter a energia de ódio de si mesmo e auto-sabotagem; com 
esta energia em seus próprios corpos quem poderá perguntar por que sua vida 
nunca segue facilmente e suavemente. Conforme curamos nossa criança interna 
que está aterrorizada, nós liberamos as energias de ódio de si mesmo e auto-
sabotagem. 99% da população do planeta possui esta energia e o 1% que não 
possui isto são geralmente do oriente e tem liberado isto através da meditação e 
uma extensiva prática espiritual.

Queridos, se permitam sentir a liberação destas energias escuras, estas energias 
que tem atrasado sua vida durante tanto tempo e permitam que em seu lugar 
flua o amor Divino... vocês deveriam saber que a maternidade é uma honra, é 
uma posição estimada. As mães devem ser mantidas em lugar onde elas possam 
sanar suas feridas da infância, já que a maternidade requer uma grande 
responsabilidade... elas trazem as novas gerações vindouras. Há muita 
responsabilidade na maternidade mas o homem também precisa criar este 
espaço, de segurança para que uma mulher não tenha o terror e o medo em seu 
psicológico, mas ter amor verdadeiro... um espaço sagrado para trazer uma 
geração vindoura completamente nova.

Com a nova energia vem as Crianças Índigo e tanto quanto está as energias dos 
mágicos que estão contidas na grade, mais além da consciência Crística as 
Crianças Índigo também se encontram conectadas a esta grade... agora esta 
grade está novamente ativada como estamos falando neste momento. Todos as 
crianças que nascerem agora, serão conectadas a esta grade e elas viram para a 
Terra com uma consciência completamente diferente. Vocês perguntarão “e 
quanto as Crianças Índigo que nasceram previamente?” Elas também estão 
renovando e fortalecendo sua conexão com esta grade. Com a ativação desta 
nova grade chega à ativação da liberação da energia do terror. Será como um 
efeito dominó de todas as emoções negativas escuras e profundas. É como uma 



porta sendo destrancada e aberta, a energia escura será liberada no éter e será 
transformada em amor e suas vidas fluirão como nunca antes. Vocês terão a 
coragem, força e energia para tomarem as decisões para suas vidas, as decisões 
que trarão amor, abundância, alegria e liberdade. Há um assunto grande 
posicionado aqui para muitas partes. Terror vem sendo usado para controlar 
massas e com este conhecimento e sabedoria desta noite esta energia de 
controle está sendo liberada. É um pequeno começo aqui na Cidade do Cabo, 
mas envolva a criança em seus braços e mantenha esta contemplação e permita 
que a criança interna venha para seu coração, permita que esta criança sinta-se 
salva e segura. Permita a esta criança sentir o amor Divino permita a criança 
sentir a conexão deste círculo e permita a si mesmo sentir a energia de 
transformação. Assente esta energia. Esteja nesta energia.

Conforme você assenta esta energia, reconheça qualquer dor e aflição em seu 
corpo ou qualquer sentimento que possa ter... conforme você os reconhece 
haverá uma liberação automática. Sua energia será automaticamente expandida 
à medida que você se solta da energia do terror. Você automaticamente irá se 
tornar liberado e livre. Você terá um sentimento diferente em seu corpo, mas 
sua mente poderá desejar caminhar pela mesma trajetória de tempos em 
tempos. Posicione sua consciência em sua mente e observe qualquer padrão de 
comportamento ou qualquer pensamento que esteja diretamente relacionado 
com o terror, reconheça e libere-os. Permita que o amor adentre nestes 
pensamentos e padrões de pensamento. Seu mais profundo medo não é para ser 
pequeno; seu medo mais profundo é para ser magnífico além da crença. 
Reconheça este medo e o deixe ir. Permita que sua mente clareie... seus guias 
estão aos seus pés e esta sala está repleta de espíritos e da energia de Kryon.

Se aceitem como diamantes, se aceitem nesta energia que estamos trazendo esta 
noite... deixem o amor fluir através de seu coração... recebam amor... dêem 
amor. Permitam que o terror mude e que as energias escuras fluam e tomem 
uma posição radical até a nova consciência. Uma consciência em um mundo 
onde vocês verdadeiramente criarão sua própria realidade, onde viverão seus 
sonhos e onde não serão oprimidos por energias que já não os servem mais.

Este é Kryon do Serviço Magnífico. Se assentem com esta energia por um 
pequeno momento e permita que seja liberada... isto é totalmente um Novo 
Mundo, um novo ponto de vista fantástico. Ninguém poderá dizer a você “não” 
ou dizer “você está sonhando”. Este mundo o pertence.

Sigam bem e que Deus os abençoe, este é Kryon se despedindo.



"O Amor é o Caminho a Seguir"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

11 de agosto de 2004 - Wynberg, Cidade do Cabo
Tradução: Sônia Severo

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações meus queridos, EU SOU Kryon do Serviço Magnético.

É maravilhoso estar aqui esta noite, porque esta noite está cheia do Espírito, 
amor e transformação. Esta noite se trata do amor, se adentrando na verdade de 
sua própria feminilidade e vosso próprio amor feminino. Trata-se de liberar as 
energias de seus pais e se abrirem à paternidade Divina. Trata-se de dar a 
criança interna um pai que sempre é querido. Dentro de vocês se encontra a 
verdade da paternidade e uma profunda compreensão e conhecimento 
adquirido em muitos milhares de tempos de vida neste planeta.

O amor é o caminho a seguir. E a compreensão se encontra na aceitação, e na 
aceitação pode se encontrar o perdão e quanto mais perdoe a seus pais, tanto 
mais fácil se torna sua vida. Há muita energia ligada a seus próprios pais 
internos, a forma em que se sente e a forma em que os vês, a verdade a respeito 
de seus pais. Para que uma criança se torne mais completa requer uma 
paternidade melhor e mais forte. Todos nós sabemos que nossos pais fizeram o 
que puderam, eles simplesmente deram o melhor de si. Em suas próprias 
relações eles lutavam. Esse foi seu desafio em suas vidas. Freqüentemente nesse 
momento da vida, durante os anos de formação da criança interna, os pais 
lutam mais entre eles. 

Há muitas expectativas em torno de cada um, experimentando com a 
sexualidade e colocando tantas expectativas em sua sexualidade. Seus pais 
tiveram muito por que lutar porque eles viveram em tempos difíceis. Muitos 
deles nasceram de pais que viveram durante a Primeira Guerra Mundial e há 
pessoas hoje cujos pais viveram durante a Segunda Guerra Mundial, com sua 
estrutura familiar demolida, tratando de conseguir grandes coisas no novo 
mundo industrial que surgia, sem ter um guia espiritual significativo em suas 
vidas, como o que vocês estão recebendo hoje e desde muito tempo. 

A energia de Kryon neste planeta está se tornando mais e mais forte. É uma 
energia contida dentro do todo; é uma consciência como a consciência de Cristo. 
Mas está muito mais além da consciência de Cristo e é uma consciência com 
uma compreensão completamente diferente e apesar de que muitos dos 
ensinamentos são similares, há uma enorme extensão em relação aos 



ensinamentos de Cristo. Uma vez que os canais de Kryon falam por todo o 
mundo, surgirá toda uma filosofia que algum dia se converterá em uma só. 
Haverá uma maior compreensão de quem somos. O mago interno de cada um 
de vocês se levantará e dançará ao som de seus próprios sonhos e sua própria 
música. Abrirá seus corações e criará um mundo que vocês desejam para vocês 
mesmos, fazendo que aqueles que os rodeiam os vejam com inveja. A inveja não 
durará para sempre porque à medida que abrem seus corações ao todo, será 
como as ondas em um tanque e todos compreenderam o caminho a seguir. 

Toda viagem requer um poço de água, caminhar de poço a poço. Não se pode 
sentar em um poço e se aventurar muito distante no Universo ou em torno da 
Terra. Há muitos poços de água neste planeta cheios de sabedoria, verdade e 
compreensão. As canalizações da África do Sul trazem a vocês um poço de 
informação e conhecimento em particular que os levará desde do mais baixo 
estado emocional até os mais altos estados de êxtases. Este conhecimento 
tornará realidade seus sonhos e trará profundas e significativas verdades em 
suas vidas, verdades que têm sentido, coisas que podem compreender, ainda 
que a verdade seja freqüentemente uma abstração, pode ser aprendida 
facilmente e pode ser vivida facilmente. 

Verdades que farão com que este mundo seja uma unidade outra vez. Trazendo 
grande sentimento e grande significação a suas vidas e esta é nossa única 
intenção, este é o mundo de vocês e é para que vocês acreditem nele. Todos 
vocês carregam a magia internamente, e isto é para que todos vocês se abram. 
Isto é descrito freqüentemente como uma flor de lótus – as pétalas se abrem 
para que o sol brilhe sobre elas.

Pode haver muitas dores à medida que vocês se abrem, mas o que os detém de 
se abrirem é o medo, a falta de confiança, a falta de compreensão a respeito de 
onde estão vivendo, a real incredulidade ante sua própria magia. O amor é o 
único caminho, sempre temos dito isto. A verdadeira manifestação vem através 
do verdadeiro amor, através da verdadeira compreensão. Há muitas coisas que 
vocês fazem em seu mundo que não estão alinhadas com o divino, mais é um 
reflexo direto de suas condições sociais. Vocês não são os culpados. Seus pais 
foram seus primeiros deuses e quando estão com mais de 21 anos de idade é 
tempo de converter o Universo em seu próprio deus, sua divindade. É tempo de 
que leiam e compreendam o universo. Sigam a trajetória que ele colocou 
adiante. Saibam que sempre estarão a salvo, sempre estarão protegidos, isto é 
totalmente coincidente com o que seus medos lhes refletem. Há tanto amor 
nesta Terra... ainda que em uma impressão em branco e preto, vocês pensariam 
que há tão pouco... Isto não é a verdade, porque à medida que vocês se tornem 
fortes, seus pais internos se curarão cada vez mais e vocês se tornarão mais 
suaves e mais amáveis porque há um enorme poder na amabilidade. Tanto 
quanto se é um homem ou uma mulher há um grande poder em ser amável –
amável mas firme e forte. 



Há somente uma forma real de tornar-se permanentemente amável e é a de 
tornar-se forte. Tornarem-se fortes depende de sua conexão Divina, o quanto 
abertos estão ao Divino. Quanto mais aberto está ao Divino, mais forte se 
tornam. É o Divino que te da a força. A força é tanto uma energia como é 
também poder, e quantas mais filiações do Divino puderem amar, maior força, 
poder, abundancia e dinheiros receberão porque sua viagem é feita com amor –
a amor a vocês mesmos, de maneira que possam amar ao todo. O amor a vocês 
mesmos trata-se da consciência, ser conscientes de sua própria beleza, força, 
poder e conexão. 

Sobre esta Terra, neste momento, há muitas feridas dentro do feminino. As 
mulheres tradicionalmente encarnam o feminino em maior proporção que os 
homens, mas como as mulheres têm sido o sexo frágil, elas têm sido 
atemorizadas mais facilmente e mais facilmente feridas que os homens em 
geral. As mulheres / o feminino são os que estão dando nascimento a novas 
gerações. Quanto menos feridas as mulheres / o feminino tiverem, mais serão 
capazes de trazer novas e poderosas gerações à frente para guardar a herança 
desta Terra de amor e beleza – o enigma do paraíso na Terra será revelado. Se 
as mulheres estão machucadas, particularmente a energia materna; então o 
feminino será muito duro, muito difícil de ter acesso, muito difícil de confiar. 
Neste momento há uma intensa e imensa dificuldade em se ter acesso ao 
verdadeiro conhecimento e compreensão do feminino. 

O Papa mesmo fala contra o poder feminino, mas este poder é o que 
propulsiona girar este mundo e de fato ainda o faz mas de uma forma muito 
limitada. O aspecto feminino dentro de vocês os mantém conectados a Terra, a 
mãe e freqüentemente temos dito nestas canalizações que a verdadeira 
manifestação somente pode vir através da mãe que está profundamente 
conectada a Mãe Terra. Somente assim poderão manifestar a abundância que 
vocês buscam. Por exemplo – por acaso alguma vez viram uma árvore sem 
raízes dando frutos, porque somente uma árvore como um abacateiro, um 
carvalho ou uma castanheira podem dar frutos como dão, já que estas árvores 
têm profundas raízes que seguem em direção ao interior da terra. É porque elas 
conhecem a sua própria mãe e compreendem quem é a mãe, com que elas se 
enraízam a si mesmas e continuamente aceitam a energia da Mãe Terra, todo o 
que necessitam elas absorvem. 

Profundamente dentro de cada um neste planeta, a mãe está ferida em maior ou 
menor grau e quanto mais e mais curam a mãe interna, dentro de vocês 
mesmos, a terra se converterá em um lugar melhor de se viver. Sua criança 
interna requer uma mãe. Uma mãe que proveja tudo o que a criança necessita e 
o que seja que possa ser justificavelmente provido por ela. As necessidades do 
reino animal e toda a vida vegetal são providas e não é diferente para a 
humanidade, exceto que a humanidade tenha conseguido uma forma de 



bloquear que suas necessidades sejam satisfeitas. A humanidade tem 
encontrado muitas formas de se ferir a si mesma através de não satisfazer suas 
necessidades, através de não compreender completamente como satisfazer estas 
necessidades, através de não se sentir o suficientemente valiosa como para 
satisfazer estas necessidades. Magníficos, amados, se souberem a verdade de 
quem são realmente, os que em certos níveis o sabem e em outros níveis o 
encontram totalmente inaceitável e incrível, então realmente se 
surpreenderiam, realmente se surpreenderiam. Não há nada neste Universo que 
não possam ter. Não há nada neste Universo que não possam criar. A energia e 
o poder estão esperando aos pés de cada indivíduo que vive neste planeta. Os 
grandes alquimistas da antiguidade sabiam o segredo da evolução humana. 

Muitos dos alquimistas caíram de seus pedestais e tomaram a grande avenida, 
não servindo as pessoas como deveriam ter servido, mantendo seu próprio 
poder sobre e mais além dos outros. Aqueles de vocês que tem lido e trabalhado 
com estas canalizações intensivamente por algum tempo, estão tendo este 
conhecimento e informação e começarão a ver fragmentos de sua criança que 
tornará a ser inteira. Agora o foco está mudando ligeiramente a partir da mãe 
interna e a cura desta ferida intrínseca será veloz, a energia é perfeita para este 
exercício. Uma vez que tenham entre 90% e 100% dos fragmentos de sua 
criança interna reunidos, então não levará mais de 6 meses para curar 
completamente a mãe interna. Uma vez que tenha lidado com os temores mais 
profundos de sua infância encontrarão muita facilidade em curar a mãe interna 
e começarão a nutrir esta criança interna, esta criança mágica. A medida que 
nutrem a criança interna, criarão magia nesta terra como somente uma criança 
pode criar. 

Vocês criarão tanto amor e tanto perdão em suas próprias vidas que serão 
abençoadas com a abundância em uma forma similar a um carvalho muito fértil. 
Notarão que a madeira do carvalho é dura e forte, é uma espécie de madeira 
completamente diferente do pinho que é mole e cresce muito rapidamente. A 
medida que sigam esta informação e conhecimento vocês se converterão não em 
um pinho mas sim em um carvalho, com sua madeira interna tão sólida e forte e 
capaz de trazer e sustentar vários frutos. Há um fim para o processo. O fim é 
quando a fragmentada criança interna está inteira e os fragmentados pai e mãe 
estão inteiros; a mãe interna operando livre e facilmente dentro da energia 
feminina e o pai interno operando livre e facilmente dentro da energia 
masculina; algo muito parecido a energia da kundalini avançando em espiral 
desde da Mãe Terra ao Pai Celestial e desde do Pai Celestial até a Mãe Terra. 
Terão uma clara e absoluta conexão ao conhecimento e a sabedoria contida na 
Mãe Terra. Este é o caminho que vieram transitar nesta terra. 

Nós dizemos “caminha de poço em poço e bebe a onde a água é mais doce, bebe 
a onde obtenha a maior nutrição e segue avançando”. Caminha ao longo de cada 
avenida que necessite caminhar mas não te desvies. Não te desvies por medo. 



Consulta o seu medo quando for necessário mas saiba que isso é o que é, é um 
medo, algo que te mantém em tensão, algo que te mantém no espaço, algo que 
te mantém longe de teus sonhos. 

Assim é que pedimos para que fechem os olhos e permitam que seus corações se 
abram mais e mais e mais. Permitam que seus corações se conectem a cada 
membro do grupo, se conectando mais e mais profundamente ao coração de 
cada um, como um carvalho se conecta com suas raízes profundas em contato 
com a Mãe Terra. Conectando-se com todos os elementos internos – o fogo, a 
paixão, a ira, a água, o oceano, o amor, o ar, a respiração, o Divino, a terra ao 
que pertencem e onde estão suas raízes. 

Sustentem todas estas energias porque todas estas energias pertencem a vocês, 
elas são suas. Permitam-se a si mesmos sentir o rei ou a rainha interna, o 
amante, o mago, o guerreiro, porque todos estes aspectos pertencem a vocês. 
Não neguem nenhuns destes aspectos porque à medida que avançam dentro das 
energias talvez sintam tremor nas tarefas que te esperam. A medida que 
avançam nas energias do amante talvez sintam teus maiores medo de amar o 
outro mas o mago sempre está ali, sempre disposto a fazer sua magia. Qualquer 
resistência que haja em teu corpo para se conectar com os outros, permita que o 
mago a libere e a transforme e a transmute em qualquer outra energia – uma 
que possa abrir qualquer bloqueio – tudo o que necessita é reconhecimento, 
compreensão e amor. Porque esta é magia branca – magia do Divino. 

Trata-se de amor e de romance, não com outro que não seja você mesmo, se 
dando as coisas com as quais sonha e deseja e que sempre quis e amou. Todas 
estas coisas te pertencem assim que aceita e possua e quando tenha dificuldade 
para receber, permita que o mago interno cure seus problemas em relação ao 
direito de receber. São as energias femininas as receptivas. Teu lado feminino é 
teu lado receptor e teu futuro. Quanto mais medo tem acerca de teu futuro, mais 
dificuldade encontrará para ter o poder adentrando em teu futuro e receber os 
presentes e os sonhos que são realmente teus. Quanto mais clara for a mãe 
interna, mais fáceis serão os passos em direção ao futuro, mais facilmente as 
energias femininas fluirão dentro de teu corpo, quanto mais aceite teu corpo e 
as energias femininas, mais se surpreenderam, mais mágico se tornarão. 

Quanto mais energia permitir que flua dentro de você, mais poderá manifestar, 
mais estável e forte se sentirá nesta terra. Esta é a razão pela qual é tão 
importante que olhe a sua própria mãe com aceitação e compreensão, julgando-
a sem julgá-la. Isto quer dizer – julgue dentro daquilo que teme e que deve ser 
tratado, mas aceite sua mãe pelo trabalho que ela fez para te criar. Ela também 
nasceu com um feminino ferido e com um conhecimento inseguro a respeito das 
energias femininas, da feminilidade e a maternidade. A medida que se abre mais 
e mais, seja homem ou mulher, com a cura da sua mãe interna, encontrará uma 
imensa coragem, uma grande força. Como qualquer mulher que alguma vez foi 



mãe o sabe, se requer uma grande coragem e força para trazer uma criança a 
este mundo e criá-la com suas melhores habilidades. 

Agora à medida que vai mais profundamente dentro de seu ser, peça ao seu 
mago que traga a sua mãe interna até você e permita que sua mãe interna 
apresente suas feridas, essas feridas que ela conhece, essas feridas que ela 
queria curar e permita que essas feridas sejam magicamente curadas, permita 
que a energia de Kryon flua ao longo de teu corpo para curar a sua mãe interna 
de uma forma harmoniosa, mística e mágica. E para aquelas de vocês que são 
mães, se há alguma culpa rondando sua cabeça durante o processo, reconheçam 
a culpa, deixando-a ir porque ainda que haja havido momentos em que sentiram 
que não fizeram o melhor que podiam, vocês deram de si mesmas, deram todas 
suas energias, deram todo o que tinham, foi seu instinto que as guiou. Talvez 
seu conhecimento não coincida com seu instinto mas não é uma coisa nem 
outra, sua intenção foi pura, é pura em todas e a cada uma das mães sem dúvida 
não importa o quanto bem ou mal sintam que fizeram seu trabalho. Saibam que 
fizeram absolutamente todo o possível por seu próprio filho e que atuaram com 
absoluta integridade dentro do plano Divino. 

Assim que permitam que as energias se movam através de seus corpos 
limpando, liberando e curando o que necessita ser curado, trazendo de volta 
partes da mãe que estão faltando de seu campo biológico / psicológico / 
energético. Dizemos que a energia desta noite foi perfeita. Desfrutem desta 
experiência recuperando a verdadeira mãe arquetípica dentro de vocês mesmos 
e uma vez mais ancorando esta energia arquetípica aqui na Cidade do Cabo, 
África do Sul onde o ser mãe entre a população nativa é provavelmente tão bom 
como em qualquer parte da Terra, são suas energias que são tão sólidas e 
arraigadas na Terra que faz com que este evento seja possível. 

Assim que queridos, unifiquem-se com as energias e onde haja resistência em 
seus corpos, permitam que esta resistência se limpe e se libere. Mantenham-se 
com a intenção de que sua própria mãe melhore porque meus amados, suas 
vidas agora estão mudando a passos largos. A transformação virá de pronto e 
facilmente e com a transformação virá a co-criação – a co-criação com o 
Espírito em um nível mais e mais rápido que nunca antes notado. Não passará 
muito tempo até que seus sonhos se realizem. 

Fiquem bem, sejam Abençoados, este é Kryon se despedindo.



"Superando os obstáculos na jornada para a 
consciência"

Kryon ~ Canalizado através de David Brown
8 de Dezembro de 2004 - Cidade do Cabo

Tradução: Silvia Tognato Magini

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações meus queridos pois EU SOU Kryon do Serviço Magnético

É maravilhoso estar com vocês nesta noite. Em muitas outras vidas, pequenos 
grupos de pessoas trabalharam juntos neste planeta e em outros planetas 
através das galáxias. Vocês são os curadores que vieram à Terra para cumprirem 
tarefas e trabalharem de formas específicas.

Fechem seus olhos e olhem interiormente por alguns instantes e permitam que 
as suas energias se assentem e relaxem. Conectem-se com a Mãe Terra através 
das plantas dos seus pés e com o Pai Céu através do seu chacra da coroa. 
Deixem essas poderosas energias conectarem à todos e estabilizarem vocês 
como um grupo – um grupo de pessoas que vieram juntos nesse plano da Terra 
pela primeira vez.

Permitam que as energias de recordação envolvam vocês – a recordação de 
trabalharem um com o outro, principalmente nos dias da Atlântida e Lemúria. 
Na vida deste planeta existem muitos giros e voltas para vocês que estão juntos. 
Sejam como um e percebam sua própria alma estando juntas lado a lado.

Desenvolvam uma conexão com cada membro do círculo através do centro do 
seu coração. Deixem o amor fluir do seu coração para cada membro do grupo. 
Abram seu coração para receberem amor de cada pessoa e não importa quais 
sentimentos estão em seu coração reconheçam-nos... deixe-os vir e deixe-os ir. 
Permitam que a energia do amor se levante em seu coração e limpe quaisquer 
bloqueios que estejam presentes. Deixe a energia do amor se expandir através 
do seu corpo e além... além deste universo. Desta maneira, o amor crescerá. Ele 
expandirá mais, mais e maior... e maior. A energia do amor fluirá ao redor de 
toda a Terra e retornará para seu próprio coração. Observem como a energia 
expande conectando-se com a energia da coroa. Então o amor e a verdade serão 
derramados para dentro de seus corações. Isto queridos, é o Templo do 
Rejuvenescimento!

Através do seu plexo solar, conectam-se com cada membro do grupo e 
permitam que esta energia amarela mova-se para trás e para frente, abrindo seu 



plexo solar, dando e recebendo e, onde haja qualquer dor ou desconforto, 
deixem que a energia libere e dissolva quaisquer sentimentos que vocês tenham. 
Quando vocês começarem a clarear seu plexo solar desçam para o seu segundo 
chacra, o chacra criativo e uma vez mais deixem a conexão operar através do seu 
segundo chacra dando e recebendo esta força criativa e reconhecendo todas as 
sensações. Então deixem a conexão cair para o chacra básico – a sua ligação 
com a Mãe Terra. Uma vez mais se conectem com o chacra básico de cada um 
dando recebendo esta energia de nutrição, luta ou vôo. Reconheçam quaisquer 
sentimentos em seu corpo, reconheçam e liberem... Deixem esses sentimentos 
virem e deixem-nos ir... Deixem-nos vir e deixem-nos ir. 

Agora se conectem a partir do centro da garganta – seu chacra da comunicação. 
Conectem-se com cada membro do grupo uma vez mais, movimentando-se 
através de claras comunicações. Onde existir qualquer bloqueio no chacra da 
garganta deixe que seja limpo e purificado. Se vocês não estão se expressando 
claramente estejam conscientes disso e liberem, e tirem do dia-a-dia da vida a 
compreensão de onde vocês não estão se comunicando com clareza.

Conectem-se a cada membro do grupo através do seu terceiro olho, o centro 
ajna, permitindo ao seu terceiro olho olhar em volta da sala e ver pessoas do 
passado, um passado distante. Um passado onde as lições eram as mesmas 
como são hoje – existências combinadas no Egito e muitas das civilizações 
antigas. Vejam as vidas que vocês viveram um com o outro no plano da Terra, 
naqueles distantes tempos passados e uma vez mais se conectem um com o 
outro através do seu chackra da coroa. Este chackra que se liga diretamente com 
o Pai Céu que é a conexão masculina do amor e da compreensão. Nestas vidas 
passadas vocês não foram sempre o gênero que vocês são hoje, embora suas 
características sejam muito similares e vocês irão se reconhecer. 

Conectem-se através do seu chacra da coroa com o coração do Grande Sol 
Central e viajem além desta vida, além deste espaço e além deste tempo, para o 
coração do Grande Sol Central. Dirijam-se ao tempo onde vocês viajavam 
através do Sol a caminho desta Terra. Lembrem-se da verdade de quem vocês 
realmente são... e que perguntas vocês desejam ser respondidas. Enquanto 
vocês estão neste espaço, façam perguntas e as respostas virão e o Grande Sol 
Central entusiasmará e preencherá vocês com energia. Também se conectem 
com o Grande Sol Central e permitam este amor preencher seu coração. Voltem 
lentamente ao seu chacra básico para o coração da Mãe Terra. Seu chacra básico 
será aberto e quaisquer energias que estejam resistindo a esta conexão serão 
limpas e purificadas. Estas energias serão dissolvidas, indo mais fundo e mais 
fundo no coração da Mãe. Vocês podem agora solicitar perdão, compreensão e 
aceitação são exigidos... pois este pedido será concedido.



A arte do perdão vem através da aceitação e compreensão. Todas as pessoas 
nesta terra em algum estágio tiveram uma falta da energia da mãe. O que é 
solicitado é alguma aceitação e perdão, perdoando a si mesmos por escolher sua 
mãe e perdoando sua mãe por quaisquer falhas que possa ter ocorrido. Mais 
uma vez se conectem do seu coração ao coração da Mãe Terra e permitam que 
seu coração seja preenchido com a energia feminina... a linda energia feminina. 
Onde houver medo envolvendo o feminino, reconheçam este medo. O feminino 
é muita coisa. A maioria delas não é compreendida devido a consciência de 
massa. O feminino é olhado com desdém pela religião e pelo governo, não pode 
ser controlado e vem do desconhecido. Cada mulher em seu poder feminino é 
um mistério para ser solucionado por um homem em seu poder masculino.

Cada um de nós homem e mulher, contêm energia feminina... cujo mistério é 
uma parte... um mistério a ser esclarecido...afim de descobrir a verdade de 
QUEM realmente nós somos. Liberem e deixem ir as partes que não pertencem 
a vocês, assim como seu condicionamento social e suas conexões à consciência 
de massa, de forma a se desdobrar como uma flor e se tornar mais e mais a sua 
alma. Quanto mais alma vocês se tornam, mais vocês florescem. Vocês podem 
usar a analogia de uma flor se abrindo. Uma flor sempre abre plenamente 
quando se direciona para o sol. Ela é plena de beleza após seu esforço enquanto 
semente, empurrando através da Terra e vindo em plena florescência. Um ser 
humano não é diferente. Um ser humano também tem uma jornada, uma muito 
especial, marcante e surpreendente jornada. Começando como uma semente e 
ultrapassando muitos obstáculos. Quanto maior o obstáculo, mais fortes vocês 
se tornam. Não importa de que modo isto é difícil, cada obstáculo é vulnerável, 
cada um pode ser superado.

Então queridos, olhem dentro de seus próprios corações e encontrem o próximo 
obstáculo em sua jornada para a consciência. Se vocês não passaram mais além 
disso é por causa do medo. Vocês vêm o obstáculo à frente e vocês têm medo. 
Deixem que o medo entre em seu corpo e enquanto fazem isto, reconheçam-no, 
e então o liberem. Deixem-no ir. Ao superar este obstáculo, qualquer um que ele 
possa ser, vocês estarão caminhando mais e mais para o amor, mais para a 
energia Divina, e através disso liberando os rompimentos, os psico-dramas e os 
bloqueios, assim como os pensamentos inconscientes que não estão de acordo 
com seu sonho. Em sua imaginação vejam-se vencendo este obstáculo e 
caminhando para o seu sonho. Tornem-se as pessoas que vivem a vida que vocês 
sonham... sigam mais fundo e adiante em seu sonho. Vejam a si mesmos como 
vocês gostariam de estar em 2 ou 3 anos. Peçam informação e permitam aquele 
sentimento do futuro retornar para o aqui e agora. 

Deixem seu corpo se preencher e se expandir com este sentimento. Este é um 
presente de Kryon neste Natal... e à medida que vocês expandem mais e mais, 
vocês acharão mais fácil receber este presente. Abram amplamente seus 
corações para o amor Divino. Deixem o Divino preencher seus corações. Como o 



amor vhega, assim também, deixem-no sair...não o segurem. Lembrem-se, se 
vocês o deixam vir, ele justamente virá.

Umas das maiores dificuldades para as pessoas no planeta é o 2º chacra – a área 
da criatividade. É também o chacra da criação e da procriação e há uma 
tamanha falta de compreensão no plano da Terra envolvendo esse chacra, que 
nós sentimos que é necessário trazer uma claridade real para esta área de seu 
corpo. Então canalize toda sua atenção para este chacra – vocês ainda estão 
mantidos no útero da Mãe Terra. Existe tanta culpa e tanta vergonha na área do 
2º chacra. Reconheçam a culpa e a vergonha e liberem qualquer culpa e 
vergonha sexual. Na verdade não pode existir culpa ou vergonha em torno da 
sexualidade pois sua sexualidade pertence a vocês. Ela é tão única como vocês 
são. Não há um meio para fazer isto. Também não existem regras envolvendo o 
ato do sexo. Para que se tenha um significante sexo, o 2º chacra tem que estar 
ligado ao chacra do coração, pois quando duas pessoas experimentam a 
intimidade mais profunda, se conectam não somente através do 2º chacra 
fisicamente, mas também através do chacra do coração. No coração há toda uma 
significativa consideração para o parceiro. O coração escolherá sempre um 
parceiro que se possa amar e permite a energia fluir em um circulo através dos 
seus genitais, em ambas as direções, dando e recebendo.

Nós falamos antes da pessoa integral e a integridade deveria vir primeiro, se 
vocês estão desejando experimentar a verdadeira experiência tântrica sexual. E 
a pessoa que não é verdadeiramente completa, não experimenta o extase 
verdadeiro. "Tântrico” significa “conexão com o Divino”. Isto está ao seu alcance 
e em todas as canalizações, tem sido dado o sábio conselho da necessidade da 
cura emocional, a necessidade de se ver a energia claramente; a necessidade de 
ver que se está em equilíbrio; a necessidade de ver que vocês têm as habilidades 
da vida para alcançarem tal cura. Quando tudo isso estiver no lugar, então será 
verdadeiramente possível se envolver em um belo íntimo e sincero 
relacionamento com uma pessoa do sexo oposto e criar um mundo com seu 
parceiro que vocês realmente escolheram para si mesmos. Vocês descobrirão 
que o parceiro que escolheram com o seu coração tem o mesmo sonho que você. 
A direção da sua vida não é difícil; vocês estarão conduzindo a mesma jornada; 
desejando as mesmas coisas; divertindo-se com os mesmos amigos e círculos –
uma amorosa parceria. A intimidade vai se tornar mais e mais fácil. Neste 
estado de totalidade, vocês criarão um espaço de segurança, confiança e 
lealdade. Para obterem o que realmente querem fora de um relacionamento 
vocês têm que ter todas estas coisas no lugar certo e a criança deve estar integra 
dentro de você mesmo. De fato todos os aspectos da criança devem ser 
recuperados. Um relacionamento como este não é lugar para uma criança. Uma 
criança é para ser mantida em segurança com dois pais que amam e honram um 
ao outro. Sua criança interior ou sua criança física são a mesma coisa. A 
carência no estado de intimidade vem de não serem capazes de olhar para 
dentro de si próprios...esta é a carencia.



Se vocês precisam ser íntimos com o outro, reconheçam esta necessidade e 
deixem a energia vir e também deixem-na ir. A carência somente promoverá um 
relacionamento verdadeiro onde a intimidade verdadeira puder ser obtida. 
Dêem a vocês mesmos o presente da intimidade. Além de todas aquelas escuras 
sombras da vergonha e da culpa há também sombras douradas. Há os presentes 
dentro da escuridão pois cada nuvem que tem um revestimento prateado. 
Conforme vocês liberam a escuridão e tem a coragem de entrar e sair do outro 
lado, estarão sempre mais fortes, mais poderosos, mais amorosos e com muito 
menos medo. Quanto mais amor tiver em seu corpo, menos medo ai terá.

Uma vez mais permitam a energia do amor fluir para a carência de 
intimidade...e deixem-na vir e deixem-na ir, deixem-na vir e deixem-na ir. Este 
medo da intimidade é inerente dentro da humanidade. O medo da intimidade 
está dentro da consciência de massa. Dominem este medo e olhem para o centro 
deste grupo conectando-se do coração da Mãe Terra para o coração do Grande 
Sol Central. Enquanto vocês liberam este medo da intimidade, uma grande 
coluna de luz traz uma profunda e natural conexão com a Mãe Terra, e níveis 
verdadeiros, novos e mais profundos de intimidade se tornam mais ao seu 
alcance. É o sonho de todos, amar outra pessoa profunda e intimamente.

Há uma nova energia sendo ancorada na Terra aqui na Cidade do Cabo, nesta 
mesma noite, abrindo novos níveis da sua própria consciência para outra 
maneira de amar, uma maneira muito especial de ser. Para aqueles de vocês que 
têm estado neste caminho de iluminação e consciente viver, vocês acharão 
muito mais fácil se conectar dentro desta energia agora mais do que em 
qualquer outra época no passado...seja nesta vida ou em qualquer vida ou 
presente ou futura. Uma energia de intimidade e significativos relacionamentos 
profundos chega à esta Terra, uma energia de compreensão entre os dois sexos, 
a energia do cuidado, honestidade, integridade, entendimento e respeito – as 
qualidades que têm feito falta por tanto tempo nos relacionamentos normais ou 
acima da media neste planeta.

Brevemente este plano da Terra verá uma forma inteiramente nova de ser. A 
consciência de massa tem sido rompida e pode se esperar uma nova hierarquia 
dentro dos próximos 10 anos neste planeta. Isto significa governos diferentes 
fazendo coisas diferentemente. Vocês podem esperar as maiores religiões deste 
mundo passarem por grandes mudanças na consciência. Haverá uma nova 
liderança, um novo modo de pensar, em consciência e em compreensão. Todos 
começarão a ajudar um aos outros. Através destas canalizações nós estamos 
conduzindo vocês à um novo mundo, a uma integral nova forma de ser, a um 
sentimento de plenitude dentro de seus corpos. Um sentimento de amor, alegria 
e liberdade. Um sentimento de auto-estima. Parte da vergonha e culpa em torno 
da sua sexualidade está numa pessoa de baixa auto-estima e de baixa auto-



consideração, um sentimento de não merecimento. Todos neste planeta 
merecem e todos irão amar.

Para aqueles de vocês que têm estado a trabalhar em si mesmos para se 
tornarem mais conscientes e para os Trabalhadores de Luz ao redor do planeta 
este é Kryon honrando-os pelo trabalho que vocês têm feito. Você tem destruído 
a cela da prisão desta vida na Terra, não somente para si mesmos, mas para 
todos aqueles que vivem na Terra. O trabalho que vocês têm feito é 
surpreendente. Está totalmente além das expectativas do Espírito. Nós sempre 
soubemos que vocês poderiam fazer isto. Tem havido uma impressionante 
quantidade de ajuda do Espírito e vocês devem honrar a si mesmos por 
trabalhar com o Espírito e o Espírito trabalhar através de vocês. São vocês que 
têm tomado decisões em suas próprias vidas para fazer este mundo melhor para 
se viver, não somente para vocês mesmos, mas para todos. Aqueles de vocês que 
estão trabalhando em si mesmos estarão todos em um novo mundo, pois em 10 
anos a partir de agora o mundo será um lugar completamente diferente. Tantas 
barreiras tem sido rompidas, e tantas consciências tem sido ancoradas na Terra, 
diante de grande diversidade e de falta de compreensão. Há sempre uma 
escolha neste Planeta, há também amor ou medo...e mais e mais a escolha está 
se tornando amor. Esta é a sua escolha e este é seu presente.

Este é Kryon se despedindo. Fiquem bem Graças a Deus e cuidem-se

"Merecimento e abundância"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown
20 de Janeiro de 2005 - Paarl – Cabo Oeste

Tradução: Silvia Tognato Magini

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações, meus queridos, EU SOU Kryon do Serviço Magnético.

É maravilhoso estar aqui nesta noite na mais formosa parte do mundo, o Cabo 
Oeste, África do Sul. Houve muita turbulência religiosa aqui no passado. Muitos 
anos atrás, pessoas da Europa, com suas vidas ameaçadas, vieram a este lugar 
mágico, rodeado por montanhas e uma querida energia de boas vindas. Uvas e 
árvores frutíferas crescem em abundância e há muita indústria e negócios 
rodeando a comunidade agrícola.



O amor abunda nesta parte do mundo e está em harmonia com o clima gentil e a 
natureza gentil do povo. Existe uma real conexão de amor e uma ligação mútua 
entre as pessoas de Paarl, qualquer que seja a raça, o credo ou a cor. Há, em 
geral, uma proximidade entre toda as pessoas da província e uma grande 
profundidade de amor e entendimento – um entendimento também do 
Universo e da natureza e da forma em que as coisas trabalham e acontecem 
naturalmente – muito diferente das pessoas da cidade.

O que vem naturalmente é amor e, ao compreender à natureza, o entendimento 
mesmo do amor. O que está em vossos corações é natural. Expressar os desejos 
e anseios de vossos corações é uma progressão natural para o amor. O amor é 
uma coisa muito especial, uma emoção e um sentimento muito únicos – um 
sentimento dado pelo Divino...cuja presença está aqui esta noite. Vossos anjos e 
guardiões estão a vossos pés assombrados e honrados pelo trabalho que vocês 
fizeram. Sintam esta presença, o amor, a calidez, o entendimento e permitam-
lhe lavar sua aura e limpar e purificar seu corpo. Abracem estes sentimentos e 
saibam que vocês pertencem aqui à terra.

Esta noite veremos a energia do merecimento e a energia da abundância. O 
merecimento e a abundância trabalham simultaneamente. A energia do 
merecimento é um sentimento profundamente arraigado em ambos, o seu 
coração e o plexo solar e se vocês têm um sentimento de não merecimento, isto 
bloqueará o fluxo de abundância através de seu corpo. A energia do 
merecimento é assombrosa, porque quando vocês sentem que merecem vocês 
recebem instantaneamente. Quando vocês sentem que não merecem, 
imediatamente, bloqueiam a energia e o merecimento não virá.

Esta noite, encham seus corpos com a energia do merecimento. Sintam-na e 
deixem que encha seus corações. Seus guias e anjos vão apoiá-los neste 
processo. A energia do merecimento se expandirá através do seu corpo e onde 
tenha resistências a mesma será gentilmente dissolvida. O merecimento trará 
abundância e aqui, onde as videiras são abundantes, todos nós sabemos o quão 
abundante é uma videira com seus muitos ramos. O ser humano não é diferente. 
Como a videira, um ser humano também pode suportar muita fruta, mas onde 
há madeira morta esta deveria ser cortada. Uma videira deve ser podada para 
fazer mais fortes os ramos restantes e para liberá-las da sobrecarga dos ramos 
fracos.

Cada um de vocês deve tomar um tempo para a reflexão interior e procurar a 
madeira morta que deveria ser cortada. Madeira morta que está tirando energia 
da sua colheita, da sua abundância. Reconheçam, compreendam e examinem 
sua própria vida, logo cortem a madeira morta e realizem mais e mais energia. 
Vocês serão mais abundantes no campo e manifestarão seus sonhos. Permitam-
lhe à energia do merecimento que dissolva a madeira morta que está em vossa 



vida. Saibam que se a madeira morta é outra pessoa em sua vida, outra coisa ou 
um sistema de crença que não está em alinhamento Divino, ou uma emoção 
negativa, então vocês deverão deixar à energia do merecimento dissolver estas 
coisas. Enquanto as mesmas se dissolvem em seu mundo interior seguramente 
se dissolverão em seu mundo exterior.

Examinem todas as coisas em sua própria vida que precisam poda – talvez um 
hábito ou, outra vez, sistemas de crenças que não são emoções verdadeiras e que 
são negativas. Vejam que precisa poda para que seu sonho central possa 
manifestar-se. Vejam onde está sendo reduzida sua força, sua vontade para 
conseguir suas metas - onde está reduzido este ser em sua vida? Deixem que 
estas coisas se vão e liberem-nas com amor. Deixem-nas ir.

Cada videira tem seu próprio sonho tal como o tem o homem que cuida o 
vinhedo. Identifiquem seu próprio sonho de vida e reconheçam este sonho. 
Amem, vivam e abriguem este sonho. À medida que tenham tirado a madeira 
morta e tenham podado a si mesmos, vocês têm a energia para se focar nas 
coisas que são mais significativas, as coisas que vão criar amor, alegria e 
abundância em sua vida. Amor e alegria em igual abundância. A energia fluirá 
desde a Mãe Terra através dos seus pés, para suas panturrilhas e joelhos. Sejam 
conscientes de qualquer parte do seu corpo que esteja restringindo este fluxo e 
onde o fluxo esteja restringido, permitam entrar ao amor e que abra o que esteja 
restringido. A energia fluirá mais suavemente e em partes iguais através de seu 
corpo, dirigindo-a para seu sonho, o que vocês realmente querem – essa 
abundância, essa fruta. Na vida de um humano, a fruta tem muitas formas –
pode ser uma relação amorosa, um negócio próspero, pode ser muitas coisas. 
Esta energia permitirá à terra consolidar seu sonho e fazer suas raízes fortes e 
firmes aqui na Mãe Terra e de novo as dificuldades que vocês tinham tido 
nutrindo-se a si mesmos, a energia fluindo desde a Mãe Terra fluirá e re-
acordará essa habilidade de nutrir-se à vocês mesmos. Isto não se trata de nutrir 
a outros, isto se trata de se nutrirem à vocês. Em sua vida vocês são a pessoa 
mais importante e seu sonho é Divino – dado a vocês pelo Divino para que vocês 
o manifestem. O Divino os apoiará em cada passo e ação que vocês tomem para 
a vivência de seu sonho. A energia está ali para o pedido. Se for manifestada no 
interior de vocês, se manifestará do lado de fora. É tão somente uma questão de 
pensamento, emoção e ação.

A desconexão da Mãe Terra pode ser o resultado de uma difícil relação com a 
mãe. Deixem que sua mãe se sente em frente de vocês, logo olhem-na 
diretamente em seus olhos e permitam que o amor flua do seu coração para o 
coração dela e depois, novamente, fazendo um circulo de amor que conecte a 
vocês com sua mãe. Assim mesmo, recebam o amor que sua mãe está 
oferecendo, através de seus olhos, para seu coração. Deixem que a energia deste 
amor vá para trás e para adiante. Todas as relações são difíceis, todas as 
relações têm seus desafios e estas podem causar dano e dor do coração, dor e 



emoção negativa. Liberem essas emoções. Este processo é a respeito do perdão. 
Quanto mais perdoem a sua mãe mais energia da Mãe Terra vão receber. Não é 
para vocês como adultos sentir raiva, ira, tristeza ou pena. É a criança interior 
quem porta estas energias. Como adultos a relação com os pais é uma relação de 
razão e entendimento, mas uma relação entre mãe e filho não está baseada na 
razão porque a criança não pode raciocinar e se a criança não está resolvida 
dentro de vocês, isto criará bloqueios no fluxo de energia desde a Mãe Terra.

Encontrem a criança interior que talvez sente raiva, inclusive ira ou qualquer 
emoção que está bloqueando o fluxo entre a Mãe Terra. Canalizem o fluxo de 
energia desde a mãe para a criança interior e deixem que o perdão tome seu 
lugar. Esta energia trará sanção instantânea a uma profundidade de emoção que 
vocês possam reconhecer. Aceitem a energia ou o que seja que a criança esteja 
sentindo dentro de seu próprio corpo e reconheçam isto, porque parte do ato de 
perdoar é o reconhecimento. Sem o ato de reconhecimento uno não pode tomar
mais passos de cura porque aquele não está completamente preparado para 
aceitar o que a criança sente. Abracem a energia de ambos, da criança e da Mãe 
Terra e deixem que entre e se mova através de seu corpo – quanto mais 
profundamente possam ir dentro do perdão, maior será a quantidade de energia 
que possa fluir em seu corpo através da Mãe Terra para manifestar sua 
abundância. Deixem que a energia se mova, mude e se libere. Este processo foi 
conhecido desde o começo dos tempos, mas com a chegada da Cristandade foi 
esquecido faz muito tempo, no pensamento de que Cristo pode resolver cada 
problema. A energia de Cristo é uma energia poderosa, uma energia 
compassiva, mas não sempre a mais rápida e mais significativa forma de liberar 
um tema que requer perdão. Existem outras energias. Por exemplo, a energia do 
Mago que traz magia e uma rápida transformação, mas com muito menos 
compaixão.

Olhem a energia do Guerreiro. Esta energia pode criar um limite ou traçar uma 
linha e diz “sim” ou “não”, isto é correto e isto está equivocado, ou, isto não me 
afetará. O Guerreiro traça uma linha, cria um limite. Dentro de todos nós, nós 
temos ou um Rei ou uma Rainha e são eles quem dirigem estas energias de 
compaixão e transformação a qualquer problema que assume na vida de 
alguém. Se a energia do Rei/Rainha dentro de vocês não é total ou 
completamente sanada, vocês não serão capazes de dirigir estas outras energias 
suave e facilmente. Assim, perguntem a si mesmos o quão bem está 
desenvolvida a energia do seu Rei/Rainha interior. Onde tenha desafios ou onde 
a cura for necessária, usem a energia da Mãe Terra que está fluindo através de 
vocês para que flua dentro do coração de seu Rei/Rainha e cure este aspecto 
importante de vocês mesmos. Deixem que o amor flua para esta energia, este 
ditador arquetípico dentro de vocês mesmos e à medida que esta energia sare, 
vocês terão o conhecimento e o entendimento de guiar estas outras energias e de 
manejar qualquer situação que possa aparecer.



Agora, dêem um passo atrás á tempos passados – tempos nesta terra onde 
sentiram amor verdadeiro em suas vidas, onde sentiram um profundo e 
significativo amor por outra pessoa. Todos experimentamos profundo amor por 
outro numa ou mais vidas. Quando falamos deste amor, não queremos dizer 
amor por um colega de alma, senão amor por uma chama gêmea. Sua chama 
gêmea é preciosa e há uma energia de apoio nesta sala para que vocês acessem 
esta energia – para vocês, para que sejam capazes de acessar essa vida na que 
passaram em verdadeiro amor e verdadeira alegria com sua chama gêmea.

Voltem através do tempo, mais e mais profundamente, e captem a energia em 
onde o masculino e o feminino estiveram fundidos como um. Onde vocês 
tiveram um verdadeiro entendimento da natureza e do Universo, onde vocês 
reconheceram que estavam completamente conectados com o Divino, com a 
Mãe Terra, com o Pai Céu e onde seu Rei/Rainha estava completo e outras 
energias eram poderosas – as energias de Cristo, do Mago e do Guerreiro. Onde 
todas estas energias estavam completas, onde sua criança estava completa e 
onde esta relação tinha – homem a mulher e mulher a homem – um absoluto 
respeito, um absoluto estado de entendimento, uma absoluta liberdade, um 
fluxo, uma integridade, um absoluto entendimento do seu casal. Vão ainda mais 
e mais profundamente, e acessem essa vida, porque seus guias estão com vocês 
dirigindo-os através do espaço e do tempo à um lugar especial deste planeta 
onde vocês foram verdadeiramente um com o Universo. Muitos de vocês 
regressaram a Paarl para experimentar este estado de unidade e a energia esta 
noite é essa energia de conexão com sua chama gêmea. A forma em que 
trabalham esta energia e esta relação é da sua própria escolha. Muitas crenças, 
muitas emoções estão criando distância entre vocês e sua chama gêmea. 
Permitam a todas estas energias que fluam dentro de seu corpo e liberem as 
paredes e as barreiras, as emoções e as crenças que não são concorrentes com 
este processo.

Existem aqueles de vocês que estão numa relação com sua chama gêmea, mas 
não são conscientes disto. Voltem-se conscientes disto, permitam que entre em 
seu coração. Este processo vai aliviar sua relação em 2005. Juntos, com uma 
tremenda quantidade de trabalho espiritual está aí pronto para ser tomado. 
Vocês o terão. Pertence-lhes. Esta energia da chama gêmea está se movendo 
através de suas pernas e seus corpos. Permitam que a energia ressalte as áreas 
de resistência e ela dissolverá o que for que esteja em seu caminho. Saibam que 
este é o sonho humano maior de todos – converter-se num com uma parte de 
vocês mesmos que Deus deixou muitas, muitas milhares de vidas atrás. Esta 
energia esta sendo estabelecida e ancorada aqui em Paarl! Abram seus corações 
e deixem que o amor flua para dentro. Imaginem, por trás de seu coração, que 
há uma energia de amor sem fim fluindo para dentro e para fora a qual cria 
amor, alegria e liberdade em suas vidas. Deixem que o amor se expanda e cresça 



mais profundamente e mais excitantemente, porque este é verdadeiramente a 
viagem ao lar – encontrar a parte de vocês que é a imagem no espelho de vocês 
mesmos!

Também deixem que sua energia se expanda no Universo para o sol e a lua e as 
estrelas, para a ventilação da consciência Crística. Deixem que se expanda mais 
e mais ao redor da terra e recebam-na em seu caminho de regresso. A energia se 
fará maior e mais larga e mais expansiva. Enquanto vocês estão num estado de 
expansão vocês estão num estado de receber. Expandam-se grandemente e 
recebam presentes que o Divino tem esperando para vocês. Amor, maior que 
nunca – onde tenha resistência a este amor – permitam que o amor lave a 
resistência. Vocês se tornarão mais e mais a pessoa que vocês realmente são, 
mais e mais autênticos, menos e menos temerosos, e mais e mais amorosos.

Amados, vejam seus sonhos agora, vejam como são grandes seus sonhos e vejam 
como facilmente podem vocês obtê-los neste espaço amoroso.

Amados este é Kryon despedindo-se em Paarl. Sigam bem, que Deus os abençoe 
e deixem que a paz esteja com vocês.

"Cure a ti Mesmo"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

10 de Fevereiro de 2005 - Wynberg - Cidade do Cabo
Tradução: Regina Drumond

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações queridos, EU Sou Kryon do Serviço Magnético.

É maravilhoso estar aqui com vocês mais uma vez. Embora seja um curto 
tempo, muita água passou sobre a ponte desde que os vi pela última vez. O amor 
preenche o ar e novas mudanças excitantes estão acontecendo no plano da 
Terra.

Tem havido mudanças magnéticas e uma leve mudança axial (relativo a eixo) do 
planeta que está invocando mudanças significativas de consciência – mudando 
a forma das pessoas perceberem e viverem no mundo. Vocês deveriam estar 
achando muito mais fácil encarar os muitos desafios que vêm rápido. Cada um é 
desafiado de alguma maneira, mas estes desafios são medidos exatamente da 
forma que uma pessoa necessita para expandir sua energia e crescer em 
consciência e não fracassar em dar o próximo passo em suas vidas.



Mais e mais orientação está vindo à Terra e seus guias espirituais e anjos têm 
uma conexão muito mais clara com vocês agora. Este é o foco principal das 
mudanças da energia. O que vem com orientação mais forte e mais clara é a 
habilidade de exceder a orientação e caminhar além dos seus medos na verdade 
de quem vocês realmente são – amando-se, sendo vocês mesmos. Todos querem 
saber quem você é e não quem você pensa que é. Todos querem que vocês façam 
o que vieram aqui para fazer, não fazer o que vocês pensam que deveriam.
Sejam seu próprio Ser autentico. Ajam de tal maneira que vocês criem respeito à 
sua volta. A fim de respeitar-se, vocês precisam interiorizar-se com um novo par 
de olhos. Vejam-se no momento, despojados, sem bagagem, com um passado 
que não está preenchido com vergonha, culpa, tristeza ou qualquer outra 
emoção desnecessária. Desta forma vocês estão armados com uma espada e a 
habilidade de usarem-na e cortarem o passado andando facilmente para o 
futuro. Vocês estarão conscientes de estarem no presente, no centro de uma 
tempestade, mas permanecendo calmos.

Estas são as energias para 2005. Se vocês têm problemas estando no presente é 
devido aos problemas do passado - problemas do passado criam medo para o 
futuro. Aqueles de vocês que têm caminhado neste caminho e têm trabalhado 
com estas canalizações estão verdadeiramente conectados a Kryon. Vocês 
acharão a vida muito mais doce, mais fácil e muito mais excitante.

Queridos, Kryon tem vindo somente com uma coisa em mente, que é o sucesso e 
a revolução do espírito humano. Não prestem atenção aos ideais humanos 
fracos e indecisos. Sejam carismáticos e caminhem dentro da verdade com 
qualquer um que fique ao seu lado. Queridos, a jornada verdadeiramente 
começou. Lembrem-se, a cura acelerada somente acelerará mais e mais. Seus 
desafios virão densos, abundantes e rápidos, mas você os manejará e crescerá 
através deles. Seus problemas de abundância desaparecerão como seus 
problemas de saúde. De fato, problemas de todos os tipos desaparecerão, vocês 
sentir-se-ão muito mais fortes e o amor preencherá seu coração.

Vocês serão capazes de amar, embora muitos neste Planeta não possam. Vocês 
não têm tido quadro de referência para o amor e o amor não é um exercício 
intelectual, não é uma possessão. O amor é um olhar rápido em seu próprio 
coração – vejam quão pleno ele está. O amor é um estado de expansão, de 
receber alegria e abertura de importar-se com vocês mesmos e de dar a vocês 
mesmos tudo o que necessitam. Desta forma, adquirirão a habilidade de dar. 
Não mais caminhar dentro das sombras quando estão ameaçados, mas 
caminharem dentro da luz e moverem-se adiante com um coração aberto - mas 
protegido ao mesmo tempo. Vocês saberão com quem deveriam engajar-se e 
com quem caminhar juntos. Vocês reclamarão seu próprio poder pessoal e mais 
e mais, sua própria identidade com cada passo que derem.



No passado, vocês estavam freqüentemente dando dois passos adiante e um 
atrás, mas a energia que vem agora desse ano, trará poder, liberdade e alegria. 
Encontrarão seus desafios, enfrentarão e crescerão através deles. Há muito 
amor neste mundo, amor e energia para todos. Abundância para todos. Não 
tomem do outro, pois há abundância para todos nesse Planeta. Os políticos 
ajudam a destruir outras nações e controlam seus campos de petróleo, mas nos 
próximos 15/20 anos esta energia de petróleo desaparecerá. Novas energias e 
tecnologias se infiltrarão e os canais da Nova Era se tornam mais fortes e claros 
e brevemente esta tecnologia cairá nas mãos de pessoas que não desejam 
controlar, mas ver todos dividindo em abundância e com amor.

Estas energias já estão se infiltrando. A energia solar tornar-se-á mais eficiente, 
mas também a energia derivada do hidrogênio – o gás mais comum na Terra. 
Energias livres da poluição se tornarão a norma dentro dos próximos 15/20 
anos. Naturalmente há sempre uma “carga” metafísica para querer um mundo 
melhor. A poluição verdadeira neste Planeta não é pessoas queimando 
combustíveis fósseis, pois os combustíveis fósseis e o efeito estufa são um 
resultado direto da consciência de massa do “ ódio” das pessoas. A raiva (ódio) é 
uma energia quente. O Espírito e o Universo tem que mostrar este reflexo de 
algum modo. As pessoas não estão tranqüilas e amando, no sentido geral do 
mundo. A maioria dos homens perturba-se com ódio e fúria em sua vida. Não 
são os políticos desonestos e os padres que são o problema. A verdade disto é 
que em geral o homem não sabe como trabalhar com a emoção e fica 
emocionalmente claro – deixar sua raiva torna-se sua paixão. A raiva é uma 
energia poderosa; não tão poderosa como o amor, mas muito necessária. 

Freqüentemente o amor requer o uso da raiva, mas há dois tipos de raiva. O 
primeiro é uma raiva impura, suja, que é uma emoção. Esta raiva vem da 
infância, uma raiva da criança interior pelos seus pais por suas necessidades não 
serem encontradas ou por serem punidas injustamente (se há tal coisa) –
porque uma criança sempre é o espelho do relacionamento de seus pais. 
Queridos, reconheçam este tipo de raiva, este ressentimento e amargura. 
Lembrem-se, as crianças não são racionais, justas, elas não aprenderam. Não há 
muitas crianças nesta Terra afortunadas o suficiente para terem pais racionais, 
isto é, pais que raciocinam claramente, com sabedoria, que raciocinam com 
amor.

Não há também muitos pais que podem interagir em seu relacionamento como 
marido e mulher com razão. Os relacionamentos estão freqüentemente 
baseados em cuidar da criança interior e as necessidades da criança interior do 
outro. Este tipo de relacionamento não pode durar muito tempo, pois as pessoas 
aborrecem-se cuidando das necessidades do outro. Elas não tem a energia de 
suprir suas próprias necessidades quando descobrem que a outra pessoa não 
está interessada em preencher suas necessidades. Então é importante que cada 



pessoa dê passos para ser independente e forte e assegurar que suas 
necessidades sejam verdadeiramente encontradas. Somente quando elas são, 
vocês deveriam começar a olhar para as coisas que vocês querem. Há uma 
grande diferença entre necessitar e querer. Qualquer um que tenha 
necessidades, não teve suas necessidades supridas em sua infância. É 
importante reconhecer este fato.

O único meio de encontrar suas próprias necessidades é dentro de vocês 
mesmos. Se sua criança está necessitada, vocês criarão miséria em sua vida. Se 
todas as necessidades da sua criança são preenchidas vocês não terão problemas 
em ganhar seja o que queiram. Uma criança que tenha todas as suas 
necessidades supridas viverá facilmente na abundância. Freqüentemente as 
necessidades da criança no ocidente são completamente incompreendidas. A 
criança necessita sentir-se amada – sentir-se querida. Uma criança precisa 
sentir-se pertencendo a uma unidade, uma totalidade e uma conexão com o 
Divino.

Vocês curadores, aqueles de vocês que escutam. - vocês escolheram encontrar 
suas próprias necessidades e levantarem-se retos, justos neste mundo, uma 
pessoa integra. Em geral vocês virão de famílias fragmentadas, famílias 
disfuncionais com abuso do álcool, abuso de drogas, qualquer tipo de abuso, 
qualquer tipo de necessidade.

Queridos, vocês têm o poder de caminhar além da necessidade. Nós sabemos 
isto de onde nós ficamos. Vocês estão caminhando mais e mais dentro da sua 
verdade com menos e menos necessidade, mas muitos de vocês sentem 
aborrecimento nessa arena. Isto é tudo tão fácil. Vocês esqueceram que sua zona 
de conforto é o conflito, o esforço e agora estão começando a sentir-se 
verdadeiramente confortáveis. Queridos, estes ensinamentos funcionam, eles 
dão poder a vocês, eles clarificam sua energia, eles clarificam suas necessidades 
e eles colocam vocês em uma nova jornada. Naquela jornada adiante haverá 
medo porque vocês ainda estão sendo solicitados a expandir. É como se saíssem 
de um buraco escuro e colocassem o pé na terra pela primeira vez e abraçassem 
a luz do sol. Embora suas energias estejam claras e purificadas, parte de vocês 
pode ainda sentir falta da escuridão daquele buraco do abrigo que a sombra 
oferece. Vocês estão se tornando acessíveis a um mundo que quer encontrar 
vocês, um mundo que quer encontrar pessoas que tem curado a si mesmas. Na 
verdade há somente uma regra para o curador que é: “curador, cure-se a si 
próprio”. O mundo está esperando pelos movimentos de serem curados, as 
agitações de serem íntegros, os sussurros de amor que vocês criarão e assim 
gerarem e fortalecerem, darem poder à Nova Era.

Este ano de 2005 o qual nós podemos chamar “ Dois-Mil e Próspero” é seu ano. 
Este é o ano no qual vocês podem aceitar-se como sendo poderosos. Para a 
maioria de vocês isto será um sentimento totalmente alienado. Será algo que 
todos vocês sonharam – querer fazer deste mundo um lugar melhor. Ele vem 



com uma responsabilidade e a coisa surpreendente sobre a cura é que a 
responsabilidade é automática. Uma vez que vocês atravessaram suas crises, 
seus dramas, chamem-no do que desejarem, vocês aprendem a conter suas 
energias, aprendem a controlar e focaliza-las para energizar seus dramas, pois 
muitos de vocês está para resgatar o mundo.

Queridos, estejam prevenidos – sejam muito cuidadosos com aquela exigência. 
Primeiramente assegurem-se acima de tudo que vocês tem que se resgatar. 
Quanto mais poder e força herdarem como resultado de sua cura, mais fortes e 
poderosos se tornarão. Vocês estão aprendendo a habilidade de se curarem. Não 
há limites, queridos; quanto mais se curarem, mais vocês se expandirão. O dia 
não pode vir quando dizem: “ eu estou parando agora”. Vocês têm que continuar 
a olhar para seus problemas. Trabalhem através deles para liberar quaisquer 
problemas negativos que houver, mesmo se vocês se encontrarem em um 
espaço confortável, ganhando muito dinheiro, sendo capazes de comprar o que 
desejarem. 

Vocês estão aqui no plano da terra para fazerem seu dever. Seu dever acima de 
tudo é curar-se e manter-se curando e manter aquelas agitações, aquelas 
energias se movendo. Permitam a todos em sua proximidade beneficiarem-se 
disto. Permitam a todos em sua família beneficiarem-se de seu conhecimento e 
sabedoria. Sua cura não é informação ou qualquer coisa que se possa ler em um 
livro. Sua cura é energia e vibração que está ecoando ao norte, sul, leste, oeste, 
em cima, embaixo e através do Universo. Vocês estão sendo ouvidos, estão 
sendo sentidos, estão mudando o curso da história e vocês estão para se 
honrarem.

Então fechem seus olhos e interiorizem-se, estejam com seu corpo e, queridos, 
algumas vezes olhem sobre seu ombro para verem quão distantes vocês vieram. 
Esta noite é sua vez de olharem sobre seu ombro e verem de quão longe vieram. 
Voltem no tempo cinco anos e sintam o que seu corpo sentia cinco anos atrás. 
Vejam como sua energia era densa. Examinem o estado dos seus sonhos - o que 
vocês sonharam em adquirir. Vejam e sintam a escuridão em volta do corpo há 
cinco anos atrás. Então deixem-na ir. Agora queridos, sintam a luz que brilha 
através do seu coração, vejam o brilho, o amor e a conexão profunda – conexão 
não somente ao coração do grande Sol central e do coração da Mãe Terra, mas 
uma conexão que vai em volta do mundo para quase toda a nação. A conexão 
com as pessoas que trabalham e vivem com a energia de Kryon, a energia da 
dignidade e do orgulho. Esta energia de Kryon é ancorada rapidamente para 
cada nação.

Os processos que têm sido canalizados na cidade do Cabo estão sendo usados 
em quase todos os países do Planeta. Quanto mais as pessoas os usam mais 
energia pertence a eles e mais rápido cada pessoa se transforma. Queridos, nós 
temos toda intenção de levá-los a um novo mundo, a um mundo onde vocês 
manifestam seus sonhos – sonhos onde vocês trazem amor e luz para esta Terra, 



sonhos que vocês manifestam facilmente. Vocês tornar-se-ão mágicos 
verdadeiros desta Nova Era, deste Novo Mundo.

A mágica é uma transformação ou uma transmutação da energia mudando da 
escuridão para a luz. Vocês todos têm a semente da mágica dentro dos seus 
corações. Façam com que estas sementes sejam regadas e nutridas. Esta noite 
olhem para que elas germinem. Deixem a mágica transformar suas vidas. Nós 
sempre falamos queridos, da vida sendo um sentimento e não um caminho 
intelectual. Então, lembrem-se dos seus sonhos recordem o que vocês sonham e 
tornem-se aquele sonho. Não importa como aquele sonho seja mágico ou 
inacreditável permitam-no acontecer. Tornem-se aquele sonho. Tornem-se o 
sentimento daquele sonho e uma vez que vocês mantenham a energia daquele 
sonho, deixem-nos dizer, trinta e três segundos e aquele sonho se manifestará. 
Um aviso deve ser dado: vocês devem ser capazes de manter continuamente a 
energia e a vibração daquele sonho, e enquanto vocês caminham em direção a 
ele vocês acharão em seus próprios corações e em seus próprios corpos, 
bloqueios. Haverá sentimentos que não estão de acordo com o sentimento do 
sonho. O segredo é reconhecer o bloqueio e não ficarem em um estado de 
negação ou esfria-lo. Reconheçam o bloqueio. Reconheçam a resistência e 
permitam a energia do sonho dissolver permitam a energia do sonho dissolver 
gentilmente o que se mantém em seu caminho.

Queridos maus sentimentos criam maus sonhos. Onde vocês tenham estas 
emoções negativas, permitam que essa emoção seja liberada, não lutem com 
elas e façam com que não fiquem em seu caminho. Não deixem que ela derrote 
vocês também. Ela é meramente um sentimento, uma emoção, algo do passado. 
Então, queridos, expandam suas energias e cresçam mais e mais. O sonho que o 
espírito lhes dá está muito além do sonho que você poderia ter imaginado. A 
verdade é que, vocês são aquele sonho, seja o que vocês estiverem sonhando, 
vocês se tornarão. 

Se vocês estão sonhando de serem fortes e poderosos, a jornada rumo ao sonho 
fará isto. Pessoas poderosas freqüentemente vivem na abundância. Para 
manterem certos níveis da abundância, vocês precisam ser poderosos. O poder é 
a habilidade de agir e está onde freqüentemente nós fracassamos. Para 
tornarem-se poderosos, vocês têm que caminhar para o desconhecido e 
reclamarem seu poder. Ele está lá para ser reclamado. Para manifestarem 
qualquer coisa na Terra tem que haver uma interação física de algum tipo. 
Então muito freqüentemente queridos, aqueles que são curadores vieram de 
famílias de baixos níveis de consciência e habilidades de amor de confrontação. 
Confrontar não significa necessariamente ser selvagem, agressivo – pode-se 
pedir o que pertence a alguém de uma maneira tranqüila, séria, masculina. É o 
masculino que se manifesta: o confrontar é ficar justo e solicitar o que pertence 
a vocês. Se vocês não pedem, vocês não podem receber.



Na Casa Branca, na América há um grande obelisco que fica em frente; este 
obelisco é um símbolo da masculinidade, um símbolo da habilidade de 
manifestar e agir. Ele representa o poder. Ele é uma estrutura forte dentro dele 
e se vocês olharem para a maneira que sua energia interior é formada, vocês 
verão os pontos na forma de um obelisco. Tanto os homens como as mulheres 
parecem operar com a energia do masculino, mas em termos gerais, um homem 
achará seu poder na energia masculina. Uma mulher poderia nunca fazer sem a 
energia masculina, mas seu domínio está no reino do feminino. Homens e 
mulheres neste sentido são diferentes, mas iguais. Estas canalizações são 
traduzidas a vocês, não só para que vocês possam reclamar poder sobre outros, 
como tem acontecido no passado, mas também para que vocês possam usar o 
poder em suas vidas seu sonho – seja ele amor, ou romance ou abundância, 
realize-o, e isso fará vocês felizes.

Seus sonhos se manifestarão e vocês também se tornarão conscientes de como 
eles se manifestam. Não mais será um segredo! Vocês, queridos, tornar-se-ão 
grandes criadores do seu próprio universo.

Fiquem bem e Deus os abençoem, pois este é Kryon assinando.

"Liberando seus pais com amor"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

14 de Abril de 2005 - Paarl – Cabo Oeste
Tradução: Silvia Tognato Magini

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações, meus queridos, EU SOU Kryon do Serviço Magnético.

É maravilhoso estar aqui em Paarl com todos vocês. A energia é muito suave e 
gentil e há uma atmosfera de carinho e amor. O amor e o carinho são 
verdadeiramente tudo o que existe. Se vocês se amarem e sentirem carinho por 
si mesmos, vocês amarão e sentirão carinho pelos outros. Não amem e cuidem 
de forma indiscriminada – dêem preferência à cuidar de si mesmos, promovam 
a si mesmos, e dêem-se a si mesmos.

O cuidar-se adquire muitas formas e caminha por muitas avenidas. É um 
presente especial que dão à si mesmos, um dom pessoal. Se nunca lhes 
ensinaram à cuidarem de si mesmos, é difícil compreender esta energia. 
Algumas famílias têm isto naturalmente, algumas famílias sabem como cuidar 
de si mesmos, como amar à si mesmos e à uns aos outros. Algumas famílias 



nunca souberam como se amar ou se cuidar. Agora chega a energia de se cuidar 
e de se amar e abrir o coração e de seguir atrás da verdade e amar à si mesmo.

A maioria de vocês neste salão têm feito uma quantidade tremenda de trabalho 
de desenvolvimento pessoal e vocês entrarão nesta nova energia de profundo 
amor próprio e de consciência de cuidar de si mesmos. Estas energias estão 
brilhando em seu coração e em seu corpo e vão ondular por seu campo 
energético tal como um seixo que é atirado em um lago tranqüilo criando mais e 
mais energia. Desta maneira vocês estarão amando e cuidando de cada pessoa 
simplesmente ao se amar e a cuidar de si mesmo. Ao se amar e cuidar mais de si 
mesmos, vocês irão criar uma energia de alegria e de verdadeira abundância. Há 
muitos passos que podem dar amor para si e cuidar de si mesmos.

Não é para manterem seu coração aberto continuamente, apenas reservem um 
lugar para as pessoas com que se importam – maridos, esposas, crianças e seus 
pais. Deveria haver um lugar especial em seu coração para estas pessoas, um 
canto especial para a família, para aqueles que mais ama e para aqueles que 
mais odeia. Sempre são os que se encontram mais perto de vocês os que os 
machucam mais, e também que os amam mais. Essa é a forma que as coisas são. 
Recordem, que há uma linha muito fina entre o amor e o ódio. O ódio pode 
produzir ira e o sentimento de uma necessidade de vingança, retribuição ou 
ressentimento. Quando seu corpo está cheio destas energias, vocês precisam 
não as suprimir. Não tem sentido negar estas energias já que elas estão em seu 
corpo. A negação inclusive custará a vocês mais energia e uma perda de amor. 
Sejam honestos consigo mesmos à respeito da forma com que se sentem à 
respeito da sua família próxima. Não neguem seus sentimentos.

Profunda raiva, amargura e ressentimento em seu coração ou em seu plexo solar 
provêem somente da pequena criança que foi ferida. Isto não está em seus 
corações como adultos, porque vocês já não estão vulneráveis aos
temperamentos e padrões de comportamento dos seus pais. Enquanto vocês 
estão inconscientes destes padrões, vocês encontram-se no modo automático e 
quanto mais se esforçam para conscientiza-los, mais fácil será liberá-los. Quanto 
mais honestos são vocês à respeito da forma dos seus sentimentos para com 
seus pais ou seus filhos, mais fácil será a vida para vocês á curto, médio e mais 
definitivamente à longo prazo.

É claro, aquelas profundas energias têm que ser liberadas do corpo e à medida 
que elas são, freqüentemente isso é sentido de maneira muito difícil e dolorosa. 
Apesar de tudo, tenham coragem e sintam as energias à medida que são 
liberadas. Estejam conscientes de onde provêm. As emoções criam pensamentos 
e se transformam em realidade. Todas as emoções se originam na sua infância 
ou mais alem, de outras vidas. A emoção está no passado, não no futuro. 
Sempre é somente no passado. Os sentimentos estão no presente e somente há 
quatro sentimentos principais: Raiva, Medo, Tristeza e Amor. As emoções criam 
pensamentos e se transformam em realidade, de maneira que a forma como se 



sentem em relação aos seus pais trará isso para dentro da sua própria 
existência, dentro do seu próprio estado particular de ser. Desta forma vocês 
criarão uma realidade ao redor disto. Tem que haver uma distinta e definitiva 
separação desta maneira de criar uma realidade. Todos vocês são adultos agora 
e ninguém quer criar uma realidade negativa ao seu redor.

Cada um quer o melhor para si mesmo e como adultos todos desejam o melhor 
para todos aqueles que estão próximos a ele. Cada qual, também, deseja o 
melhor para o planeta. Não é o seu ser adulto aquele que cria uma realidade 
negativa, mas sim particularmente a sua criança interior ferida. Esta criança 
interior tem o poder do status de vítima que se reflete naquilo que vocês estão 
criando no mundo externo – o mundo material.

Se seu mundo material não estiver limpo e expansivo e em constante 
crescimento, então há uma criança que tem algum tipo de ferimento dentro do 
seu corpo ou pelo menos dentro do seu universo interior. Uma ferida que 
ocorreu quando vocês eram jovens. Essa criança pode gerar uma grande 
quantidade de energia e pode criar uma realidade muito poderosa. Não é a 
criança de modo geral que é o problema, mas sim especialmente a criança 
fragmentada. Cada fragmento tem o direito de ser visto e ouvido, e é 
automaticamente curado e colocado em seu coração. Amem a sua própria 
criança interior e ouçam cada fragmento à respeito de amar e cuidar de si 
mesmos. É um ato de honra e uma grande passo na direção de serem quem 
vocês se destinam a ser.

Cada um tem um sonho e devem se sobrepor aos medos ou às fragmentações da 
criança interior. Se esta criança estiver completa, seus sonhos se manifestarão 
quase que instantaneamente. Todas suas energias se dirigirão para a 
manifestação do sonho que têm para sua própria vida. Os problemas em nossas 
vidas sempre vêm do passado e não do futuro. O futuro ainda esta para ser 
vivido. Cada problema chega na sua realidade do passado. É uma parte de vocês 
que está não resolvida, uma parte dela que precisa ser curada. A palavra "cura" 
(“healing”) provém da velha palavra inglesa "wholeness", "to be whole", "to 
heal", "to make whole" (N.D.T. totalidade, estar plenos, curar, se tornar 
integral).

Nos antigos dias pagãos a palavra "holidays" (feriados ou férias) derivava da 
palavra "whole" (pleno – íntegro) Os feriados pagãos caíam no solstício de 
inverno e verão e giravam em volta dos ciclos lunares. Se vocês observarem 
estes padrões energéticos, será mais fácil para vocês entenderem e curarem à si 
mesmos. Há uma imensa energia no sol. A maior parte da energia de nosso 
universo provém do sol e a cura requer energia. Quando o sol se acha mais 
próximo da terra durante o solstício de verão, há uma grande quantidade de 
energia para curar a si mesmo. Há uma grande vibração e vitalidade. No verão 
sempre há muita vida e vocês estarão em condições de dar energia à essas partes 
delas que precisam ser curadas. No solstício de inverno, quando o sol está mais 



afastado, vocês podem mergulhar na escuridão do seu ser interior. Permaneçam 
na escuridão em um estado de descanso e compreensão e cuidando de si 
mesmos e saibam que quando o solstício de inverno desaparece e o solstício do 
verão chega, vocês podem caminhar mais e mais dentro da vida.

Isto é refletido na natureza. Imensa energia e crescimento ocorrem durante o 
sol do verão. Quando a energia está baixa, há pouco crescimento. O solstício de 
inverno não significa estar totalmente adormecido, trata-se de estar em um 
estado de introspecção e nesta introspecção, cuidarem de si mesmos, e as suas 
próprias partes escuras se revelarão a vocês mais facilmente. A criança interior é 
frágil e gentil e deveria ser tratada com grande cuidado e delicadeza. Se vocês se 
aproximarem com irritação ou raiva, a criança se tornará mais ferida e 
desconfiada e mais assustada. A criança apenas consegue se abrir com vocês em 
um estado de ternura e gentileza, inclusive em uma situação de divertimento. 
Estes são alguns dos segredos para curar a criança interior ferida. Cada ferida é 
resultado da ausência de amor – um amor que é tenro e gentil. Ele se encontra 
em seus corações, neste mais gentil dos órgãos. É o mais suave e o mais 
poderoso de todos os seus órgãos. Sim, a suavidade é poder. A gentileza é poder
e para que vocês alcancem suas mais elevadas dimensões espirituais vocês têm 
que seguir dentro deste verdadeiro espaço de ternura e gentileza.

Em um espaço suave e gentil vocês encontrarão a verdadeira receptividade para 
todos os dons que o Espírito tem para oferecer a vocês. Deixem que esta energia 
caia sobre vocês e no local onde encontram resistência em seu corpo deixem que 
a suavidade e a gentileza liberem o que quer que seja que se encontra em seu 
corpo que está impedindo o fluxo de energia. Agora coloquem toda a sua 
consciência no seu ser interior e procurem seu poder pessoal e encontrem-no.

Há uma parte de vocês que tem uma idade de dois milhões de anos – esse 
aspecto de vocês é o que sabe tudo, é todo poderoso e é uma energia muito 
radical para ser experimentada neste novo milênio. Esta poderosa “antiga” 
energia esteve suprimida por muito tempo e à medida que vocês têm feito o seu 
trabalho de desenvolvimento pessoal, vocês agora criaram um recipiente 
interior para conter muito poder e força.

Se vocês puderem imaginem a manifestação dos seus sonhos quase que 
instantaneamente, uma grande quantidade de poder será gerada. Deixem que 
esse poder os capacite à manter a gentileza e convidem-na à entrar em seu 
corpo. Experienciem este homem ou esta mulher de 2 milhões de anos de idade 
e encontrem ele ou ela dentro de sua alma. Agora, abram seus corações 
amplamente, seus Espíritos e seus guias se encontram aos seus pés. Sintam uma 
expansão, uma abertura e deixem mais amor fluir dentro de seus corpos. 
Deixem este amor energizar este poderoso aspecto do seu ser. Este “antigo” 
aspecto de seu ser irá transmutar as energias negativas muito bem mais rápido 
do que qualquer vez antes no passado. Este é o “antigo” sábio aspecto de vocês 
mesmos que sabe e compreende imensas porções em relação ao plano terrestre. 



Percebam e reconheçam isto e deixem que este seu aspecto seja energizado. 
Para fazer isto deixem que mais e mais amor flua para dentro desta parte de 
vocês que está deficiente – sejam o seu rei interior, sua rainha interior, seu 
guerreiro, mago, seu interior amante ou criança interior. É o amor o que cura 
tudo.

Parte da compreensão do plano terrestre é a de saber exatamente para onde 
direcionar o amor e a energia que vocês têm por vocês mesmos. Assim que vocês 
começam o caminho espiritual, geralmente têm pouca energia e é sábio dirigir 
sempre a energia para os lugares onde ela terá um efeito maior. É por isso que o 
perdão é tão importante, mas vocês podem apenas perdoar de maneira tão 
profunda quanto a raiva que podem acessar. Uma vez mais, isto requer um 
poder tremendo para acessar a profundidade total de sua ira. Muitas pessoas 
espirituais tentam dissimular sua raiva e ira, mas esta não é o caminho de como 
tratar disto. A forma de dirigir a raiva e a ira é a de serem honestos consigo 
mesmos. Usem a sua integridade para reconhecer os mais profundos e mais 
íntimos sentimentos. Isto por si mesmo cria um tremendo sentido de poder e os 
capacita para transformar sua vida.

Estamos falando de uma energia muito fogosa e isto é a África, debaixo do calor 
do sol africano. É um continente muito quente onde o fogo da terra queima. O 
fogo, como todos os elementos deste planeta, tem seus dois lados – a escuridão 
e a luz. O fogo pode ser utilizado para a transformação. Também pode ser
empregado para a destruição – no sentido negativo. Não importa quais sejam as 
energias que vocês têm, reconheçam-nas e usem-nas sabiamente e não as 
reprimam ou as neguem, porque a raiva é uma energia que pode lhes ajudar a se 
transformar e a entrar em uma nova realidade. A ira nem sempre é uma coisa 
má. Quanto mais conscientes e honestos vocês forem a respeito da sua raiva, 
tanto mais útil ela pode ser. Quanto mais purifiquem a sua raiva, mais rápidos 
serão seus passos para a consciência.

Encontrem o lugar em seu corpo aonde reside sua raiva. Agora, coloquem sua 
mão onde a raiva está e reconheçam que ela "simplesmente é", e nada mais. A 
raiva tem muitos propósitos surpreendentes e um deles é o de transformar. A 
raiva é uma energia do fogo. Os engenheiros empregam o fogo a fim de fundir 
metais e fundi-los em moldes ou para fazer ligas – mesclando juntos metais de 
diferentes composições para produzir materiais que são muito superiores. Um 
exemplo é o aço inoxidável, uma mescla de cromo e níquel, que não se oxidará. 
Há muitas ligas e muitos tipos diferentes de processos de fusão e misturas. 

Algumas vezes aspectos de vocês mesmos têm que ser aquecidos até um ponto 
de fusão e mescla. Às vezes o zangar-se realmente com alguém a quem amam, 
para conseguir que eles consigam raciocinar, é uma das formas de empregar a 
raiva. Possivelmente esta não seja a melhor opção, mas isso também indica que 
estão zangados consigo mesmos, a não ser que, é obvio, vocês estejam 
absolutamente resolvidos. A raiva é a mais bela energia para ver a verdade a 



respeito de si mesmos. Sempre quando estiverem zangados com outra pessoa, 
retrocedam e encontrem um lugar tranqüilo e deixem que a irritação os leve 
para a criança interior machucada. Será a criança que está gritando com raiva, 
será a criança que pede a cura e que necessita de cura. Dêem a criança interior a 
permissão absoluta para que se expresse de qualquer forma que for necessário. 
Vocês estão guardados em um lugar muito seguro porque este salão está 
preenchido pelo Espírito e pelo Amor e esta cheio de honrarias à vocês mesmos, 
expansão e verdade.

Se sentirem a necessidade, levem o seu Mago até esta criança zangada e 
circunde a criança na magia, mantendo isto num lugar seguro. Todas as crianças 
adoram os magos. Os magos estão cheios de diversão e amor e têm muita 
sabedoria e conhecimento. Deixem que a criança no interior expresse sua 
irritação e como adultos, observem isto, mas sem formar julgamento. 
Compreendam porque a criança está furiosa e de onde provém esta irritação. 
Tomem consciência do que aconteceu à esta criança nesse dia em especial e 
nesse momento especial. À medida que vocês tomam consciência do porque que 
a criança está tão furiosa, empreguem esta consciência para fazer entrar um 
novo estado de perdão. O perdão é uma jornada, uma jornada de cura. O perdão 
tem a ver com o amor e o cuidar de si mesmos. Neste estado de perdão, vocês 
estão libertando a si mesmos de culpar o outro e podem reivindicar mais energia 
para si mesmos. Vocês também estão libertando essa outra pessoa.

Na maior parte do tempo, a criança vai jogar a culpa em um dos pais e esta é a 
jornada para o perdão total. Isto é perdoar com honestidade e integridade. Isto é 
perdoar com amor total – primeiro, à si mesmos e principalmente, para aqueles 
que os trouxeram para o mundo – todas as mães e os pais que não tiveram um 
livro sobre como serem pais. O perdão chega como um estado de consciência, a 
consciência de como a criança foi ferida e machucada. Não é o suficiente bom 
um dia dizer "Oh, eu perdoei a minha mãe", ou "Oh, eu perdoei o meu pai"; e 
não conhecer a profunda e honesta verdade pela qual vocês tinham de perdoá-
los em primeiro lugar.

Assim, abram seus corações amplamente e deixem que o amor flua em seus 
corações e que saia de seus corações se expandindo todo o tempo. Deixem que o 
amor flua a partir do seu coração para o coração dos seus pais e permitam que 
ele retorne. Ao mesmo tempo, deixem que a criança expresse tudo o que ela 
tenha que expressar e liberem qualquer tensão ao redor disto. Deixem que este 
amor limpe e purifique seus corpos. Deixem que esta chama de raiva queime 
através de seus corpos livrando-se de toda a negatividade, de todo resíduo do 
passado. Deixem que a energia cresça o melhor que puder para seus pais e para 
vocês mesmos, formando um belo triângulo de amor entre vocês três. Sintam 
esta energia de perdão fluindo através de vocês três. Agradeçam ao Divino pelo 
milagre do perdão neste nível. Há uma relação entre o medo e a raiva, a tristeza 
e o amor. Quanto menos raiva e medo e tristeza houver em seus corpos muito 



mais amor haverá dentro deles. E quanto mais amor houver em seus corpos, 
tanto maior serão suas habilidades de criarem a realidade que vocês desejam.

Deixem que o amor flua dentro de seus corpos liberando a raiva, o medo e a 
tristeza e experimentem uma expansão maior para o mundo. Quanto mais 
expandidos estiverem, mais presentes poderão receber do Universo. Sua energia 
e a de seus pais estão se expandindo juntas, expandindo-se para o mundo que 
desejam criar para vocês três. Tanto faz que seus pais estejam vivos ou não, isso 
não faz diferença alguma. Estejam conscientes desta expansão e enquanto 
curam seus relacionamentos com seus pais, vocês curam seu relacionamento 
com sua criança interior, sua mãe interior e seu pai interior. Permaneçam neste 
lindo espaço de expansão conectando-se com cada um neste salão e permitindo 
que uma maravilhosa coluna de luz se conecte com o coração do grande Sol 
Central e com o coração da Mãe Terra. Deixem que a coluna de luz passe 
diretamente através do centro deste círculo e energize este grupo mesmo que 
ainda mais adiante – permanecendo conectados – permanecendo expandidos –
permanecendo em amor. A expansão é amor – a expansão são vocês – a 
expansão é o que vocês têm que ser.

Enquanto se encontram neste estado de expansão deixem que sua mente veja 
quem vocês tem a intenção de ser nesta vida e com esse conhecimento, com essa 
compreensão, agradeçam aos seus pais por terem lhes dado o presente da vida e 
liberem-nos com amor. Deixem-nos ir com o conhecimento de que vocês estão 
no caminho de transformar-se em parte do sonho deles. Seja qual for a perda ou 
o dano que vocês sentem que eles fizeram a vocês, foi somente uma parte da 
viagem. Tinha que ser assim. Estejam conscientes disto quando liberam os seus 
pais e os deixam ir. Deixem-nos ir com o conhecimento que em seus corações 
vocês têm toda a sabedoria que precisam para realizar seus sonhos.

Queridos, sigam bem e Graças à Deus, pois este é Kryon se despedindo.

"Abram seu coração ao amor"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

12 de Maio de 2005 - Wynberg – Cidade do Cabo
Tradução: Silvia Tognato Magini

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações, meus queridos, EU SOU Kryon do Serviço Magnético.



E maravilhoso estar com vocês novamente nesta noite. Um grupo bem unido de 
pessoas que trabalharam um com o outro durante muitas vidas, em situações 
difíceis e em diferentes universos além deste. 

Esta noite a mensagem é de amor. É sobre aprofundar seu amor e avançar para 
outro nível de intimidade dentro dele. Trata-se de ser capaz de olhar à si mesmo 
por todos os ângulos, de todas as dimensões, para ver a verdade sobre si mesmo, 
sem causar dores e julgamentos. É muito importante ser capaz de se ver e de 
compreender totalmente à si mesmo, de conhecer suas forças e as suas 
fraquezas. Todos vocês sabem como se comportar de uma maneira boa e 
amorosa, mas debaixo do comportamento há sentimentos que não são propícios 
para o bom comportamento e é aí onde pode haver uma rachadura dentro da 
personalidade. Este também é um lugar em onde podem perder muito poder 
pessoal, um lugar no qual é difícil acessar o amor. A fim de continuar fortes, 
vivos e saudáveis têm que estar em condições de amar. O amor está em todas 
partes, rodeia-os. O amor é do que estão compostos os átomos, elétrons e 
nêutrons e o amor é o espaço entre estes átomos, elétrons e nêutrons. O amor é 
a única energia que realmente está disponível para o homem.

Cada indivíduo tem que estar aberto ao amor, tem que permitir que o amor flua 
através de seus corpos. Freqüentemente seu comportamento se constituirá de 
um ato amoroso e por detrás desse ato amoroso há o ressentimento. Este tipo de 
comportamento virtualmente pode matá-los. Depende de vocês se comportarem 
de uma maneira sincera, de uma forma que o coração fale à vocês. Muitas vezes, 
se vocês forem muito amáveis com as pessoas vocês entregarão muita energia e 
não reterão a que necessitam para vocês mesmos. Vocês têm que seguir atrás da 
sua própria verdade e no seu próprio nível de poder pessoal e já que o amor se 
iguala ao poder, continuem aumentando isto. O poder é a habilidade de atuar. 
Sem ação vocês não têm poder. Atuem com integridade. Atuem dentro de si 
mesmos, aonde seu coração deseja, em oposição aonde a sua cabeça deseja. Seu 
coração sabe tudo. Seu coração está conectado ao próximo passo. Seu coração 
está conectado ao Universo e seu coração é o centro de seu ser e é aí onde reside 
sua criança interior.

Seu coração está no lugar que deveria ser totalmente mantido e quanto mais 
abrem seu coração tão mais amorosos se tornam. Muitas vezes têm que fazer 
coisas difíceis para manter um coração aberto e serem verdadeiros com si 
mesmos. Ser verdadeiros com vocês mesmos é o presente mais importante que 
podem dar a si mesmos e a aqueles á sua volta. Vocês já não estarão em debito 
se estiverem vivendo com seu coração e sendo verdadeiros consigo mesmos. 
Vocês se tornarão fortes, poderosos e não terão medos, dando cada passo de 
forma segura e sabendo exatamente aonde se dirigem. Vocês estarão 
confortáveis de ir para aonde estão indo – não necessariamente sabendo para 
onde vocês estão indo. Quando chegarem, saberão que andaram pelo caminho 
certo. Nesta dimensão sua cabeça seria o masculino e seu coração seria o 



feminino e para aqueles de vocês que têm lido regularmente as canalizações, o 
masculino é tudo o que se acha manifestado aqui nesta terra. O masculino está 
aqui para manifestar o desconhecido. Seu coração é o feminino e os levará 
aonde querem estar e sua cabeça os levará aonde vocês pensam que querem 
estar. Há uma vasta diferença.

A orientação do Divino flui diretamente através de seu coração e é para a sua 
cabeça ajudar vocês na jornada. Sigam a ânsia de seu coração e parem dentro da 
sua verdade. Seu coração lhes ensinará quem realmente são e a verdade de sua 
própria magnificência. Todos vocês são seres magníficos deste Universo.

Pedimos agora que fechem seus olhos e que entrem em seu coração e deixem 
que seu coração lhes mostre para onde estão indo. Deixe que seu coração fale de 
seus sonhos. Estejam em seu coração, sintam-no, acariciem-no. Fisicamente 
pode ser que seu coração esteja plenamente desenvolvido mas pode não estar 
em outros níveis. Deixem que seu coração esteja aberto à energia e força. Criem 
um forte paradigma onde possam seguir dentro de uma enorme verdade. 
Quanto maior for sua fé e sua confiança, mais ainda vocês seguirão o seu 
coração. Não importa o quão loucas sejam as idéias que provêm de seu coração, 
sempre, enquanto continuam caminhando para aquelas idéias, vocês se darão 
conta de que as mesmas estão para onde este plano terrestre está evoluindo, 
para onde vocês estão evoluindo, de fato, o estado de consciência para o qual 
estão evoluindo. Seu coração mantêm dentro dele, todos os níveis de 
consciência e todos os níveis de compreensão. 

Tal como a semente de uma flor que crescerá para chegar a sua magnificência e 
florescer e seguir o sol num dia de verão. Seu coração não é diferente –
interiormente vocês têm tudo o que necessitam para brotar e florescer e 
alcançar sua plenitude como ser humano – para chegar a ser exatamente o que 
têm que ser. À medida que vocês se expandem em consciência, energeticamente 
e quando seu coração se expande, vocês se tornarão mais sábios, mais 
poderosos, amorosos e compreensivos. A ferida de sua infância se dissolverá. O 
aborrecimento se liberará e a tristeza se diluirá. O amor ocupará o lugar destas 
três energias. Quando qualquer destas – o aborrecimento, a tristeza ou o medo 
– se apresentam em seu coração, vocês saberão que isto é uma direção direta do 
Divino e compreenderão do que se tratam estes sentimentos.

Quanto mais fortes vocês se tornam, tanto menos e menos medo haverá em seu 
corpo e tão menos raiva ou tristeza haverá. Sua criança interior se tornará forte 
e alegre e fará o Universo seu, ou o seu domínio e o plano terrestre seu lar. A 
criança em você terá seus pés firmemente assentados no chão com grande 
fortaleza e compreensão e claridade. A criança saberá com uma olhada o estado 
íntegro de uma pessoa e saberá tratar com eles ou deixá-los ir. A intuição será 
absolutamente clara neste tipo de pessoa e a habilidade para atuar é superior. 
Em todo estado de manifestação de seus sonhos, quaisquer que eles possam ser, 
a ação poderá tomar apenas uma fração da energia requerida para manifestá-



los, apesar disso ela tem que existir. O agir é parte da condição humana, 
especialmente neste nível de consciência. À medida que o tempo passa, onde 
uma pessoa permanece forte e centrada, a ação acontecerá de uma maneira 
fácil, fluente, de maneira gentil. Vocês têm que estar absolutamente claros, 
absolutamente puros na intenção e estáveis emocionalmente.

As emoções, energias e questões do passado precisam todas serem limpas. A 
cada ser humano é pedido que se expanda e encontre felicidade neste estado, 
justamente como o Universo continuamente se expande e cresce. Todos nós 
somos um microcosmo do Universo e quando a expansão do ser humano fica 
detida, a contração começa. Isto é uma forma de morte resultante de uma falta 
de confiança, fé e compreensão. Uma vez que estejam verdadeiramente 
conectados com o Universo, vão ter um acesso direto a cada simples questão 
que é perguntada. Estas questões podem freqüentemente ser difíceis e as 
respostas inclusive mais ainda. Se o coração está no lugar certo e está aberto e 
firme e vocês estão resolvidos, vão encontrar a maneira. Estejam seguros de que 
o Espírito estará ao seu lado e inclusive os carregará, se for necessário, para 
assegurar de que estas questões cheguem a se manifestar e sejam resolvidas.

A maioria das questões são questões do coração, questões de abrir seu coração e 
seguir dentro da verdade. Não há objeção nisto. A trapaça é que vocês mesmos 
estão se fazendo menores do que realmente são. A verdade é que são seres 
magníficos neste Universo e que podem criar qualquer realidade que escolham 
para si mesmos. Quanto mais poderosos vocês são, maiores serão suas 
manifestações. É obvio, isto exigirá um nível de poder pessoal e o Universo 
sempre vai se expandir e desafiá-los. Vocês se sentirão emocionalmente 
ameaçados de uma ou outra maneira, e é a essência da confiança e da fé as que 
os manterão limpos e centrados. É esta fé a que os fará caminhar por um atalho 
para uma bela coisa ao virar a esquina, a qual não podem ver. O Universo sonha 
sonhos magníficos para cada ser humano neste planeta, sonhos muito além de 
suas expectativas. Vivam estes sonhos. Sigam avançando para estes sonhos e 
para o amor e a expansão do coração. Vocês experimentarão sentimentos de 
êxtase e bênçãos à medida que começam a viver seus sonhos ao redor do amor, 
associações e relacionamentos.

Há uma nova energia que está entrando no plano terrestre – a energia que 
permitirá a duas pessoas conectar-se ao nível mais profundo. O masculino e o 
feminino dependendo um do outro ao nível da mais profunda intimidade -
conectando-se à níveis energéticos tão profundos, fugazes e intrínsecos. Estas 
energias nunca antes tinham sido conhecidas no plano terrestre. Elas são novas 
energias e estados de ser – novas formas que circundam e superam formas de 
vida problemáticas, tanto da Atlântida e da Lemuria.



Para acessar estas energias seu coração tem que estar aberto. Viver e seguir seus 
sonhos. Continuem segundo dentro dos seus sonhos. Há muitas cidades no 
mundo e cada uma delas ou é masculina ou feminina – operando através da 
energia masculina ou feminina. A Cidade do Cabo opera em resultado da 
energia feminina e é conhecida como a “Cidade Mãe”. É o lugar onde nasceu a 
África do Sul e é a cidade mais antiga da África do Sul. Ao norte, na Itália, está a 
cidade do Milão, a qual é uma cidade masculina, apoiada na energia masculina, 
uma energia masculina muito sutil e gentil, aonde se encontra outro canalizador 
do Kryon, vivendo e operando. Há uma conexão entre Milão e a Cidade do Cabo 
– o masculino e o feminino – e uma fusão da energia destas duas cidades. Esta 
fusão criará uma energia completamente diferente através da estratosfera do 
plano terrestre. Uma energia de amor e abundância será criada no eixo entre 
estas duas cidades para baixo através do coração da África aonde há uma grande 
pobreza, fome, enfermidades e guerra. A fusão das energias destas duas cidades 
começará a criar um novo estado do ser para toda a África. Haverá uma nova 
razão para estar na África. Haverá uma maior limpeza na África – sul, central e 
norte - e onde este continente foi violentado de seus recursos naturais pelos seus 
vizinhos do norte, chegará um novo fluxo de energia, dinheiro e tecnologia e 
uma nova forma de vida. Esta nova tecnologia deixará para trás a velha 
tecnologia. Manifestarão-se novas formas de gerar energia, energia pura e uma 
nova verdade, um novo estado do ser e um grande despertar entre a gente 
Africana acontecerá. Haverá uma nova compreensão para esta gente que sofreu 
por tanto tempo doenças e pobreza.

O que isto significa a nível microcósmico é que tanto as pessoas da Cidade do 
Cabo e Milão se conectarão ao nível do coração. Promoverá-se um novo 
relacionamento para aqueles que estão procurando coisas mais profundas e 
mais íntimas do que as que experimentaram no passado. Nós veremos um novo 
nível de amor, um novo nível de compreensão entre o masculino e o feminino e 
um novo nível de compreensão entre o homem e a mulher. Um tipo de relação 
completamente novo. Falamos destes relacionamentos em canalizações 
passadas. Quando duas pessoas vêem este amor profundo e este sentimento 
profundo de intimidade, os problemas ou questões entre eles serão facilmente 
resolvidos. Questões tais como amar, ser compassivo, criar, seja uma família, 
uma vida especial ou um negócio. Qualquer que seja a criação com a que os 
casais sonham, as mesmas se manifestarão com esta nova energia...o amor 
sempre encontrará um caminho. O feminino sempre se fundirá com o 
masculino e se manifestará. 

Neste plano terrestre há muitos problemas e desafios para se encarar e as 
respostas estão aí fora. Nós respondemos à questão do aquecimento global – um 
reflexo da consciência das massas, as pessoas do mundo estando furiosas e 
negando essa fúria, não conseguindo o amor e o apoio que eles realmente 
querem em sua vida. Esta nova energia vai permitir uma cura espiritual em um 
passo mais acelerado que em qualquer outro momento no passado.



A humanidade está em uma encruzilhada de caminhos e esta nova energia está 
disponível e despertará não a milhões, mas sim a bilhões para uma nova forma 
de vida. Os sonhos que se encontram em seu coração, se vocês os manifestarem, 
vão criar um mundo de amor e milagres para cada indivíduo no planeta. As 
crianças, desde tenra idade, teriam que ser ensinadas sobre o amor, sobre a 
ligação, de seus corações, de seus sonhos e de como manifestá-los. As crianças 
deveriam ser ensinadas em como resolver problemas através da arte da 
meditação e de procedimentos. As religiões do mundo deveriam liberar sua 
ânsia de poder e abrir seus corações para novas respostas e novas formas de ser. 
Nós temos que ter uma nova compreensão das distintas energias disponíveis 
neste plano terrestre. Há muitas, muitas, novas respostas para suas questões. 
Para que vocês possam criar um mundo de amor e de alegria e de liberdade para 
todos, vocês têm que aprender a funcionar através do coração. Grandes somas 
de dinheiro são gastas para educar a cabeça e aqueles grandes cientistas durante 
as gerações passadas foram todos místicos seguindo os seus corações e 
perseguindo os seus sonhos para fazer que as coisas acontecessem. 

Depende de cada indivíduo neste planeta procurar seu coração e de seguir seus 
sonhos e manifestar seus dons como para que todos os desta terra possam se 
beneficiar. Cada simples idéia é uma inspiração Divina e o Divino pertence 
primeiro a ninguém e em segundo a todos. Investiguem seus corações e 
procurem a inspiração. Encontrem o amor, procurem o sonho e escutem as 
respostas que sempre chegarão. O Universo, Deus e o Divino querem que vocês 
ganhem e farão tudo que está em seu poder para ver que vocês façam. Assim, 
permaneçam por uns momentos mais aqui, procurando em seu coração os 
sonhos e as respostas para seguir avançando – o amor sempre encontrará um 
caminho.

Fiquem bem e Graças a Deus porque este é Kryon se despedindo.

"Terror do Amor"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown
9 de Junho de 2005 - Paarl - Cabo Ocidental

Tradução: Regina Drumond

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.



Uma vez mais, é maravilhoso estar com vocês todos em Paarl - há uma bela 
energia aqui esta noite. Nós todos passamos por circunstâncias difíceis nos 
últimos meses, liberando muita energia. Nos próximos dois a três dias, a energia 
estará mudando. Vocês sentirão uma grande quantidade de liberação e alívio e 
dirigirão suas vidas por um caminho muito mais estreito e muito mais direto, 
trabalhando na direção certa. Seus corações estarão abertos e vocês serão 
capazes de receber orientação muito mais claramente. Nesta Nova Era, o 
coração é o guia para a verdade - a verdade de quem vocês realmente são. A vida 
é toda amor e o amor é imencionável e inexplicável. O amor é um mistério para 
o ser humano médio e mesmo para aqueles que são altamente conscientes. O 
amor parece não ter lógica. Na verdade há uma grande quantidade de lógica no 
amor. 

É o seu condicionamento social que pode ter lhes privado do amor. A maneira 
como seus pais se relacionaram um com o outro pode ser uma razão. Se eles 
tiveram um relacionamento sem amor, vocês também podem ter 
relacionamentos não amorosos. Vocês podem criar uma vida para vocês 
mesmos sem ou com pouco amor se aquele foi o cenário. Se seus pais tiveram 
um bom relacionamento e amaram um ao outro muito e expressaram seu amor, 
atuando juntos como marido e mulher, então o relacionamento dentro de vocês 
será um relacionamento muito amoroso. Vocês exibirão um alto nível de 
dignidade, auto-confiança e auto-estima; todos estes aspectos funcionando 
juntos. Aqueles de vocês que vieram de famílias onde seus pais não tiveram um 
bom relacionamento, terão encontrado muitas dificuldades para adquirir 
objetivos em sua própria vida. Vocês também teriam achado relacionamentos de 
amor muito difíceis. Se seus pais tiveram um mau relacionamento então onde 
esteve sua fonte de referência? Não esteve lá. Não há possibilidade de conhecer 
o que é um bom relacionamento e sua existência poderia ser preenchida com 
uma procura para encontrar bons relacionamentos. 

Há muitos elementos-chave na jornada do relacionamento. Relacionamentos 
difíceis ou maus, haverá de ensinar-nos exatamente quem nós somos. É um 
reflexo do que está acontecendo dentro daquelas duas pessoas que estão 
naquele relacionamento difícil.

A maioria dos relacionamentos difíceis fracassam, por causa da inabilidade de 
comunicar sentimentos e emoções. O estado emocional é muito sutil e não é 
muito bem compreendido no ocidente.

A primeira coisa que uma pessoa deve fazer nesta jornada rumo à consciência, 
em direção a um maior estado de consciência, é expressar seus sentimentos.Os 
sentimentos são orientação divina. Eles são a jornada que conduz vocês a um 
estado de unidade, um estado de ser. Há uma sutil diferença entre sentimento e 
emoção. A emoção vem do passado, os sentimentos são sempre do presente. 
Aprendam a compreender a diferença entre sentimentos e emoções, porque 
ambos chegam ao mesmo lugar ao mesmo tempo. A emoção é uma mistura dos 



quatro sentimentos básicos: raiva, tristeza, medo e amor. Toda emoção é uma 
mistura destes quatro sentimentos. A emoção está sempre congelada no 
passado. Nós nos processamos e nos curamos, desvinculando a emoção ao 
liberarmos aquela emoção congelada e deixarmos o amor fluir através dos 
nossos corpos. Quanto mais emoção for liberada, mais amor preencherá os seus 
corpos. 

Quanto mais amor estiver em seu corpo, mais vocês criarão uma realidade que 
escolheram para si mesmos. A diferença entre emoções e sentimentos é muito 
difícil de se constatar. Se seus sentimentos NÃO são claros, então é EMOÇÃO. 
Se seus sentimentos, sua raiva, tristeza, medo e amor, são claros, não é emoção, 
isto é orientação presente, claridade absoluta no momento. A emoção é a 
energia que manifesta a realidade. Se vocês tiverem muita emoção negativa 
dentro do seu corpo, vocês estarão criando uma realidade negativa. A emoção 
positiva também cria uma realidade. A emoção positiva é guiada através dos 
seus pensamentos e sentimentos. Ligados ao condicionamento social em sua 
infância, seus corpos não são claros em co-criar uma realidade de sua própria 
escolha. A emoção negativa também cria uma realidade e fica confundida com a 
emoção positiva. Isto significa que vocês não conseguem a realidade que vocês 
estão verdadeiramente procurando. Cada vez que vocês seguem este guia 
emocional do passado, vocês acharão no centro a emoção negativa.

Uma criança que foi magoada ou ferida, necessita de alguma forma de cura e 
aquela criança deve ser curada. Uma criança necessita ser curada e precisa 
expressar sua emoção a fim de se tornar livre daquele padrão de 
comportamento ferido, liberar ou esvaziar a ferida que está continuamente 
criando a realidade negativa. É uma tarefa da vida liberar aquelas feridas e 
iniciar no caminho em direção à criação de uma nova e clara realidade. O 
método Kryon de curar a criança interior e o processo de renascimento de 
Kryon são os dois meios mais rápidos de cura emocional aqui no planeta. Estes 
métodos serão intensificados pelo Espírito e tornar-se-ão mais fortes e 
poderosos. Quanto mais as pessoas usá-los, mais claras tornar-se-ão. Seus 
corações estarão abertos e vocês serão preenchidos com amor. Como o 
alimento, o amor é tudo o que você quererá em sua vida, não interessa quais 
sejam as circunstâncias. As pessoas saem todo dia para trabalhar, em busca de 
dinheiro para alimentarem suas famílias. O dinheiro é uma expressão de amor e 
uma vez que o seu coração começar a se preencher com amor, então a co-criação 
do Espírito e a manifestação da vida que você está procurando e as 
manifestações dos seus sonhos, começarão a acontecer rapidamente. Vocês que 
trabalham com esta energia, que trabalham com Kryon desta forma, são 
verdadeiramente os afortunados, os escolhidos. Vocês são escolhidos para ir 
primeiro, líderes em seu próprio direito. Enquanto vocês liberam esta emoção 
negativa, vocês conduzirão o mundo à uma nova realidade. Enquanto tiver 
muita emoção negativa no planeta Terra, não poderá haver nenhuma nova 
realidade. A emoção mais perigosa e mais difícil para trabalhar é com o terror, 



terror do amor. Ficar aterrorizado do amor, pode somente conduzir a uma vida 
estéril e improdutiva. A maioria das pessoas estão aterrorizadas do amor, 
enquanto que o amor é expansivo, grande e magnífico. O amor está em todo 
lugar e é tão freqüentemente incompreendido. O amor está ao seu redor e 
dentro de vocês, está em todo lugar. Há um terror de amor enraizado com os 
corações de homens e mulheres que vivem neste planeta e que prejudicam os 
relacionamentos. Ele afasta homens e mulheres que querem ficar juntos, uns 
dos outros. Ele faz as pessoas infelizes, solitárias tristes e zangadas. Ele 
machuca e desconecta as pessoas. Ele destrói a criação, a criação dos seus 
sonhos. 

Quanto mais amor fluir através do seu corpo, mais vocês poderão co-criar com o 
Espírito e viverem e manifestarem seus sonhos. O terror do amor é como uma 
grande e dura pedra dentro do coração de homens e mulheres. Os 
relacionamentos entre homens e mulheres, homens e homens e mulheres e 
mulheres, são tão mal compreendidos. Por exemplo, se um homem teve um 
relacionamento difícil com seu pai, ou mesmo nenhum relacionamento seja qual 
for, como pode aquele homem por sua vez ter um relacionamento com outro 
homem? Seu relacionamento com seu pai é um reflexo de todos os outros 
relacionamentos com todos os outros homens. No Ocidente, os pais se tornaram 
distantes por anos. Tem ocorrido uma grande perda de energia masculina 
sagrada. Após as duas ultimas grandes guerras na Europa, o sagrado masculino 
foi todo perdido. Mesmo embora a Europa e os Estados Unidos sejam poderosos 
hoje, há outros poderes que se levantam para encontrá-los no Oriente. O 
sagrado masculino deve ser retornado ao Ocidente para oferecer proteção real 
para mulheres e crianças

Proteção real é encontrada nos relacionamentos que são gentis, amorosos, 
cuidadosos, profundamente honestos, íntimos, corações plenos, expansivos e 
criativos. É aquele sagrado masculino que verdadeiramente mantém uma 
família unida.Tanto a mãe nutre seus filhos e mantém a família unida quanto o 
homem - muito similar ao Sol que mantém a terra em sua órbita - mantém sua 
esposa e filhos unidos a ele de um modo que as mulheres o respeitarão 
profundamente.O sagrado masculino é uma nova energia voltando ao plano da 
terra muito em breve, de um modo muito poderoso, claro e profundo. Em 
muitos casos, essa energia masculina voltou. Há grandes lideres de homens 
neste planeta. Estes lideres verdadeiramente necessitam do apoio de uma 
população que seja preenchida com energia masculina. Esta energia está para 
retornar e será um lento retorno.

A jornada de um homem através da vida é uma jornada difícil. Nesta jornada 
um homem pode reclamar seu poder pessoal e sua energia masculina. Ele 
também pode reclamar o poder para manter seu time de pessoas que o cercam, 
seja ele um político ou um líder de negócios, um líder no mundo corporativo, ou 
qualquer outro líder. Este tipo de homem requer apoio sólido. Enquanto estes 



homens reclamam seu poder, a energia sagrada masculina aumentará e se 
espalhará. 

Este poder afetará a todos. Uma vez mais, os homens aprenderão a ser homens 
verdadeiros e a tornarem-se mais fortes, poderosos, leves, gentis e cuidadosos 
com suas esposas e filhos. Esta leveza será acompanhada pela firmeza e uma 
energia de manutenção forte para uma família segura. O amor pode criar tudo 
isto e enquanto houver o terror do amor nos corações dos homens, esta energia 
não pode estar presente nesta terra.

Então, nós pedimos que vocês fechem seus olhos, interiorizem-se e deixem o 
amor guiá-los para aquele lugar duro em seu coração. O lugar duro onde o amor 
não pode ser recebido e onde o terror repousa em seu coração. Abram seus 
corações para cada membro do grupo desta noite. Dêem e recebam amor de 
cada e de toda pessoa. Abram seus corações gentil e suavemente. Seus guias 
estão aos seus pés e eles reverenciam este processo. Conscientizem-se desta bela 
energia de Kryon. Deixem a energia de apoio da Mãe Terra e do Pai Celeste 
atuarem, vocês estão em um espaço muito seguro. Agora, vão ao lugar onde o 
terror está e deixem o amor guiá-los. Tragam seu mágico interior ao lugar onde 
há terror - o terror do amor- e deixem o seu Mago colocar um belo anel de 
segurança em torno deste terror. Cada pessoa tem seu próprio mago interior. 
Este mago transformará e transmutará o medo com a energia de Saint Germain 
e a Chama Violeta. Deixem a Chama Violeta queimar. Observem como este 
terror torna-se mais leve. Um amor e uma luz expansiva resultarão. Este é um 
processo que deve ser feito com absoluta gentileza, suavidade e poder, com a 
majestade de um grande Mago. Deixem o terror que bloqueia seu coração 
expandir-se e tornar-se maior e maior, como uma flor que desabrocha.

No meio de todo este terror vocês encontrarão sua criança mágica, a criança que 
fica no centro do seu coração. A criança que conhece tudo sobre o amor. 
Encontrem a criança e o centro de todo este terror. Abram seu coração mais 
ainda e experimentem a energia do coração de cada pessoa nesta sala. 
Experimentem o amor e a ligação profunda que existe enquanto nós fazemos 
este trabalho. Sejam gentis com vocês mesmos. Se vocês encontrarem sua 
criança brigando e gritando, reconheçam isto e deixem-na expressar-se. Não há 
necessidade de temer. Deixem sua criança expressar-se como ela deseja, 
deixem-na ver que vocês observam a dor que ele ou ela está passando, não 
somente nesta existência, mas em todas as outras também. Lembrem-se, esta é 
a existência onde todo o terror acaba. Esta é a existência onde vocês passarão 
para novas dimensões, onde a orientação vem do coração desta criança mágica. 
Esta é a parte de uma antiga tradição - a exposição e a ruptura da corrente do 
terror. A criança mágica sentar-se-á no trono, no centro do seu próprio coração; 
haverá pais fortes para esta criança, para agir livre e expansivamente e para ter 
seus sonhos realizados. Isto não significa somente uma mãe ou um pai que ame 
a criança, também significa um pai e uma mãe que se amam, que dedicam suas 



vidas um para o outro e que conduzem sua criança por um bom caminho; 
resolvendo o conflito e realizando seus sonhos.

A manifestação verdadeira vem através do aparecimento das energias masculina 
e feminina. Se sua mãe interior e seu pai interior não pertencem um ao outro, 
então um deve ser mudado - o óleo e a água não se misturam. A criança não 
estará segura se vocês tiverem a mãe ou o pai incorretos em seu coração. 
Chequem se eles são ambos significativos para estarem lá. Se não, um novo pai 
ou mãe estará esperando para dirigir-se aquele lugar e tornar-se um perfeito 
companheiro. Terá que haver um aparecimento do masculino e do feminino 
para vocês receberem de sua vida o que vocês querem. Se vocês reconhecem que 
tem uma mãe ou o pai errado, libere-os ou troque-os com amor. Vocês sentem 
esta troca? A criança tem que ser mantida em um espaço absoluto de segurança. 
A criança e a energia mágica mais frágil e deve ser mantida em um espaço 
seguro - em uma almofada de amor.A criança saberá que tem os pais certos que 
se amam e se importam um com o outro. Aqueles pais estão naquela chama! 
gêmea. Eles são companheiros de alma. Deste tipo de relacionamento, 
emergirão as energias masculina e feminina e darão a criança mágica toda a 
forca criativa e toda a energia criativa que ela requer. Enquanto esta transição e 
transformação ocorrem, conscientizem-se de como o seu coração esta sentindo. 
Por um lado haverá dor, e por outro, haverá amor. Vagarosamente, mas 
certamente, a dor envolvera o amor. Deixem o amor penetrar na dor que foi 
criada por esta transformação e permitam a dor dissolver-se, liberar-se, partir.

Esta e uma grande noite para o planeta, aqui nesta pequena cidade, Paarl, no 
Cabo Ocidental da África do Sul - enquanto nos ancoramos as energias do 
masculino e feminino, e deixamos vocês emergirem livremente e 
amorosamente, sem manipulação ou coerção. Saibam, queridos que este e o 
maior ato de amor que vocês poderiam dar a vocês mesmos. Esta e uma gloriosa 
abertura do coração. Uma aceitação de sua própria sexualidade - de vocês 
mesmos como homem ou mulher. Deixem o amor penetrar através de suas veias 
e curem o seu coração. Deixem o amor criar a vida que vocês realmente querem. 
Enquanto o relacionamento de seus pais internos fica mais forte, mais sábio e 
mais seguro, mais segura sentir-se-a a criança dentro de vocês. Sejam quais 
forem seus sonhos, eles verdadeiramente se manifestarão.

Agora, sustentem um espaço onde vocês todos estão apoiando um ao outro. 
Mantenham aquela energia de amor, para esta transformação ocorrer.

Liberem o terror e enquanto o amor dentro de vocês se expande, fiquem 
conscientes dele diminuindo e desaparecendo. Abram seus corações e vocês 
receberão a realidade que divinamente pertence a vocês. Os sonhos que vocês 
trazem para esta terra são os presentes que vocês estão aqui para manifestar. 
Sejam quais forem seus sonhos, e sua a responsabilidade de manifestá-los para 
este plano da terra. Esquivar-se de um sonho, e esquivar-se de uma parte de 



vocês mesmos - ignorar uma parte de vocês mesmos. Vivam seus sonhos, eles 
levarão vocês em uma jornada e vocês tornar-se-ão íntegros.

Fiquem bem e Deus abençoe, pois este e Kryon assinando.

"O Amor Pertence à Todos"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

13 de Julho de 2005 - Wynberg, Cidade do Cabo
Tradução: Silvia Tognato Magini

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações meus queridos, EU SOU Kryon do Serviço Magnético.

É maravilhoso estar com vocês novamente. Em vidas passadas no plano 
terrestre todos vocês trabalharam juntos com a energia de Kryon e é 
reconfortante ver um grupo assim como o de vocês reunidos desta forma. 

Há muito amor no universo, mas pouco dele é conectado ou aproveitado. A 
experiência humana normalmente é a de evitar o amor; de empurrá-lo e deixar 
de lado, mas o desejo humano é o de estar verdadeiramente cheio de amor. O 
sonho humano sempre tem a ver com o amor, mas sabemos e entendemos tão 
pouco sobre o amor. O amor é a energia que reconforta a todos. O amor é a 
energia que pertence a todos. O amor são todos vocês e toda a energia em seu 
corpo, quer seja de forma consciente ou inconsciente. Todos vocês são amor e 
nada mais que amor. Cada aspecto da sua personalidade e seu estado de ser é 
amor. Há diferentes níveis e diferentes ajustes. A consciência humana tem 
ajustes muito baixos quando se trata de se abrir ao amor. O amor está em todos 
os lados e é para todos. 

Simplesmente fechem seus olhos e sintam o amor, o amor que esta dentro de 
vocês. Deixem o amor que se encontra em seus corações se expandir. Voltem a 
despertar seus corações para um novo nível de consciência. A maioria das 
pessoas deste planeta vem de uma paternidade inconsciente. A paternidade 
consciente é uma paternidade através do amor enquanto que a paternidade 
inconsciente é a paternidade com ausência de amor. Os pais conscientes se 
amam, um ao outro. Os pais conscientes criam um espaço seguro para a criança, 
um lugar suave, quente, amoroso e seguro. A maioria das crianças neste planeta 
nunca recebem este tipo de amor e toca à vocês agora criar este espaço amoroso 



para eles. A cor do amor da mãe é rosa, suave, gentil e quente. O amor do pai é 
um azul claro e também é suave, gentil, totalmente protetor e que cuida da 
criança.

Assim por alguns momentos deixem que este lindo amor rosa preencha seus 
corpos, abracem-no por si mesmos – este amor material, esta energia de uma 
mãe que os ama. Neste salão esta noite há o amor de uma mãe – a energia 
arquetípica do amor. No lugar que sentirem resistência em seu corpo à esta pura 
energia, reconheçam a resistência e deixem este amor suave, gentil e nutritivo 
fluir dentro da resistência e despertar o amor maternal dentro dele. Estejam 
conscientes de como ele se expande através de seus corpos, dissolvendo e 
liberando a resistência, que por sua vez permitirá à vocês entrarem em um novo 
mundo. Uma vez que se sintam a salvo e seguros dentro deste amor materno, 
deixem fluir para sua mãe e pai internos, e lá onde não foram amados deixem 
que a resistência entre a mãe e o pai interno se dissolva. O amor maternal para a 
sua criança é um nível de consciência. Uma criança que se sentiu absolutamente 
a salvo e segura nos braços de sua mãe é uma experiência muito estranha neste 
planeta e na cultura Européia, mas que não é sem precedentes.

Assim deixem que esta energia de amor se expanda dentro da resistência em seu 
corpo – em qualquer lugar que sentirem sofrimentos e dores. Este lindo amor 
dissolverá a resistência para a sua desobstrução, de si mesmos e se tornarão 
suaves gentis e receptivos ao Universo. Experimentem como sentissem que 
foram amados de uma maneira absolutamente protegida e segura por parte da 
sua mãe. Esta energia trará esse dom e também trará um novo nível de 
consciência e de compreensão para suas vidas. A resistência à esta energia se 
deve a uma grande quantidade de desconfiança de parte da criança interior, de 
desconfiança para com sua própria mãe. Assim simplesmente enviem mais e 
mais deste amor rosa à criança e a esses aspectos da criança interior que 
desconfiam da mãe, os que se dissolverão e liberarão sua resistência à este 
amor. Deixem que a energia se movimentar através do seu corpo e se conectar à 
Mãe Terra através da sola dos seus pés.

Sigam mais e mais profundo dentro deste espaço – o espaço de absoluta 
segurança e cuidado. Vai levar um certo tempo, à medida que a energia se 
movimenta e vai para os lugares escuros aonde há ira e ressentimento contra a 
sua mãe. Esta energia pode limpar e limpar seu chacra base e o segundo. Estes 
são os chacras da mãe interna e toda a insegurança está apoiada nesta área dos 
seus corpos. Uma vez que se sintam a salvo e ancorados na Mãe Terra a 
ansiedade de cura em suas vidas será liberada. Se nunca experimentaram este 
amor rosa, de estar protegidos e seguros em sua infância, então sua criança 
interior estará continuamente enviando uma mensagem ao mundo de que "Eu 
não estou a salvo, não estou seguro, estou ansioso, preciso me sentir protegido, 
preciso sentir segurança" e a realidade que vocês vão criar vai ser de 
insegurança e de não estar a salvo. Deixem que esta energia avance em volta do 



segundo chacra e ao basico e que dissolva tudo o que se encontra no seu 
caminho; quer seja ódio de si mesmo ou dor, solidão ou vazio, raiva ou 
ressentimento ou uma combinação de todos eles. Se você for um menino 
observe que a sua mãe o ama por você ser homem, e se for uma menina, observe 
que sua mãe a ama por você ser mulher. Há uma estranha deformação na 
humanidade que causa muitos problemas na psicologia das pessoas. È quando 
nasce um menino e possivelmente um dos pais fica decepcionado pelo sexo do 
menino. Isto pode ser completamente uma situação sem saída nenhuma (“Catch 
22”), se um dos pais quer uma criança de um sexo e a outra deseja a de sexo 
oposto.

No lugar onde isto aconteceu em sua vida deixem esta energia avançar, e mudar 
e se liberar. Em qualquer evento deste tipo vocês encontrarão a si mesmos 
suprimindo sua sexualidade. Vocês encontrarão uma parede interior já que uma 
parte sua deseja ser masculina e a outra feminina. Ambas as partes estão em 
não-aceitação, uma da outra, criando uma rachadura na sua psicologia. Se isto 
aconteceu à vocês em sua vida, deixem esta energia ser liberada e deixem que a 
fissura entre o masculino e o feminino se dissolva e se libere – deixem-nas ir. Se 
isto aconteceu nesta vida vão descobrir que as relações são virtualmente 
impossíveis. Haverá aborrecimento e ressentimento diante do sexo oposto. O 
que se passa no interior é refletido no exterior. "Como é acima é abaixo – como 
é dentro é fora". Se sua mãe quis um menino e deu a luz a uma menina ou se 
desejou a uma menina e teve um menino, então deixem essa energia se liberar e 
usem este amor rosa, esta verdadeira energia arquetípica materna.

Através deste fenômeno se criam todo tipo de enfermidades – câncer, 
problemas cardíacos e desordens alimentares. Muitos casos disfuncionais 
acontecem como um resultado disto. Liberem a energia no seu chacra básico e 
no segundo e deixem ir. Queridos, seus guias se encontram aos seus pés em 
reverencia e honra e com um respeito total pelo trabalho que vocês estão 
fazendo e pelo trabalho que já fizeram em si mesmos. Todos vocês vêm de um 
longo caminho nesta vida. O que sentirem que não podem direcionar, 
entreguem aos seus guias e deixem que eles lhes ajudem a liberar a energia, o 
bloqueio que está situado dentro dos seus chacras básico e segundo. Isto meus 
queridos, é a consciência das massas que está sendo dissolvida, uma pessoa por 
vez.

A verdadeira energia paterna arquetípica, a energia do amor azul claro e a 
energia de proteção desta família é a energia de sustentar à mãe e a criança num 
lugar de absoluta segurança e a salvo. É a energia de vestir, alimentar e prover, 
de assegurar que as necessidades da mãe e da criança sejam encontradas para 
poder ser cumprida. Se uma mãe tem que assumir o papel do pai então a criança 
sente que foi deixada sozinha e se sente abandonada e rejeitada. Um pai sempre 
deveria estar lá para manter um espaço, para que a mãe e a criança estejam a 
salvo e seguros.



Deixem que este amor penetre em seus corpos, este amor azul claro. Deixem 
que limpe e purifique seu sistema energético e que libere o que for que houver 
no seu chacra básico e no segundo. À medida que introduzimos a energia desta 
luz azul clara para o seu chacra básico e para o segundo, haverá uma fusão do 
rosa e do azul e a cor será violeta – uma chama violeta. Isto é o que se cria 
quando a mãe e o pai realmente conseguem isto. Este é o processo que dará à 
vocês uma verdadeira mãe e pai interior e uma verdadeira relação de trabalho 
com eles. Até que esta chama violeta queime todas as velhas energias negativas 
da velha era e do velho sistema de paternidade, não poderão trazer crianças 
para um mundo seguro. Se não cobrirem as suas necessidades paternas para 
vocês mesmos primeiramente e derem a vocês mesmos o que desejam em suas 
vidas para cobrir suas necessidades, então não é o momento adequado para ter 
filhos. Pode ser que vocês sejam capazes de ter filhos, mas eles serão tão 
disfuncionais em suas vidas como vocês são nas suas.

A fusão da mãe interior e do pai permitirá que estas energias se dissolvam e se 
liberem e a chama violeta queimará através dos seus corpos e livrará isto do que 
não é verdade, que os impede de ter uma relação amorosa com a pessoa que 
admiram, seu parceiro de alma ou sua chama gêmea, mas principalmente com 
vocês mesmos. Somente há um relacionamento que realmente conta no plano 
terrestre e essa é a relação com vocês mesmos.

Se a relação com vocês mesmos for boa, então sua relação com o planeta 
também será boa – o que acontece no interior acontece no exterior. Deixem 
estas lindas energias rosa e azul claro se fundir e criar a energia violeta que 
queima e transforma. Deixem que cure a fenda na consciência das massas, a 
fenda entre o masculino e o feminino que é a incompreensão entre o homem e a 
mulher. À medida que suas energias ficam mais claras e mais claras, permitam a 
fusão das energias masculinas ou femininas dentro de si mesmos e deixem que o 
amor se expanda através de seus corpos. O amor é um estado de ser, de ser 
simplesmente aquilo que vocês querem ser. Assim, sejam os seus sonhos, o 
sentimento do seu sonho ou sejam o sentimento desse belo relacionamento que 
sempre sonharam e criem essa energia em seu corpo.

Queridos, É aqui onde ancoramos dentro da terra as energias de uma relação 
bem-sucedida. Este trabalho já foi feito com as energias masculinas na Suíça e 
está sendo ancorada na terra na Suíça. Na Cidade do Cabo, o centro feminino da 
terra, este trabalho está sendo ancorado neste momento. Estes dois centros vão 
voltar a se conectar novamente – as formosas energias femininas da Cidade de 
Cabo fundindo-se com as poderosas energias masculinas da Suíça para criar um 
mundo totalmente novo e a compreensão dos relacionamentos. 

Assim, deixem seus sonhos se tornarem realidade. Deixem que o amor e a 
compreensão de um relacionamento que funciona entre dentro do seu corpo. 
Possivelmente para vocês o relacionamento que escolherem será como um baile, 
um baile com o espírito, com as duas energias do masculino e feminino se 



movimentando conjuntamente para criar um mundo que você e seu par desejam 
e sonham. Reconheçam em seus corpos onde está o bloqueio, porque este é um 
bloqueio importante em todas as pessoas – uma falta de compreensão de como 
se relacionar. Os segredos das relações se encontram ocultas no chacra básico e 
no segundo. Ao deixar as suas resistências se expandir, vocês estarão criando 
um mundo totalmente novo para vocês, um mundo onde se relacionarão bem 
com os homens e mulheres, com a abundância, com a natureza e com o universo 
mesmo, aonde a co-criação é possível e pode ser concluida com facilidade. 
Todos os atos da criação provêm da fusão das energias masculinas e femininas.

Assim deixem o amor fluir através dos seus corpos e dêem permissão para que o 
amor azul claro e o lindo rosa lhes ensinem a ser receptivo e a receber os 
presentes que esperam por vocês – em cada sonho há muitos presentes. Seus 
sonhos não seriam tais se não fosse pelos medos que os mantêm em seu lugar. 
Assim estejam conscientes dos medos que ficam no caminho de seus sonhos e 
enfrentem a cada um deles – deixem que estas três belas energias, a rosa, azul
claro e a chama violeta dissolvam os medos do amor, das relações, da 
intimidade e o medo de não se encontrar com a pessoa adequada. Deixem a 
resistência se expandir e à medida que fazem isto, ela certamente se dissolverá.

Esta é a primeira vez em que as energias azul claro e rosa foram experienciadas 
desta forma no plano terrestre para esta nova era. Esta é a nova forma de se 
relacionar. Unicamente quando uma criança tem pais fortes e estáveis – que 
realmente se amam, um ao outro – uma criança pode florescer e crescer. A 
criança pode se expandir para o universo com confiança e amor, tratando a 
todos com respeito e compreensão e ao fazer isto, será respeitado e 
compreendido por si mesmo. A jornada para recuperar a criança interior é a 
mais importante na consciência do homem. Um dos principais passos para se 
assegurar de que sua criança se torna consciente desta maneira, é a de que a 
mãe e o pai interior se amem um ao outro, que se relacionem um com o outro e 
que mantenham um lugar seguro para a criança. À medida que sua mãe e pai 
interior se tornam mais fortes e mais poderosos, eles se tornam suaves e gentis. 
Esses aspectos da criança interior que estão tão profundamente feridos, não 
sentem medo ao retornar ao seu coração, o lugar que abandonaram tantos anos 
atrás, fragmentados, dissipados e destroçados através do Universo.

À medida que a energia em seu corpo se suaviza e se torna mais receptiva e 
vocês se sentem fortes e mais poderosos, deixem que esses aspectos da criança 
que anteriormente estiveram amedrontados, retornem agora ao seu coração. 
Aqueles aspectos da criança que foram fragmentados durante os primeiros anos 
de suas vidas, já não vão continuar criando uma realidade que precisa ser 
curada. Esses aspectos retornarão a vocês. Quando sua mãe e pai internos se 
encontram em uma relação plena e amorosa, eles sustentarão o espaço para que 
sua criança mágica retorne. Sua criança mágica é aquele aspecto de vocês que 
conhece cada uma das coisas que há para se conhecer a respeito deste Universo. 



Está chegando o momento quando a criança mágica retornará à cada um e a 
todos os seres humanos aonde houver um verdadeiro conhecimento e 
compreensão do que um ser humano é.

Assim, para aqueles no salão que estão preparados para receber sua criança 
mágica, deixem que a criança chegue até vocês. Para aqueles que não estão 
preparados, preparem-se para a sua criança mágica aonde quer que ela possa 
ser encontrada no Universo. Deixem sua criança mágica falar com vocês e 
aconselhar vocês. Ao mesmo tempo deixem o amor fluir dentro dos seus 
corações e à medida que ele se preencher, deixem ele se expandir para o 
Universo, e depois deixem que ele retorne, permitindo á vocês mesmos se 
expandir mais e mais para o que se destinam a ser. 

Queridos, este é seu mundo e o seu mundo é a sua criação. À medida que os 
aspectos fragmentados da sua criança interior retornam ao seu coração, vocês se 
tornarão mais fortes e mais poderosos e serão capazes de criar uma realidade de 
acordo com a sua própria escolha, uma realidade de amor verdadeiro, alegria 
verdadeira, liberdade verdadeira, expressão verdadeira, uma realidade onde as 
relações entre homens e mulheres são possíveis e como resultado da fusão do 
masculino e do feminino vocês sonharão sonhos que nunca antes foram capazes 
de imaginar.

Fiquem bem e que Deus os Abençoe porque este é Kryon se despedindo.

"Relacionamentos"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

6 de Outubro de 2005 - Salzburg-Hallwang, Áustria
Tradução: Sônia Severo

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações queridos, EU SOU Kryon do serviço magnético.

É maravilhoso estar com vocês esta noite. Em vidas passadas todos vocês neste 
planeta e em outros planetas de outras galáxias estiveram trabalhando juntos 
com o espírito e a energia de Kryon. Nesta noite vocês estão aqui para trabalhar 
com uma ferida em particular – uma questão muito complicada que afeta os 
relacionamentos, assim que nós iremos sustentar a energia para os
relacionamentos neste planeta. 



Os relacionamentos neste plano terrestre são difíceis e freqüentemente mal 
entendidos. O Amor é o único caminho. De tempos em tempos o companheiro 
de vocês causa uma grande raiva ou desgosto. Cuidado para não julgar, uma vez 
que o companheiro pode ser um reflexo do ser interno de vocês. A dor e a mágoa 
de vocês pertence somente a vocês. Lidar com relacionamentos é uma questão 
antiga que reflete muitas existências. Desde do evento do Cristianismo, os 
relacionamentos se tornaram mais difíceis e pior interpretados. Há uma grande 
diferença entre homens e mulheres – ambos tem energias diferentes e 
diferentes propósitos. Apesar da mesma energia fluir através de ambos, ela é 
convertida completamente em uma energia diferente nos homens e nas 
mulheres. Não se entende que estas energias sejam iguais. Não se pretende que 
o propósito de vida dos homens e das mulheres sejam iguais. Os homens têm 
um papel particular na vida e bem como as mulheres. Hoje, estes papéis estão 
fundidos e se tornaram iguais, esta não é a forma que deveria ser. 

Temos falado sempre do Universo – o sol sendo o masculino, a terra o feminino 
e a lua o feminino da terra. O sol contém 90% de toda energia do Universo e o 
resto é distribuído através dos planetas e estrelas. Esta energia mantém unido o 
espectro inteiro. 

Quando um homem não está em sua energia masculina com sua esposa fica um 
espaço muito inconfortável. É também desconfortável para a mulher ter de 
adentrar no papel masculino. Esta situação tem piorado nos últimos anos. Hoje 
estamos na Áustria e tanto na primeira como na segunda guerra mundial, 
muitos homens foram mortos em batalhas; como conseqüência a energia 
sagrada foi perdida. Isto também é verdadeiro para o resto da Europa. A energia 
sagrada masculina tem o poder de sustentar uma família unida em segurança, 
proteção e amor. Claro que os relacionamentos sempre foram bem 
problemáticos, mas estas duas últimas guerras fizeram o problema ser muito 
maior. Nós temos visto muitas mulheres adentrando no papel masculino, 
causando um desequilíbrio no relacionamento. Em alguns casos elas não têm 
escolha, porque o marido não pode sustentar seu espaço diante de outros 
homens e por conseguinte não pode ter a vida que sonhou e que escolheu. Há 
uma lacuna de gerações na dádiva do fluxo de energia masculina sagrada do pai 
para o filho, mas é tempo, novamente, dos homens aprenderem o que é ser um 
homem. 

Um homem em sua verdadeira energia masculina não é rude e agressivo, mas 
preferencialmente forte, poderoso e amoroso. Nos momentos em que a gentileza 
e a suavidade são requeridas ele também terá estas qualidades. Em outras 
situações onde ele precisa firmar sua energia masculina ele tem o poder para 
fazer, mas é claro que de uma maneira apropriada e respeitosa. A raiva que ele 
usaria, seria controlada e compassiva. Seria direta como uma flecha e usada com 
um leão com seus filhotes. Por exemplo, quando um filhote está fora da ordem, 



o leão meramente bateria de leve com a cabeça e automaticamente o filhote 
entende e tem clareza e direção. A batida leve é usada para focar a energia dele e 
para que pare de ser tão desobediente. 

Isto seria o mesmo para um homem em sua energia masculina. Ele refletiria 
sobre o assunto e sua ira estaria sob controle. Tudo o que ele teria que fazer é 
falar a partir de seu coração. Mas isto não vem ocorrendo no ocidente. Os 
homens se esqueceram de como é ser homem. Assim que muitos filhos crescem 
com a ausência dos pais e nunca sabem ou entendem o que é ser um homem. 
Eles não recebem o conhecimento masculino que o pai deveria passar para ao 
filho. Também, em outras tradições o filho é entregue a um mentor para ajudar 
na indústria e negócios; esta é a razão para que haja tanta emoção entre pai e 
filho, fazendo com que seja difícil para o filho ouvir claramente as palavras do 
pai. Estes homens que penetram na energia sagrada masculina têm total 
controle de seus sentidos e ações. Eles compreendem as mulheres o amor e 
mantém a mulher em um espaço sagrado. Ela se sente segura e protegida nos 
braços deste homem e confiará sua vida a ele. 

Este tipo de relacionamento raramente ocorre no ocidente. Há muitos segredos 
e muitas chaves nos relacionamentos de homens e mulheres. Homens e 
mulheres são criados para estarem juntos, para amar e entender um ao outro, 
para se posicionarem lado a lado e apoiar um ao outro, para partilhar os sonhos 
e igualmente caminharem a mesma trajetória. Não há stress em uma pessoa ter 
expectativa de uma coisa e o outro esperar por outra coisa. Há posicionamentos 
difíceis nos corações das pessoas. Nos relacionamentos estes posicionamentos 
são facilmente definidos e revelados. Os relacionamentos são um rápido 
caminho para a consciência, especialmente se tiverem a coragem de caminhar 
esta trajetória e continuamente olharem para vocês mesmos e aceitarem as 
dores do coração e as mágoas ao invés de projetá-las no companheiro de vocês. 
Como sempre temos dito, o Universo é um espelho, um espelho absoluto. Não é 
um espelho quando convém ou quando não interessa. Quando se defrontam 
com estas partes feias e escuras da psique de vocês, não é para que projetem no 
companheiro, mas sim para que se interiorizem e encontrem a verdade na qual 
sempre guiará para a infância de vocês. Lembrem-se, vocês se transformarão no 
reflexo do relacionamento dos pais de vocês. 

Onde seus pais falharam no relacionamento, é bastante provável que vocês 
também irão falhar. Assim que, olhem cuidadosamente estas falhas e 
reconheçam-nas. Estes pontos fracos podem tornar-se a fortaleza de vocês. É 
previsto que os seres humanos encontrem um companheiro de vida e trabalhem 
a suas dores de infância juntos, permitindo que as energias masculina e 
feminina se fundam e se tornem uma. A força criativa de duas pessoas em amor 
é fenomenal quando comparada a de uma pessoa solteira. 

Talvez no princípio do relacionamento o casal se pareça a um quebra-cabeça 
tentando se encaixar – um compensando a fraqueza do outro. Vagarosamente, 



mas certamente conforme encontrem dificuldades em se posicionar em suas 
psiques e de trabalhar através delas, as situações difíceis e a fraqueza se 
tornarão a força de você. Vocês serão mais capazes de criar a própria realidade 
que escolherem. Se puderem ser verdadeiros com vocês mesmos e com os 
companheiros, se puderem demonstrar as restrições e reconhecer a raiva, e que 
o companheiro é como o espelho de vocês, estarão no caminho para um 
relacionamento belo, amoroso e atencioso.

Os relacionamentos não são fáceis para os homens já que eles carecem de parte 
da energia masculina deles. Cada ser humano é como uma semente e dentro de 
cada semente há tudo que é requerido para crescer. Dentro de cada homem 
repousa a energia sagrada masculina – a verdade de sua própria existência. 
Durante muitas existências o homem tem trabalhado para ser um homem. 
Todas as respostas a sua posição masculina despertará a masculinidade interna. 
Quanto mais velho o homem se torna, mais masculino ele se torna e se seu foco 
for se tornar mais forte como homem, então isto acontecerá.

Assim que, pedimos que fechem os olhos, se interiorizem e acessem o masculino 
sagrado de vocês e permitam que esta energia flua dentro do coração de vocês. 
Nós pedimos para as damas conectarem com o sagrado feminino delas e 
permitirem que esta energia aumente e se torne mais poderosa. Os homens 
também podem fazer o mesmo com a energia masculina deles. Quando houver 
resistência para esta energia, reconheça e permita que dissolva. Os homens que 
não tem permitido a eles mesmos usarem a energia masculina, podem sentir 
medo de um poder tão tremendo. 

Uma vez mais para as damas – há um poder tremendo no sagrado feminino. 
Vocês irão se sentir mais poderosas na energia sagrada feminina, assim 
permitam que esta energia se eleve e onde há espaços e vazio, preencham com 
amor. É como enviar água para geminar uma semente. Envie o amor para 
despertar o sagrado feminino ou o sagrado masculino de vocês. Uma mulher 
operando em seu sagrado feminino encontrará um relacionamento muito mais 
facilmente que um homem. 

A jornada de um homem é um pouco diferente da de uma mulher. Um homem 
reivindica sua energia masculina e conforme atravessa a vida se torna mais 
forte. Quanto mais trabalha sua energia sagrada masculina, mais ele começará a 
apreciar os sentimentos de poder e amor. Ele se sentirá mais forte, mas ao 
mesmo tempo mais gentil. Há uma grande diferença com as mulheres. As 
mulheres reivindicam uma tremenda quantidade de energia feminina através do 
parto, mas complicações sérias podem ocorrer quando elas estão em um 
relacionamento com um homem que está em busca de sua energia masculina. A 
uma mulher se pede para confiar no homem de sua escolha e que o apóie em 
decorrência da lacuna que foi deixada no sagrado masculino com as duas 
guerras mundiais. No Cristianismo há muito pouco foco na masculinidade que 
freqüentemente uma mulher tem que assumir no papel masculino.



Querido, isto está para mudar. Para o benefício deles, mais e mais homens estão 
trabalhando a energia masculina e no enfoque da vida deles. Visualize seu 
companheiro ou a pessoa do sexo oposto, então veja o quanto pode trazer esta 
pessoa mais próxima da vida de vocês. Sinta o poder, a força e a habilidade que 
vocês tem para sustentar o companheiro de vocês. Experimente esta nova 
energia de estar em um relacionamento com uma pessoa do sexo oposto e o que 
sentirá ao lidar com os problemas ou questões do relacionamento. Talvez, neste 
estado meditativo você poderá dizer algo ao seu companheiro. Comece dizendo 
algo que eles não querem ouvir, algo que vocês tem omitido no decorrer do 
tempo. Agora, veja a forma na qual isto é recebido nesta energia e então digam 
algo que a muito estão querendo ouvir. Talvez haja uma pessoa do sexo oposto 
que você está querendo marcar um encontro, por exemplo. Agora, a partir desta 
energia, deste espaço, convide-a para sair.

Queridos, esta é a energia que vocês tem procurado para introduzir amor e 
alegria dentro da vida de vocês – não somente nesta existência, mas em muitas 
outras existências passadas. Os relacionamentos é a coisa mais difícil de todo 
esforço humano, assim que usem o poder da energia feminina ou masculina de 
vocês em todos os seus relacionamentos.

Queridos, sigam bem e cuidem-se porque este é Kryon se despedindo. Deus os 
abençoem.

"Novos Começos"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

06 de Junho de 2006 - Marina da Gama, Cidade do Cabo
Tradução: Sônia Severo

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações meus queridos, EU SOU KRYON do Serviço Magnético.

É maravilhoso estar aqui esta noite entre todos vocês neste 6º dia do 6º mês do 
6º ano do novo milênio. Há muitas coisas e eventos especiais acontecendo neste 
dia – porque há sempre grandes mistérios e intrigas em torno do número 666. 
Este número irá significar coisas diferentes para pessoas diferentes, mas para 
aqueles de vocês que se sintonizam com esta canalização e este website, os três 
‘6’ significa novos começos e novas energias. As energias de relacionar-se, as 
energias de conectar-se e as energias de unidade. 6 + 6 + 6, totaliza 18 e 1 + 8 
totaliza 9 e o número 9 significa conclusão.



Nesta vida, nada mas nada ocorre por casualidade. No jogo do golfe o último 
buraco é o 18º buraco. É a energia da conclusão. É o início do passo final para o 
nível de consciência que é baseado no amor puro. Deste dia em diante há a 
possibilidade de todos neste plano terrestre viverem no amor verdadeiro e na 
paz e na harmonia em si mesmos e verdadeiramente se relacionarem consigo 
mesmos bem como com os demais. A energia de estar só, está sendo dissolvida e 
sendo resolvida. A solidão veio quando vocês deixaram Deus bem no começo, há 
muito, muito tempo atrás. É imensurável o tempo em que vocês deixaram Deus.

Todos vocês atravessaram uma enorme jornada para estarem onde estão neste 
momento. Vocês não somente tem estado atravessando vida após vida na forma 
humana, mas vocês tiveram que evoluir da mais simples coleção de células neste 
plano terrestre para se tornarem quem são hoje. Assim que, por favor honrem a 
si mesmos por esta jornada que vocês tomaram e por onde estão neste 
momento. Nesta existência atingirão a iluminação. Sigam o coração de vocês; 
sigam a sabedoria interior e a iluminação será de vocês. A totalidade é 
verdadeiramente possível. A partir do dia de hoje seus sonhos se realizarão.

Ainda continua tendo uma jornada para liberar a emoção negativa, mas esta 
jornada está chegando a um rápido final. Aqueles que tem governado vocês 
neste planeta, aqueles que tem sido seus líderes necessitarão de uma grande 
mudança pragmática para continuar liderando. Há uma liderança nova se 
desenvolvendo. Há um novo conhecimento e entendimento. Uma nova espécie 
eclética de seres humanos está se desenvolvendo (e a evolução é basicamente 
amor expressado pelo passado e amor expressado adiante). As energias de vocês 
estão na posição de um salto quântico dentro de um novo paradigma, dentro de 
um completo novo estado de ser. Seus corações estarão constantemente abertos, 
o amor fluirá através do campo energético de vocês. É um paradigma no qual o 
masculino se fundirá com o feminino, onde vocês aceitarão a si mesmos 
exatamente por quem são. Farão magia neste plano terrestre, onde começarão a 
manifestar o Divino, instantaneamente. É o paradigma do “O que vocês 
sonharem, vocês criarão”, de serem exatamente quem tem que ser. É o 
paradigma da unidade, sentindo absolutamente seguros e confiantes de ser 
quem são e trazendo amor, e alegria e liberdade para este plano terrestre. É uma 
mudança que aniquilará a luta, o pesar, a solidão, o medo, a tristeza e a mágoa. 
Vagarosamente mas seguramente estas emoções se dissolverão e se dissiparão 
no passado. Há aquelas pessoas, neste plano terrestre, que estão fazendo a 
mudança, uma mudança energética dentro deste paradigma para dispor isto 
para todos.

Atualmente tem se conseguido que uma enorme quantidade deste tipo de 
consciência fique livremente disponível para a humanidade. O mundo como 
conhecem está mudando. O próprio mundo de vocês está mudando. Vocês se 
tornarão quem vocês sempre sonharam. Vocês serão capazes de fazer o que 
sempre sonharam fazer. Os três ‘6’ sempre foram associados com o demônio, 



mas a verdade é que os três ‘6’ são o plano terrestre, o mundano. O que ocorre 
hoje é a possibilidade de encontrar o céu aqui na terra – no plano terrestre – em 
amor verdadeiro, paz e harmonia. Este fantástico paradigma de mudança tem se 
tornado possível porque vocês tem feito o trabalho; vocês tem feito o que foi 
pedido a vocês. Se ainda não está manifestado em vocês, é automático que se 
manifestará. Tudo o que precisam fazer é permitir que ocorra, aprender a deixar 
ir e liberar as energias que não servem a vocês.

Assim que, fechem os olhos, fiquem relaxados, confortáveis e em paz, porque há 
muita energia nervosa anexada a uma mudança desta magnitude. Vocês podem 
se sentir nervosos, mas isto é simplesmente excitação, porque este é um dia 
especial na vida dos homens e mulheres que vivem neste plano terrestre.

Meus caros, é tempo de se honrarem e reconhecer o trabalho que estão fazendo. 
Reconheçam a grandiosidade de vocês. Vocês são seres mágicos deste Universo 
e apenas compreenderam um relance da grandiosidade de vocês. Se 
conscientizem de seus corpos, já que nesta sala há muito da Espiritualidade e 
muito anjos. Os grandes seres Espirituais estão todos aqui esta noite. Eles têm 
servido a vocês neste momento cataclísmico incluindo a Aurin, Darbain, a 
energia de Cristo, a energia de Mãe Maria, o reino angélico, Miguel, Gabriel. 
Kryon é um guarda-chuva sobre esta grande consciência Espiritual que veio 
para trazer amor, cura e apoio para este plano terrestre. Energias como a de 
Cristo e Mãe Maria estão ganhando muito impulso através da tradição Cristã e 
elas são uma força poderosa neste plano terrestre. Através destas canalizações a 
luz deles têm sido focada na cura emocional e se a luz é usada corretamente, ela 
é igual a um raio laser que é capaz de brilhar nos lugares escuros, curando com a 
mesma rapidez que a luz se move. Recordem, todos vocês são seres de luz, 
energia e vibração. A negatividade resulta quando as células estão muito presas 
e as células se juntam fortemente em razão do medo, raiva, ódio ou tristeza.

Conforme relaxam seus corpos, permitam que o amor e a luz entrem e seus 
medos serão liberados. – estes medos que os mantém longe da luz. Todos vocês 
têm estado em uma jornada de evolução, aprendendo a amar a si mesmos mais 
e mais. Amar a vocês mesmos é o maior amor de todos e o maior desafio. 
Conforme o amor flui no coração de vocês, irão experienciar a energia criativa 
que permite que vivam seus sonhos. Vocês vieram a este plano terrestre com 
uma tarefa e vocês apenas podem completar esta tarefa se vocês realmente 
amarem a si mesmos.Todos nesta sala são curandeiros, sem exceção. Todos 
vocês têm caminhado uma trajetória de dificuldades e estão próximos do final 
desta jornada. Vocês adentraram dentro de um mundo todo novo, onde novos 
líderes irão emergir, homens com grande visão e poder – poder que está 
revestido pelo Divino, o qual criará um mundo todo novo para todos que vivem 
neste planeta. Uma vez mais, neste planeta, os homens sustentarão a energia de 
proteção e segurança e de amor pelas mulheres e filhos. Esta terra se tornará um 
lugar seguro para todos viverem. Não importa como se pareça hoje, o amanhã 



será bem diferente. Mais e mais pessoas neste planeta estão tornando-se 
conscientes e consciência é amor e amor é consciência. Consciência também é 
unidade e conectividade. Há aqueles que vivem neste planeta que sabem 
adentrar na consciência, adentrar no amor , iluminação e verdade e eles estão 
sustentando a energia para que outros os sigam. Seres humanos são como 
mariposas atraídas pela luz. É impossível para o ser humano ir por um caminho 
que não seja no sentido da luz. Não importa como se pareça. Até mesmo se 
estiverem caminhando longe da luz por um momento, um dia reconhecerão o 
erro e mudarão para o sentido da luz, no sentido do amor e da verdade. A luz 
leva ao Divino e quanto mais pessoas encontrarem o Divino, encontrarão a 
iluminação.

Nesta noite os grandes seres estão aqui, nesta sala, para verdadeiramente 
mostrar o caminho. Assim que, sintam a energia do Conde de Saint Germain e 
se conscientizem da chama violeta. Agora permaneçam nesta energia, porque o 
Conde de Saint Germain é o mago que transmuta medo em amor. Sintam esta 
energia internamente e em volta de vocês e onde quer que haja resistência, 
permita que dissolva, e libere e torne-se livre. Permitam-se vibrar em um nível 
elevado e convertam-se mais e mais em vocês mesmos. Qualquer que seja o 
padrão de medo no caminho desta vibração, dêem as boas vindas dentro do 
corpo de vocês. Estas sensações de medo têm estado ocultas em uma vibração 
baixa e agora suas energias estão sendo elevadas. Experenciem estas vibrações 
de medo que os retêm, que impedem que pratiquem magia em suas próprias 
vidas. – o medo de viver, o medo de expressar sua própria beleza interna, 
porque todos vocês são belos, muitos além de suas mais ousadas imaginações. 
Vocês são criados no olho do Divino. A magnificência de vocês é muito maior 
que vocês jamais puderam sonhar e suas mentes estão sendo abertas para toda 
uma nova realidade. Um estado de ser, e todo um novo mundo. Seus sonhos se 
manifestarão muito mais rapidamente agora, vocês irão sentir cada vez menos 
medo em seus corpos. Agora, neste nível vibratório, sintam em seus corpos os 
medos que estão retendo vocês, que dificultam e amarram vocês... e recordem 
que vocês não são ‘medo’, medo não é a verdade de quem são. O medo é uma 
ilusão e à medida que se conscientizarem disto, estas dificuldades e amarras 
serão quebradas. Permitam que os sentimentos venham e os liberem, porque 
todos vocês são seres de amor, luz e êxtase e a energia do medo prende vocês em 
uma realidade que não necessita ser verdadeira. Simplesmente não tem que ser 
verdade.

Assim que, encontre o local no corpo de vocês onde suas células estão muito 
apertadas, demasiadamente unidas. Algo no passado que fez vocês se sentirem 
desta forma, isto tem feito vocês se sentir seguros, mas isto não é o que vocês 
são. Se pudermos usar a analogia do macaco que coloca sua mão no buraco da 
árvore e agarra as nozes e não as quer soltar e com isto não pode liberar a si 
mesmo, isto é o que está ocorrendo. Assim que, permitam que a energia flua 
através destes lugares apertados em seus corpos e conforme vocês expandem o 



que está estreito, se abram para a conexão com a Mãe Terra como também com
o Pai Celestial. A Mãe Terra irá nutrir vocês e trazer qualquer que seja o amor e 
a abundância que requeiram e o Pai Celestial trará os sonhos, e o conhecimento 
e a sabedoria para viver seus sonhos. Conforme estas duas energias se fundem e 
flui através do corpo de vocês na forma de hélice dupla, vocês criarão uma vida 
da própria escolha de vocês. Seus relacionamentos com a própria mãe de vocês 
refletem seus relacionamento com a Mãe Terra e o relacionamento com seus 
próprios pais refletem o relacionamento com o Pai Celestial. O relacionamento 
que a mãe e o pai de vocês tiveram como marido e mulher irá refletir na forma 
como permitem que o céu e a terra interagem um com o outro. À medida que se 
curam internamente, porque isto é o que é, é no interior de vocês mesmos, vocês 
se tornarão seres de luz, energia e vibração. Com o intuito de cumprir a jornada 
de vocês, devem se emparelhar nos ombros da mãe e do pai de vocês, e crescer e 
resolver o que quer que seja que eles não puderam resolver e se tornarem o que 
eles não puderam se tornar; as jornadas e desafios deles foram iguais à de vocês.

Por 2000 anos os ensinamentos Gnóstico ou místico de Cristo tem estado 
oculto, mas estes ensinamentos Gnósticos são a verdade, por dentro e por fora e 
acima e abaixo. A forma como a mãe interna e o pai interno trata a criança 
interna de vocês é a forma como vocês externamente manifestam a própria vida 
de vocês. É por isto que é tão importante utilizar a meditação do arquetípico 
materno e paterno para liberar todas as questões da mãe e do pai interno de 
vocês. Fazendo isto, a própria criança interna de vocês receberá o amor mais 
profundo e significativo. A inteligência de vocês se tornará inteligência Divina e 
vocês irão manifestar uma nova consciência e um novo entendimento neste
plano terrestre. Nós sustentaremos vocês em um nível elevado onde vocês 
poderam manifestar a verdade e experienciar uma nova vibração, uma nova 
dimensão, um novo estado de ser e um novo estado de criação. Porque na 
verdade vocês irão co-criar a realidade além de seus sonhos mais ousados. No 
momento estão co-criando o que viram os outros criarem. Mas acima e além 
disto há uma nova criação, um novo mundo que vocês podem criar. – um 
mundo de amor, um mundo onde não há maltrato, pesar e dor. Alguns 
masoquistas irão pensar, “Bem que tipo de mundo é este?” Há muitos neste 
mundo que amam seus pesares, solidão, vazio e dor. Também há aqueles que 
amam infligir dor nos outros e há aqueles que amam serem infligidos pela dor, 
mas tudo isto se dissolverá. Haverá um mundo sem dor, um mundo sem 
sofrimento. Isto é um passo dentro das novas dimensões.

Assim que, permitam que a energia de St. Germain libere seus medos e flua 
entre as células do corpo de vocês. Permitam que a chama violeta queime a 
escuridão e transmute as energias que tem criado negatividade na vida de vocês. 
Ao mesmo tempo incorporem estas energias e novas vibrações de Cristo e Mãe 
Maria. Nós trouxemos a vocês o masculino de Cristo e o feminino de Mãe Maria 
os quais permitirão que as energias masculinas e femininas se fundam 



internamente em vocês. Permitam que toda dor que vocês experimentaram no 
passado se manifeste no corpo de vocês e se conscientizem da vibração mais 
elevada e inclusive mais fina que está ocorrendo. Vocês irão experimentar as 
energias que os feriram na infância. Permitam que surjam estas energias de dor 
que estavam escondidas na vibração mais baixa de seus corpos e que estão 
sendo agitadas, e movimentadas e liberadas. 90% de todos os problemas no 
plano terrestre são causados pela dor, pela inconsciência dos pais. Na sutileza 
do conhecimento do mau e da falta de consciência, permitam que se introduza a 
energia do perdão para com seus pais; eles criaram esta dor em suas vidas por 
um comportamento inconsciente, e agora vocês estão evoluindo além disto, 
dentro de um comportamento mais consciente e mais amoroso. Assim que, 
onde vocês experienciaram dor em seus corpos, estejam com estes 
sentimentos.Permitam que estes sentimentos surjam e partam, porque na 
energia desta noite, meus caros, vocês não podem ficar paralisados, não podem 
ficar fechados ou como o macaco com sua mão presa no buraco da árvore. 
Permitam-se soltar as nozes, sejam livres, sejam livres para abraçar o novo 
milênio, este novo mundo, este novo estado de ser, esta vida de bênçãos e 
êxtase. Experienciem toda uma nova vibração, todo um novo estado de ser. E 
quando nós dizemos um novo estado de ser, queremos dizer um novo estado de 
ser. Uma unidade, uma conectividade com o sol, com a lua, com as estrelas... e 
para com este universo e para com todos os universos distante e mais 
importante estarem conectados uns com os outros. Compreendendo, cuidando, 
nutrindo uns aos outros, criando uma realidade nesta terra onde vocês podem 
estar um com o outro e experienciando a unidade nesta sala, nesta noite à 
medida que se conectam com o Espírito e um com o outro, sentindo a 
intimidade e o medo da intimidade e experienciando a dor. Recordem, o que 
quer que vocês sintam é simplesmente um sentimento, não a verdade. A vida é 
simplesmente um sentimento e sempre tem sido. Sentimentos são os portais 
para a verdade. Sentimentos e emoções são a energia da manifestação. E neste 
6º dia do 6º mês do 6º ano vocês estão avançando através de um novo estado de 
ser, um novo estado de entendimento, uma nova conexão.

Meus queridos, permitam que esta nova energia se ancore aqui, neste grupo, 
através do coração da Mãe terra, aqui no Cabo mais bonito de todos, no 6º dia 
do 6º mês do 6º ano. Puxem esta energia para o solo, permitam que ela flua 
através de vocês, através de qualquer que seja as questões que carreguem e 
ancorem este surpreendente novo futuro no próprio coração de vocês e no 
coração da Mãe Terra.

Queridos, este é Kryon se despedindo. Fiquem bem, Deus abençoem e cuidem-
se. Obrigado.



"Reconectando seu masculino e feminino interior"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

04 de Julho de 2006 - Marina da Gama, Cidade do Cabo
Tradução: Sônia Severo

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações queridos, EU SOU KRYON do Serviço Magnético.

Mais uma vez é maravilhoso estar aqui nesta noite quente de verão. Há muito 
amor no ar; os planetas estão se movimentando, criando as circunstâncias 
certas para que vocês encontrem os seus companheiros de alma, suas almas 
gêmeas. O amor é o único caminho e vocês encontrarão o amor dentro de outra 
pessoa. O amor verdadeiro realmente só pode ser expresso através de outra 
pessoa ou outras pessoas e a alegria é uma emoção que vocês irão experimentar 
em seus relacionamentos com os outros e ao conviverem com os outros. Como 
dissemos em canalizações passadas, o amor encontrará sempre um caminho. 
Como a minúscula gota de água que cai de uma nuvem e faz seu caminho de 
volta para o oceano. Recordem, o amor e a alegria estão intimamente 
conectados.

Muitos de vocês na trajetória espiritual assumiram uma jornada de alma para 
desconectarem-se dos relacionamentos e trabalharem através de suas próprias 
questões em uma base individual. E agora é tempo de se reconectarem. O que 
isto significa é que interiormente vocês religarão seu masculino interior e seu 
feminino interior, seu pai interior e sua mãe interior. É muito importante 
interiormente que sua mãe e seu pai interior se relacionem com a criança e 
também como marido e mulher. Vocês encontrarão esta energia de esposo e 
esposa - o esposo no lado masculino ou direito do corpo e a energia da esposa no 
feminino ou lado esquerdo. Algumas vezes, dependendo de seu 
condicionamento social, estas energias podem estar em desordem.

Então, por apenas um momento fechem seus olhos, interiorizem-se e observem, 
em seu próprio campo de energia, onde exatamente a sua mãe e seu pai interior 
se encontram dentro de seus corpos. Sejam pacientes e aguardem pelas 
respostas. O que nós queremos fazer é colocar o pai interior na área do chacra 
coronário, do terceiro olho e do chacra laríngeo, e a mãe interior na área do 
plexo solar, do sacro e do chacra básico. Se assegurem de que sua energia 
feminina esteja à esquerda e que sua energia masculina na direita. Nesta 
energia, vocês irão ver que é simples reajustar, porque enquanto a energia de 
vocês estiver neste padrão de configuração ficará muito fácil. A menos, é claro, 
que sua mãe interior esteja infeliz por seu pai interior estar no topo do seu 



corpo, ou a mãe interior esteja infeliz com a relação de mãe e pai. Então seu pai 
interior deve receber energia suficiente para manter sua posição lá. Lembrem-
se, só o pai pode conectar-se com o Pai Celestial e só a mãe pode conectar-se 
com a Mãe Terra. Então, deixem que isto aconteça e deixem seus guias 
espirituais e Kryon ajudá-los com isto; vocês deveriam ser capazes de sentir suas 
energias aumentarem instantaneamente enquanto esta ação acontece. Nós 
sugerimos que a cada dia vocês verifiquem se a energia dentro de seus corpos 
está neste formato.

Há alguns meses atrás, nós canalizamos uma mensagem sobre o medo da 
estabilidade emocional - há energias dentro de cada ser humano que se 
alimentam da instabilidade emocional, da raiva, do ódio, do sofrimento, da dor, 
e das energias negativas. Estas energias os mantêm continuamente em um 
espaço negativo e enquanto a sua energia está neste formato, vocês podem 
reconhecê-las, liberá-las e deixá-las ir. Assim, entrem em contato com estas 
energias que se alimentam da emoção negativa e perpetuam aquela energia. 
Sejam apoiados pela Mãe Terra e pelo Pai Celestial e esta energia de Kryon que 
está aqui conosco, nesta sala, nesta noite. Reconheçam estas energias, liberem-
nas e então deixem-nas ir. Agradeçam pelas lições do passado e liberem-
nas...com amor. Queridos, há muito amor no ar, nesta noite. Vocês também 
podem trazer o seu mágico interior para ajudá-los com isto, pois pode haver 
muito medo ao se confrontar com tal energia. Passo a passo, conforme vocês 
reduzem o medo, vocês irão se tornar mais mágicos interiormente. Vocês irão se 
tornar mais excitantes em relação as suas próprias vidas, no que tange a 
manifestação de uma vida que vocês verdadeiramente escolheram para ser sua.

Agora, façam uma conexão de amor com cada membro deste círculo de luz, uma 
conexão através do seu coração. Lembrem-se, onde não houver conexão, há 
isolamento e desconexão do Divino, da Mãe Terra e do Pai Celestial. Permitam 
que a sua conexão seja intensificada nesta energia e convidem seus guias 
espirituais, seus anjos e a energia de Kryon para apoiá-los. Sejam pacientes pois 
esta é uma energia difícil de liberar e não os deixa rápido. Esta energia não 
somente os reteve mas também reteve o gênero humano por muitos milhares de 
anos. Seu mágico interno pode nutrir-se desta energia e quando vocês a 
liberarem, seu mágico tornar-se-á mais forte. Deixem seu mágico interno curar 
esta ferida. De certa forma, seu mágico interno tornar-se-á mais responsável e 
poderoso por esta energia, conseqüentemente, mais mágicas vocês farão na vida 
de vocês. As coisas serão mais fáceis de se manifestar. Há também um paradoxo 
no processo de liberar o medo. - "Como eu me sentiria sem o medo? "Eu estou 
com medo de liberar o medo". Então, entreguem isto para o Espírito, para 
Kryon e deixem ir o medo de dar o poder ao seu mágico, o medo de dar mais 
poder ao seu mágico, pois vocês são o seu próprio mágico. Vocês são os que 
criarão uma realidade, vocês são aqueles com sonhos e é somente o medo que 
permanece entre os seus sonhos e a realidade. Conforme esta energia for 



liberada, vocês começarão a sentir a sua vibração mudar muito rapidamente e 
vocês também irão manter e sustentar esta mudança de consciência.

Todos vocês nesta sala são curandeiros. Vocês têm permanecido sob contrato 
com esta energia para reduzir o seu crescimento, para mantê-los em um espaço 
onde vocês não poderiam viver a vida como vocês gostariam. Isto os faz fortes e 
poderosos. Vocês têm aprendido muitas lições e conhecem muitos segredos 
sobre o Universo. Vocês também possuem uma grande compreensão de como as 
coisas deveriam ser. Agora é o momento de colocar esta compreensão em 
prática, liberando a energia que alimenta o medo da estabilidade emocional -
isto constantemente os mantêm agitados como as ondas do oceano. Quando 
vocês viverem uma vida com calma, pacífica e com emoções focadas, então a 
vida de vocês se tornará como vocês esperam e a querem.

Então, liberem estas energias puramente através da intenção, e ao mesmo 
tempo agradecendo a Deus pelo milagre de fazer isto. Deixem o amor fluir 
através dos seus corações e para os espaços que são deixados abertos enquanto 
esta energia se libera. Deixem entrar mais e mais amor e conscientizem-se de 
suas vibrações a medida que elas se elevam mais e mais - mais elevadas do que 
já foram anteriormente. Ao mesmo tempo mantenham uma conexão terrestre e 
percebam que as suas raízes entram firmemente no solo, conectando-se com o 
coração da Mãe Terra, então permitam que suas vibrações se elevem mais e 
mais, até que uma vibração muito elevada de amor seja alcançada... e em 
direção ao êxtase. Isto intimidará esta energia e os ajudará a liberar mais 
rapidamente. Entrar em um estado de vibração elevada enquanto vocês estão 
profundamente conectados com a terra, é uma experiência rara. A maioria dos 
ensinamentos de meditação pedem para vocês se elevarem mais e mais sem 
uma conexão com a terra. Nesta noite, nós os levaremos em uma jornada para 
conhecer a sua criança mágica. Esta parte de vocês que retornará ao seu corpo 
físico por último - porque a criança mágica tem respostas para tudo. Esta 
criança mágica de uma vibração elevada conhece e compreende vocês e os seus 
sonhos. Assim, deixem as vibrações se elevarem mais e mais e deixem a sua 
alma ser guiada por sua criança mágica. 

Mais uma vez fiquem conectados - através do seu coração - com cada membro 
do grupo enquanto vocês deixam as suas energias se elevarem mais. Vocês 
encontrarão a si mesmos em um espaço onde vocês encontrarão a criança 
mágica de vocês. Fiquem com esta criança que tem muito amor por vocês no 
coração. Esta criança conhece tudo sobre o Universo inteiro e compreende que 
vocês estão em uma jornada. Mas assim também está a criança – em uma 
jornada de separação e retorno à totalidade. Sejam pacientes com a criança. 
Escutem como a criança fala com vocês. Deixem o amor da criança fluir para o 
coração de vocês e expandir-se através do corpo de vocês, empurrando o 
coração e a vibração de vocês ainda mais para o alto. Permitam que este amor 
flua entre vocês, entre o DNA de vocês. Permitam uma expansão de suas 



energias. Tornem-se soltos e livres internamente, de modo que este amor possa 
fluir nos espaços mais escuros. Suas energias estarão livres para permitir a 
liberação do que houver para liberar e deixar ir. Elas se elevarão mais e mais e 
se tornarão mais espaçosas internamente. Vocês liberarão estas coisas que não 
funcionam - que os impede de viver os seus sonhos. O amor penetrará nestas 
células do corpo e as farão mais flexíveis, mais gentis, mais afetivas e mais 
receptivas. E, exatamente como a água que sempre encontra seu caminho de 
volta para o oceano, o amor encontrará o seu caminho de volta para onde ele 
necessita estar. Assim, deixem o amor fluir para onde ele precisa estar, pois 
nesta noite, os planetas estão alinhados de tal forma que isto pode acontecer. 
Vocês estarão liberados de tal forma que poderão deixar o amor fluir. Onde 
houver desconexão entre o masculino e o feminino ou o esposo interior e a 
esposa interior, deixem o amor dissolver esta desconexão.

Há um lugar no corpo de vocês onde as energias masculinas e femininas não 
irão se mesclar ou fundir. Deixem o amor fluir e dissolver isto que as impede de 
se combinarem e de se fundirem - quando vocês têm um relacionamento 
interno que funciona, vocês também poderão ter no externo. Deixem-se guiar e, 
sem força, deixem esta criança mágica falar dos sonhos e da relação que tem 
com sua mãe e seu pai. Deixem a criança curar sua mãe e seu pai interior, de 
modo que eles se relacionem bem um com o outro. Perda, dor e sofrimento, são 
energias que prejudicam o relacionamento da mãe e do pai. Estas energias 
tornam-se ruins ou amargas. Este não é o modo que se entende que seja. Assim, 
deixem a sua criança mágica falar de seus sonhos e como ela quer que a sua mãe 
e o seu pai sejam. Permitam que a criança mágica fale como ela deseja ser 
cuidada e amada. De as boas vindas a esta energia e deixem-na fluir no corpo de 
vocês. Relacionamentos belos, amorosos e afetivos não estão na consciência de 
massa; eles são a exceção à regra. Esta criança irá retornar quando a mãe 
interior e o pai interior estiverem de acordo com os sonhos da criança - eles se 
relacionarão como o sol e a lua se relacionam com a terra.

O Universo pinta um quadro para todos aqueles que desejam entender, para 
aqueles com desejo de amar, de experimentar a energia da devoção na direção 
de outro ser humano. O Universo se expressa continuamente. Sejam quais 
forem as questões que tenham, elas serão respondidas, através da observação e 
escutando a sua voz interna. Há sempre uma resposta para o que buscamos. 
Algumas coisas são tão grandes e tão desafiadoras que apenas uma pequena 
parte da resposta é dada. Tudo na terra está na dualidade - tanto o masculino 
como o feminino e a forma de manifestar algo na terra, é através do masculino. 
As coisas masculinas acontecem em linhas retas, passo a passo. As respostas 
irão vir lentamente, mas certamente como a criação da estátua de David que 
Miguel Ângelo vagarosamente desbastou de um pedaço de rocha. Para cada 
resposta de uma questão, vocês dão um passo. Respondam outra questão, e 
dêem outro passo. Freqüentemente pode parecer que vocês estão sendo guiados 
para longe do sonho de vocês, mas vocês precisam experienciar isto a fim de 



viver o seu sonho. Recordem que o amor é a resposta, o amor é o caminho...e 
onde houver escuridão no corpo de vocês, brilhará o amor o qual é luz. Vocês 
poderão ficar temerosos, envergonhados ou sentirem culpa por olhar para estes 
lugares escuros, mas com coragem e resplandecendo a luz do amor, vocês 
receberão muitos presentes bonitos. Assim, falem com a criança mágica de 
vocês. Falem destes lugares escuros na vida de vocês, lugares onde vocês 
gostariam que a luz brilhasse...então esperem pela resposta. Sua criança mágica 
irá esmiuçar o Universo - porque cada ser humano é um microcosmo do próprio 
Universo - e ele proverá uma resposta amorosa.

Na canalização de Kryon, a palavra "mágica" significa Divino - a manifestação 
física da vontade Divina. O Divino quer que vocês tenham uma vida mágica com 
relacionamentos mágicos. O Divino quer que os seus corações sejam plenos de 
amor, alegria e êxtase. Ao encontrarem o seu companheiro de alma - sua alma 
gêmea - vocês sentirão os seus corações se fundirem. Vocês sentirão a vibração, 
tão rara mas tão excitante, de sua alma gêmea. Somente o seu coração pode 
orientar o caminho para um relacionamento como este...pois o seu coração é o 
feminino. Então, permitam que o coração de vocês oriente o caminho para o 
relacionamento dos seus sonhos.

E agora queridos, este é Kryon se despedindo.

Fiquem bem, Deus os abençoem e cuidem-se.

"Ame para Viver e Viva para Amar"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

1 de Agosto de 2006 - Marina da Gama, Cidade do Cabo
Tradução: Sônia Severo

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações Queridos, EU SOU KRYON do Serviço Magnético.

Uma vez mais é verdadeiramente maravilhoso estar com todos vocês nesta 
noite. E, uma vez mais, há muito amor no ar, há grandes mudanças e trocas de 
energia acontecendo. Estas trocas estão se movendo em nós mesmos, muito 
depressa, troca após troca, e se vocês resistirem às mudanças trazidas, vocês se 
sentiram cansados e inquietos. É importante que vocês entrem no fluxo da vida. 
Todos vocês tem tido sonhos, grandes sonhos para suas próprias vidas – e 
sonhos são a orientação de vocês – eles são a direção a seguir. Assim que, vivam 
seus sonhos, adentrem na verdade de vocês, em um estado de ser, um estado de 



ser autêntico e se tornem quem vocês devem ser. Retirem-se daquele casulo tipo 
concha e verdadeiramente experimentem uma metamorfose. Está na hora de 
romper, abrir e alargar suas asas. Deixem o mundo ver como verdadeiramente 
belos vocês realmente são. Nós todos devemos amar para viver e viver para 
amar. Enquanto vocês estão vivendo vocês estão amando e enquanto vocês 
estão amando vocês estão vivendo. Viver é o masculino. Amar é o feminino, mas 
na mesma polaridade. Assim que se esforcem para viver a vida de vocês desta 
maneira e experimentem a vida que vocês verdadeiramente desejam. Seus 
sonhos são uma jornada para a totalidade. Recebam bem a dor que vocês 
experimentam em seus corpos; toda dor é derivada de dor emocional e doença. 
Toda doença pode ser curada através de trabalho energético, por uma limpeza 
interna do corpo e por exercício físico. Todos estes três trabalham de mãos 
dadas. A criança pequena constantemente está despontando e rondando. As 
emoções delas são um sobem e descem – elas se rompem a chorar, elas riem e 
fazem graça e se divertem.

A inocência de uma criança é a forma a seguir. Agir de uma forma mais adulta 
do que infantil, mas constantemente expressando o que vocês estão sentindo, o 
que vocês estão pensando, e o que vocês entendem é a resposta. Aqueles que 
estão à volta de vocês precisam saber – digam-lhes como e o que sentem. É 
muito importante sempre estar em contato com seus sentimentos e reconhecer 
a verdade de seus sentimentos porque eles são sua orientação ao próximo 
processo – o processo da criança interna que precisa ser curada. Seus 
sentimentos são um sistema de orientação de Deus. Suas emoções são todas do 
passado e elas são uma mistura de eventos e sentimentos – é necessário ter 
habilidades para viver. Somente quando vocês tiverem aprendido as habilidades 
de viver para assenhorearem-se, vocês verdadeiramente poderão deixá-las ir. 
Se, como uma criança, vocês lutam para dominar as habilidades de viver, então 
vocês poderão perpetuar este comportamento à medida que crescem.

Porém, o amor é a resposta perfeita. O amor é o único caminho... a luz do amor 
brilhará na escuridão de seus corpos – na ausência de amor e a reverterá. Todo 
problema é meramente uma indisposição para enfrentar os desafios da vida e 
cada barreira é erguida sob medida pelo Espírito para permitir que desenvolvam 
as habilidades de vida necessárias. Nenhum problema deve ser subjugado, mas 
se vocês se sentem subjugados então talvez como uma criança vocês precisem de 
cura. Circunstâncias como tentar caminhar e falar, podem facilmente fazer com 
que a criança pequena, sensível, tímida fique subjugada ou emocionalmente 
oprimida. Nos anos de formação, uma criança é muito parecida com uma 
esponja, absorvendo amor e comportamentos de vida que são ensinados e os 
pais delas são como deuses aos olhos delas. Se os pais já não amam um ao outro, 
como é que a criança pode aprender a amar? A criança automaticamente 
copiará e subconscientemente imitará a relação dos pais. Se há entre seus pais 
uma relação abusiva, então, a criança, à medida que cresce, provavelmente 
também se tornará abusiva. Se a criança é confrontada com uma relação de 



raiva entre seus pais, então, ela também irá expressar raiva. Se uma criança é 
educada por apenas um de seus pais, ela terá o comportamento igual a este da 
relação com a ausência do outro. Tanto o masculino como o feminino fará falta 
o que poderá se tornar um dos desafios da vida. O desafio é equilibrar o 
presente das duas partes, masculina e feminina.

Pecado é uma palavra muito mal entendida. Nos ensinamentos de Kryon a 
palavra "pecado" significa herdar todos os presentes que seus pais possuem. 
Vocês herdaram os presentes bons, bem como os ruins da mãe e do pai de vocês. 
O uso das palavras "bom" e "ruim" uma vez mais não é precisamente correto, 
"ruim" seria inconsciente e "bom" seria consciente. A outra relação que os 
envolvem é a do papel de seus pais como esposo e esposa. Quão boa esposa é a 
sua mãe e quão bom marido seu pai é? O modo como vocês se relacionam com 
vocês mesmos e o mundo a sua volta depende de como a mãe e o pai de vocês se 
relacionam no matrimônio deles e se relacionam como pais.

Agora, fechem seus olhos e se interiorizem. Entrem em seus corpos e se 
conectem com a Mãe Terra através das solas de seus pés e com o Pai Celestial 
através do chakra coronário de vocês. Deixem o amor fluir por seus corações. 
Sintam o amor que o Espírito tem por vocês, porque o Espírito os amam muito 
mais que sua mãe ou pai possam ter amado. Todos vocês são profundamente 
amados por absolutamente nenhuma razão, por absolutamente nenhuma razão 
que seja. Absorvam este amor igual uma criança absorveria e deixem este amor 
fluir nas partes em que vocês sentem que não é amada, que tem aquele 
sentimento de falta de cuidado. Da mesma maneira que um rio sabe seu curso, 
assim o amor também sabe aonde ir exatamente. Da mesma maneira que uma 
mariposa é atraída pela Luz, o amor é atraído pela escuridão e o amor iluminará 
a escuridão sempre. Assim deixem o amor e a luz fluir nestes espaços escuros 
dentro de vocês, estes aspectos de vocês que não sentem amor. Houve 
momentos em que a mãe e o pai de vocês amaram um ao outro perfeitamente e 
tempos em que eles não se amaram. Vocês aprenderam a escolher entre estes 
dois padrões de comportamento ao longo da vida de vocês. E amor tem muitas 
facetas, muitas facetas e muitas faces diferentes. Às vezes vocês usam o amor 
para conter certas energias, planejar limites, impor regras e leis de forma que 
estas energias fiquem alinhadas. Por exemplo, uma criança adolescente que está 
atravessando a puberdade precisa de limites fortes – Os anos da adolescência é 
um período delicado e sensível – um período onde é fácil se ferir e onde o 
adolescente pode se ferir muito facilmente. Se acautelem de que esta lesão pode 
se tornar parte do adulto jovem. É muito fácil que a energia de um adolescente 
seja fragmentada e esfacelada. Comportamento sexual impróprio é um destes 
exemplos. Se uma criança, seja ela menino ou menina, não é apropriadamente 
protegida de situações audaciosas ou de outros adolescentes ou até mesmo de 
adultos, isto poderá criar grande destruição na energia da criança e pode ser um 
processo muito difícil de ser superado. Primeiro de tudo a pessoa tem que 
reconhecer e entender que tal comportamento inapropriado foi porque na 



ocasião pode parecer como diversão ou comportamento normal. Pode ser de 
alguém que vocês realmente confiam e que suas ações são inapropriadas.

Assim, deixem a mente levá-los em uma viagem e observem o momento da 
adolescência ou infância de vocês. Permitam-se serem amparados neste espaço 
de amor, porque aquilo que pode ter parecido como um encontro inocente, pode 
bem demonstrar ser um padrão difícil de comportamento a quebrar conforme 
vocês se movem por este caminho curativo. Nós usamos a palavra 
"inapropriado" muito cuidadosamente porque há uma diferença entre abuso e 
comportamento inapropriado. Os efeitos do comportamento inapropriado 
podem ser mais devastadores que o puro abuso físico. As energias que são muito 
difíceis de se lidar são as energias onde você nunca realmente suspeitou de que
houvesse algo errado. De certo modo é como alguém cochichando pelas suas 
costas, você sabe que eles estão cochichando algo e você assume que é ruim 
porque do contrário eles não estariam cochichando, mas de fato não sabem o 
que eles estão dizendo. Constantemente faz pensar, "O que disseram?" Na 
escuridão de sua própria psique este sussurro entra como um murmúrio 
constante – "o que realmente aconteceu? O que aconteceu a mim naquele dia? 
Que parte de mim na verdade foi perdida? O que eu sentia?" Onde quer que o 
comportamento impróprio tenha ocorrido, parte de nós silenciosamente age 
furtivamente. Nós não conhecemos esta parte que foi perdida. Mas ela pode ser 
um aspecto muito delicado, suave, sensível e criativo de vocês (parte da magia 
interna de vocês), que partiu, parte de vocês que poderia criar um mundo de 
magia, um mundo de amor verdadeiro e relações sinceras. De certo modo esta 
parte disse oh, oh, eu não estou sabendo lidar com isto, está repugnando e não é 
para mim.

Bem, hoje a noite está na hora do aspecto sensível, suave e criativo da magia de 
vocês retornar e é claro que o 2º chakra – o chakra criativo onde seu mágico 
vive e cria sua magia – e esta parte que o deixou por causa do comportamento 
inapropriado, é como o pó mágico que o mágico lança no ar. Observe que 
conforme entra em contato com sua sexualidade, observe este pó mágico 
voltando a sua vida. Sem o pó não há nenhum mágico, para o amor o pó está na 
magia. Se lembrem, este aspecto é significativo para a relação especial, sagrada 
que vocês mantém para com vocês e compartilham com a chama gêmea ou a 
alma gêmea de vocês. Comportamentos impróprios pode ser entre dois 
adolescentes que perambulam juntos, talvez duas meninas beijando uma a outra 
ou dois meninos que se tocam um ao outro inapropriadamente. Pode ser tão 
simples quanto isto. Mas à parte de vocês que pertence a sagrada relação com o 
companheiro de alma irá retornar porque haverá amor, magia, alegria e 
liberdade nesta relação. Haverá uma fusão do masculino e do feminino. O 
quanto mais difícil sua mãe achou em ser uma esposa e seu pai em ser um 
marido, mais difícil esta viagem será para você. Deixem o marido interno e a 
esposa interna ou o próprio rei interno e rainha interna se fundirem e se 
tornarem uma pessoa neste aspecto do amor.



Comportamento sexual impróprio é uma energia muito difícil de observar e 
entender. Isto simplesmente é outro desafio em sua viagem para a totalidade, 
para se tornarem quem vocês devem ser. Quando vocês sonham com 
relacionamentos esta parte de vocês estará faltando. Deixem suas energias se 
expandirem e voarem mais e mais alto. Sejam amparados pelo Espírito à 
medida que expandem e libertam o que precisa ser liberado e recebam o pó 
mágico que é o amor que permitirá o masculino interno e o feminino interno de 
vocês se fundirem, fluírem e tornarem um. Permitindo a criação dentro de vocês 
mesmos à medida que estas duas energias começam a se fundir, a cura 
acontecerá quase espontaneamente em todos os aspectos de sua vida. Sua cura 
irá acontecer de modo automático quase como um avião que tem um piloto 
automático. A cura acelerará seus sonhos mais selvagens, porque há uma raça 
nova vindo para esta terra e vocês são isto! Vocês se tornarão os novos seres 
humanos, grandes, grandes criadores por direito próprio. Nós sempre dissemos 
nestas canalizações de Kryon que vocês são seres mágicos, místicos além de seus 
sonhos mais selvagens. Vocês são mais poderosos que qualquer coisa já criada 
pelo homem. Vocês são mais poderosos que os maiores computadores que a 
NASA tem e vocês sempre serão. E conforme suas energias masculinas e 
femininas começam a se fundir, isto se comporá e trabalhará de tal forma que 
haverá uma grande expansão de energia interna – uma iluminação do âmago de 
seu ser... e vocês estarão cada vez mais no controle do que vocês criam e mais 
criativos. Vocês criarão mais rapidamente. Qualquer que seja o sonho, vocês 
criarão mais isto. Vocês criarão isto muito depressa permitindo que as energias 
masculina e feminina de vocês se fundam. O segredo para fundir suas energias 
masculinas e femininas é reconhecer que elas não estão fundidas como devem. 
Para tudo que vocês reconhecem, vocês quase realizam instantaneamente. 
Sempre que vocês trabalham na cura de vocês mesmos, operem sempre no 
mundo abstrato. Externalizem o sonho de vocês e manifestem isto fisicamente 
no lado de fora – isso é o sinal de que curaram aquela ferida em particular. Há 
bem poucas pessoas neste planeta cujas energias masculinas e femininas se 
fundiram ou fluem juntas. Este plano terrestre foi criado de tal modo que os 
mantivessem separados do Divino, e as relações dentro de vocês não estão 
fluindo. Permitam que as relações de todos os aspectos de vocês fluam como 
devem ser. É por isto que nós enfatizamos nestas canalizações, purificação –
purificar e limpar os órgãos – o estômago, o intestino, o fígado e os rins, usando 
qualquer técnica que tenham à disposição. Perceberão que a jornada de vocês se 
moverá mais rapidamente se seus órgãos forem purificados. Conforme 
processam esta purificação e observam o que ocorreu na infância de vocês, 
vagarosamente, mas certamente se tornarão mais esclarecidos. Vocês 
começaram a sentir como isto é especial. Conforme são liberadas as energias de 
seus órgãos internos, vocês estarão atentos das velhas dores da infância que 
constantemente estão criando realidades negativas, tornando-os doentes e 
disfuncionais. Se todos os órgãos estão se relacionando juntos do modo que 
devem ser e o sangue está limpo e puro, vocês criarão uma realidade da própria 



escolha de vocês, muito mais facilmente. Assim, deixem que o amor flua em 
seus corações... sejam gentis. Sejam gentis e suaves com vocês mesmos 
enquanto o amor flui. Se encontrarem qualquer mancha difícil no coração, 
deixem que suavemente sejam liberadas. Não resistam. Estejam com elas à 
medida que elas suavizam e se liberam. Simplesmente deixem ir.

Todos vocês criarão grandes coisas aqui na Terra. Há energia abundante neste 
plano terrestre, assim joguem com o conteúdo de seus corações. Criem relações 
da própria escolha de vocês. Criem uma casa da própria escolha de vocês. Se 
lembrem que quanto mais o feminino e o masculino se fundem, cada vez menos 
haverá questões em torno do dinheiro como também, sexualidade imprópria. 
Deixem o comportamento impróprio, por inconsciência paterna e materna, 
lentamente se esvair. Deixem que o amor dentro de vocês iluminem a escuridão, 
porque onde quer que vocês façam brilhar luz dentro de espaços escuros, 
sempre haverá presentes. Recebam seus presentes e se expandam. Ampliem 
além se seus próprios corpos, para a aura e para a energia da pessoa que está 
sentada próxima a vocês. E deixem que suas energias se expandam e se tornem 
a verdade de quem vocês verdadeiramente são. Em seu verdadeiro estado 
expandido, conectem-se com o sol, a lua, as estrelas e os planetas deste
Universo ao qual todos vocês pertencem em amor.

E agora queridos, este é kryon se despedindo. Sigam bem, Deus os abençoem e 
cuidem-se.

"Amor é Luz"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

03 de Setembro de 2006 - Marina da Gama, Cidade do Cabo
Tradução: Sônia Severo

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações queridos, EU SOU KRYON do Serviço Magnético.

É maravilhoso estar com todos vocês nesta noite de inverno. O inverno está 
quase acabando e a primavera está próxima e com a primavera vem o amor e 
vida nova e criação – um novo estado de ser, um sentimento de 
deslumbramento e de alegria à medida que as flores começam a despontar 
através da terra e se apresentam enquanto os pássaros e os animais começam o 
ciclo de acasalamento. O ser humano também começa a estar em sincronicidade 
interna com seu próprio mundo e o período da primavera significa crescimento, 



novos começos, manifestação, criação e a fusão do masculino e do feminino... 
com amor em abundância.

Muito fica inativo no período do inverno, mas agora é tempo para a expansão 
dentro de um novo mundo, um novo estado de ser para todos aqui na África. A 
África tem sido o continente onde as coisas têm permanecido inativas não 
apenas no período do inverno mas por existências. Há uma energia diferente na 
África, uma cadência de tambor diferente do mundo ocidental. As nações 
Africanas vêm incorporando um modo ocidental e isto não é necessariamente 
um caminho para a África. Mas agora há uma nova tecnologia capacitando a 
África a avançar em certas áreas e criar um novo começo – não apenas para a 
África do Sul mas, para todo continente Africano. Esta nova tecnologia tem 
estado disponível por muitos anos, mas foi apoderada por aqueles que estavam 
no poder, os das indústrias petrolíferas, das indústrias militares e certas 
grandiosas corporações.

O poder das corporações, em certo sentido, está aumentando e em outro 
sentido, está se tornando mais terrenamente amistoso - para tanto a de haver 
mudanças no modo como o planeta é conduzido. Todo o planeta está rodeado 
por uma massa de energia que continua se revitalizando continuamente. Uma 
forma de energia cinética está em movimento. Há um grande desafio pela frente 
para as nações como a China, Rússia e Índia bem como para outras nações à 
medida que elas se industrializam e criam riquezas para si mesmas. Elas irão 
criar um novo equilíbrio de poder no planeta e com este equilíbrio virá uma 
nova filosofia, uma nova forma de convivência nesta terra. Elas poderão ser 
vistas como a flor da vida em três dimensões, onde não há hierarquia 
verdadeiramente e tudo está interligado. Como uma forma de condução de 
negócio, mas sem corrupção e com gerenciamento apropriado e de fluxo livre de 
energia – a energia da Pax Romana. 

Nos tempos em que Roma foi poderosa, a Pax Romana era uma energia que 
criou o maior império que a Terra já havia conhecido. Pax Romana literalmente 
significa "Mantenha todas as rotas para Roma plenamente aberta para os 
negócios. Permita que os negócios cheguem a Roma” . Foi somente quando 
César chegou ao poder que Roma começou a declinar como potência.

Também é interessante notar que César foi o primeiro caso registrado de 
nascimento por cesárea e esta alteração no processo de nascimento criou muita 
apreensão na jornada de evolução desta Terra. No parto natural há uma 
experiência para mãe e para a criança, dá a criança uma experiência de sua 
humanidade à medida que passa através do canal de nascimento. E a mãe 
também tem uma experiência da maternidade. O nascimento por cesariana é 
diferente. Algo que se perde, algo que não é conhecido é um processo difícil de 
se lidar e mais difícil de curar. Algo é perdido, mas nós não sabemos o que. 
Então, se vocês nasceram de cesariana, trabalhem através de um processo e 
redescubram a energia do nascimento natural. No parto natural há uma real 



conexão entre a mãe e a criança, mas uma conexão muito diferente ocorre 
quando o parto da criança ocorre através da cesariana. Não é o mesmo 
relacionamento mãe-filho que ocorre no parto natural. Há muita disfunção 
introduzida no planeta através destes processos de nascimento. César foi o 
Romano que iniciou a colonização neste planeta, um plano espiritualmente 
destinado ao fracasso. Qualquer forma de colonização suprime a liberdade das 
pessoas e esta liberdade, que é ausente neste planeta, está a ponto de retornar.

O livre comércio começa a se tornar realidade nas Américas e na Europa há uma 
contínua expansão da Comunidade Européia. Inicialmente se dará a impressão 
que certas comunidades são mais poderosas, mas no final, ao longo do tempo, 
elas se fundirão. Nesta fusão a singularidade de cada indivíduo humano será 
afetada. Resultará em um novo avanço para o planeta – uma forma de avançar 
criativa onde as idéias não serão suprimidas. Existem certas regras neste 
planeta, mas regras que impedem a evolução somente criarão revolução.

Revolução é uma energia muito difícil de se conter. Há armamento nuclear 
neste planeta suficiente para liquidá-lo muitas vezes. Estas armas nucleares 
nunca serão usadas nesta terra porque o Espírito colocou este arsenal em mãos 
estratégicas, mantendo um equilíbrio de poder. Aqueles que conhecem este 
equilíbrio sabem que isto deverá se manter sempre. Este planeta irá 
experimentar uma constituição diferente à medida que a Índia e a China se 
tornam mais e mais poderosas como nações industriais e tem mais influência. 
Há também grandes recursos minerais na Rússia que irão ajudar a criar um 
equilíbrio de poder na Europa, uma nova inclusão dos estados da Europa 
Oriental na Comunidade Européia. Lentamente mas seguramente as fronteiras 
desta nações começarão a se dispersar e a desprender.

A chave para tudo isto, metafisicamente, é que cada ser humano tem sua 
fronteiras e energias que deseja dominar. Há uma hierarquia nos controlando –
porque somos um conglomerado de milhões de células; e cada grupo de células 
está lutando por sua própria sobrevivência. Nas pessoas mais conscientes as 
células trabalham juntas. Naqueles que tem menos consciência há mais divisões 
de células e mais conflito interno na psique humana. Conforme as pessoas se 
tornam mais conscientes, elas se tornam mais completas e íntegras nesta 
jornada para se tornar um, para se tornar únicas internamente e se tornarem 
um com o externo e finalmente permitirem que nossos corações sejam um com 
o Universo. Não deve haver fronteiras entre nossos corações e o Universo. 
Devemos estar cientes que dentro de nós mesmos há harmonia e equilíbrio e um 
belo fluxo de energia entre todos os órgãos – tudo se mantém em perfeita 
harmonia. Isto é um exercício Espiritual – um exercício físico e um exercício 
material. Nossos corpos devem ser mantidos em boa forma – limpos por dentro 
e nossos pensamentos e emoções depuradas e em equilíbrio. Bons pensamentos 
puros, boas emoções puras são obtidas com grande determinação e foco de 
consciência.



Entendendo com curar suas emoções, as mantém em equilíbrio; o amor está por 
toda volta. O Amor é pura energia de criação – não há nada mais, apenas amor. 
O Amor é a grande força de criação deste planeta. Aqueles que tem amor em 
seus corações criam amor e aqueles que não tem amor no coração destroem o 
amor. E lembrem-se, aqueles que criam amor estão realmente criando amor em 
suas vidas. Tomem um ferreiro que ama trabalhar e estar com cavaletes –
ferroando e martelando em sua bigorna em frente de sua fornalha quente. Ele 
faz seu trabalho com amor e se o trabalho é feito com amor, muito amor 
retornará. Se o trabalho é feito com raiva e ressentimento , muita raiva e 
ressentimento retornarão. É por isto que é tão importante fazer de suas 
vocações a vocação de vocês – fazer um trabalho que vocês verdadeiramente 
amem e verdadeiramente apreciem e fazer com as pessoas com as quais se 
preocupam e amam.

Tudo é reflexo do que se passa em nós internamente. Seja o que for que se 
desenrola internamente é refletido de volta no externo. Se não há harmonia no 
reflexo de vocês ou no mundo externo, não há harmonia interna. A beleza deste 
processo metafísico é que vocês não são quem pensam que são.

Vocês não são carne e sangue... vocês são feitos de vibrações e energia. Vocês 
são um holograma nesta terra e se não está operando no mundo externo de 
vocês, observem internamente. Se há aspectos da criança interna de vocês que 
abriga raiva, ressentimento, vingança ou ódio, isto criará estas realidades no 
mundo material externo de vocês. Uma vez que reconheçam o que está se 
passando no mundo externo de vocês, poderão então reconhecer o que se passa 
na própria vida de vocês. Não neguem, reprimam ou suprimam qualquer 
informação, mas de preferência aceitem que as situações reconhecidas por vocês 
podem se retificadas. Se vocês constantemente se cegam ou se fazem de surdos 
para o que está se passando, haverá uma pequena chance de solução.

Permitam que as vibrações de luz e a energia interna de vocês, um 
conglomerado de células, os ajudem na mudança de direção, na mudança de 
atitude. Somente vocês podem se liberar dos sistemas de crenças e das emoções 
pesadas. Atuem no abstrato percorrendo seus sentimentos de infância. 
Perguntem a vocês mesmos, “Por quê eu criei uma realidade de raiva e de 
vingança?" A resposta poderá ser encontrada se um dos seus pais o tratava de 
forma severa, à criança, ao recém nascido, imóvel, indefeso e amedrontado. 
Estas emoções penetrará na criança e criará sentimentos de ansiedade e 
insegurança. É para que busquem este momento de insegurança e o 
reconheçam. Perdoem seus pais e permitam que a criança interna expresse a 
ansiedade. Permita que o amor penetre no coração da criança. Acalente a 
criança nos braços de vocês ou nos braços de uma mãe arquetípica, como Mãe 
Maria ou a Mãe Terra e conceda amor e segurança e paz a esta criança nesta 
meditação. Absoluta segurança irá florescer se forem sinceros com vocês 
mesmos e fizerem isto voluntariamente e com boa vontade. Aceitem que é a 



criança que carrega a raiva ou a vingança e desta forma estarão aptos a se 
posicionarem e dizer, “Esta é a causa dos problemas em minha vida. Eu tenho 
perpetuado esta energia através das rodas da vida, repetindo esta situação ao 
longo da vida, e agora é tempo de interromper isto”.

O Espírito sempre lhes dará energia suficiente para resolver o problema, curar a 
ferida interna da criança e ensinar. O Espírito também dará a vocês energia 
suficiente para ajudar a nutrir o amor entre os pais internos de vocês. 
Lembrem-se, seus pais são marido e mulher e a relação deles fortemente 
impacta na criança. A criança constantemente observa e absorve o 
relacionamento entre o marido e a mulher. Eles devem estar cientes disto e do 
amor de um para com o outro e se comunicarem bem, com os corações abertos. 
Uma segunda relação e um posicionamento de responsabilidade para o marido 
e a mulher se desenvolve quando eles se tornam pai e mãe. Este é um novo 
estágio de consciência e responsabilidade para eles. Ao mesmo tempo, o marido 
e a mulher que agora se tornaram pai e mãe devem se relacionar diretamente 
como mãe e pai para com a criança. Há dois diferentes e completamente 
separados níveis de consciência ainda que interligados e conforme a mãe e o pai, 
o marido e a esposa, e a criança ferida absorvem o amor, a cura se estabelecerá. 
Lembrem-se, amor é luz e sempre que vocês brilharem a luz do amor em um 
lugar escuro, tudo é revelado. – tudo que estiver lá poderá ser visto. A luz do 
amor capacita o entendimento, o aprendizado e a nova consciência. Mais 
consciência significa uma grande capacidade de expansão e amor. Nosso sonho 
é amar e ser amado. Isto é internamente inerente a cada ser humano – amar e 
ser amado.

Se algo a mais está presente na realidade de vocês, então estão de alguma forma 
feridos. Algo necessita atenção, algo pelo qual devem meditar. Nas palavras de 
Osho "Meditação é o único remédio”. A meditação trará luz para aquelas áreas 
escuras da vida de vocês que estão formadas pelo mais estranhos e ridículos e 
desconcertantes sistemas de crenças. Os mais profundos e tenebrosos desafios 
virão daqueles que mais professam amá-los. Os que estão mais próximos de 
vocês sempre os ferem mais. Um estranho não pode feri-los. As feridas sempre 
vem daqueles que estão próximos e vocês sempre serão desafiados pelo Espírito 
para resolver o ser interno de vocês nas situações mais difíceis, mais 
embaraçosas e tenazes. Se vocês lidarem com suas emoções corretamente, se 
processarem suas emoções apropriadamente (porque as emoções estão no 
interno) vocês manifestarão fisicamente todas suas questões. Se vocês 
romperem o ciclo no reino emocional interno de vocês mesmos, suas questões 
irão se dissipar. Esta é uma das grandes regras da criação. A emoção é
proporcional a questão. A emoção é o feminino. A questão é o masculino. 
Emoções cria pensamentos os quais criam a realidade e pensamentos criam 
emoções as quais criam a realidade.



Nestes ensinamentos nós rompemos os ciclos negativos da vida de vocês através 
da cura do corpo emocional e desconectando os pensamentos negativos e com 
isto curando o estado emocional de vocês. Isto requer absoluta voracidade de 
seus sentimentos. No ocidente vocês são ensinados de que por princípio os 
filhos homens não podem expressar emoções. Poucos garotos não choram e a 
forma que estes pequenos garotos param de chorar é através da repressão de 
suas emoções. Paralisando os sentimentos deles mesmos. Outra regra de 
manifestação é que há quatro sentimentos e estes estão diretamente
direcionados ao Divino. São eles a raiva, tristeza, medo e amor ou alegria. A 
raiva e a tristeza e o medo não tem componente masculino ou feminino, mas o 
amor ou a alegria só podem ser acessados através do relacionamento com um 
outro – estar em uma relação próxima de marido e mulher ou filhos e pais. A 
verdadeira alegria é experimentada através de sua própria criação e relacionada 
a outras pessoas. Claro que, vocês também experimentam a raiva, a tristeza e o 
medo através de outras pessoas, mas estas energias estão profundamente e 
internamente contidas em vocês e são abafadas. Vocês podem argumentar o fato 
de que a raiva é expansiva, mas isto é apenas quando a raiva é usada para 
expandir sua consciência no amor de uma forma correta. Raiva negativa os 
empurrarão a uma opressão e os farão se sentirem infelizes. Se usarem a raiva 
de uma forma boa para derrubar seus limites e fronteiras, nunca terão que 
levantar sua voz porque a energia que vem do seu coração será sentida. Também 
há o aspecto de transmutar para amor verdadeiro e verdadeira alegria quando o 
amor é doentio e desonesto. Ele ocorre quando a pessoa diz constantemente que 
o ama e o amor não é verdadeiro. Amor verdadeiro para com outra pessoa é 
fundamentado em absoluta integridade, verdade e honestidade absoluta.

Assim que, fechem os olhos, se interiorizem e tragam a energia de integridade 
para o corpo de vocês. Pensem, sintam e atuem como um. Observem na vida de 
vocês, quando tiveram absoluta integridade com vocês mesmos e quando 
criaram amor. Se conscientizem da energia do momento. Permaneçam com esta 
energia. Deixe que se expanda através do corpo e coração de vocês e então 
expanda além do corpo de vocês, para a aura dos que estão em volta de vocês. 
Permitam que se expanda em torno do planeta e finalmente retornem a vocês. 
Agora, se conscientizem à medida que se expandem no Universo e permita que 
o coração de vocês se torne um com ele. Seja um com a pessoa que está sentada 
próxima a você... em amor, em verdade e em poder amoroso. Vocês são a gloria. 
Vocês são o Divino. Saibam disto e se tornem o Divino. Permitam que os 
problemas e as questões da vida de vocês flua dentro da aura de vocês e de seus 
corpos. Vocês irão encontrar as respostas que precisam. Permitam que mais 
amor flua através do coração de vocês até que os problemas se dissolvam. Então 
liberem. Apenas estejam neste espaço. Sustentem este espaço, aqui nesta sala, 
esta noite. Ele está repleto de anjos... e de amor. Rendam-se ao amor, porque a 
redenção é para ser melhor. Redenção esta, que está sustentando vocês na vida. 
Estejam no poder da energia da redenção, na energia da Pax Romano – porque 
como sabem, todas as coisas estão conectadas. Os caminhos para o coração de 



vocês estão livres e abertos. Permaneçam neste espaço onde não há colônias, 
nem limites e nem fronteiras. Estejam neste espaço onde são ternamente 
amados e vocês amam ternamente. Permaneçam neste espaço onde vocês 
emanam amor e onde recebem amor. Vocês são o poder e a glória de Deus e 
Deus é poder e glória de vocês. O amor e a glória de Deus os guiará de volta a 
totalidade, ao Divino. Tudo neste planeta está disposto para fazer de vocês 
grandes criadores. Não importando o quão difícil isto possa parecer, todos vocês 
estão sustentados no amor e sendo ensinados através da experiência da vida de 
vocês quem vocês exatamente são e também... quem não são.

Querido, este é Kryon se despedindo.

Sigam bem, Deus os abençoem e cuidem-se.

"Suprindo a mãe e o pai interno”
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

3 de outubro de 2006 - Marina da Gama, Cidade do Cabo
Tradução: Sônia Severo

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações Queridos, porque EU SOU KRYON do Serviço Magnético.

É maravilhoso estar aqui esta noite. Entre nós está um grupo de curandeiros 
com um desafio muito especial à frente deles. Eles estão atentos ao amor que 
cerca a todos e a cada um de vocês. Como sempre, a viagem de vocês está em um 
amor especial, um amor muito profundo e significante. A maioria de nós teve 
uma relação difícil com nossas mães e isto faz a vida muito desafiante - mas um 
desafio que pode ser superado no entanto. A ausência do amor de uma mãe é 
uma experiência muito profunda e dolorosa e quanto mais cedo nós aceitamos 
esta realidade e a ajustamos, mais calma e produtiva nossas vidas se tornarão.

Mães têm muito poder pessoal, conhecimento e compreensão. Isto vem a elas 
pelo processo de nascimento. Cada mulher desfruta uma consciência que 
ninguém mais ou nenhum outro processo pode entregar a um ser humano. O 
amor é a única resposta e amor é o único modo. Obviamente as mães são sem 
dúvida a coisa mais importante a uma criança em seus primeiros estágios de 
desenvolvimento, mas quanto mais forte e mais diligente uma criança se torna, 
menos dependente fica de sua mãe - se ela fez o trabalho dela corretamente. 



Sempre é uma situação desajeitada quando uma criança deixa os braços de sua 
mãe e adentra no mundo externo, mas também deveria ser um momento 
orgulhoso – em um trabalho de mãe bem feito. Onde tiver tido a ausência de 
uma mãe na vida de uma criança - que pode ocorrer de muitas, muitas formas -
a criança pode se sentir profundamente insegura e não verdadeiramente pode 
saber como criar ou se nutrir. As coisas que vocês nunca tiveram na vida são as 
mais difíceis de curar ou se dar. É muito difícil de entender e saber o que 
perderam.

Claro que vocês podem dar uma olhada e ver o que os outros têm - e 
constatarem que eles têm o que eles têm porque o apoio maternal deles foi 
muito melhor que o de vocês. Sempre que uma pessoa está no poder pessoal 
dela, elas podem assumir e podem resolver o que quer que seja que o Universo 
entregue. No caso de uma pessoa cuja mãe foi ausente ou abusiva isto é muito 
mais difícil. Fazer com que as coisas operem em sua própria vida será 
virtualmente impossível. A criança interna estará totalmente aterrorizada como 
mulher ou mãe, ou o que quer que a mãe tolere. A criança se sentirá vazia e 
incapaz de viver os sonhos dela. É um caminho difícil para pessoas caminharem 
mas o amor tem seu modo. O Divino tem um modo de suprir a mãe interna, e o 
pai, e a criança interna ferida dentro de vocês. Sempre há um modo para isto. Se 
tornarem conscientes e atentos é o maior presente que vocês podem se dar.
Quando algumas mães imprimem a autoridade delas em suas crianças, as 
disciplinando de um modo severo, estão ela atentas ao dano que pode ser criado 
dentro da criança? Este tipo de comportamento pode criar problemas de 
aprendizado e pode transformar uma criança em um coelho que senta no meio 
da estrada encarando os faróis que vêm diretamente a ele. Este é o aspecto mais 
tenro, suave e sensível de sua própria criança interna que se vê primeiramente 
ferida, isso é obtido nestas situações abusivas. Quanto mais isto se processa em 
você mesmo, mais você se diminui, se desvia e se fecha.

Esta noite é o momento para reacender algumas dessas partes que vocês 
cerraram na infância; vocês agora são fortes o suficiente para conter estas 
energias suaves, sensíveis, gentis. Fortes o bastante para ampararem este espaço 
com sensibilidade que fará com que vocês fisicamente vejam o mundo de uma 
maneira muito diferente. É tudo sobre se amar e se querer bastante. Deixem 
esta parte de vocês, este delicado, ser tenro retornar a psique. Esta é a parte de 
vocês que pode amar, que aprecia e adora não somente a vocês mesmos, mas a 
alguém mais, alguém especial que pode querer fazer parte de sua vida.

Assim, fechem os olhos e se concentrem em seus corpos e se sintam em seus 
corpos. Sintam seus pés conectando profundamente com a Mãe Terra e seu 
chakra coronário se conectando com o coração do Grande Sol Central e o Pai 
Celestial. Vocês estão sendo sustentados em um belo útero de energia - uma 
energia feminina. Dentro deste espaço vocês são o masculino se manifestando 
aqui na terra. O útero é macio, redondo e curvado e vocês manifestam um 



momento de cada vez, em uma linha direta, mas nem sempre enfrentando a 
mesma direção.

Estejam neste casulo de energia feminina, sejam o masculino e manifestem 
dentro desta energia. Permitam que o amor flua neste casulo de luz e na própria 
masculinidade de vocês (quer você seja masculino ou feminino, ainda assim 
você tem um lado masculino). Relaxem, sintam-se confortáveis e seguros. O 
feminino sempre nutre o masculino e aonde uma mulher tem um pai que não é 
muito poderoso em seu comportamento masculino, se demonstrará difícil para 
ela ser mãe de uma criança. Ela precisa aprender muito do próprio pai dela que 
é forte e presente. Inicialmente, em nosso desenvolvimento, o pai deveria se 
posicionar sempre no chakra coronário, no terceiro olho e no chakra laríngeo e a 
mãe sempre deveria se posicionar no três chacras inferiores - plexo solar, sacro 
e o básico. Se a energia de vocês está configurada de qualquer outro modo vocês 
acharão muito difícil manifestar a vida na terra. A figura do pai dentro de vocês 
só pode conectar ao Pai Celestial e a figura da mãe só pode conectar 
verdadeiramente a Mãe Terra. O processo é para lentamente mas seguramente 
solucionar todas as questões com o pai de vocês e a verdadeira conexão de vocês 
com o Pai Celestial – o mesmo com a mãe de vocês. Lentamente mas 
seguramente a mãe interna de vocês se dissolve e se torna a Mãe Terra e vocês 
se tornam uma criança bonita que caminha entre o céu e a terra e trazem o céu 
para esta terra. No lado direito da mão está o masculino e no esquerdo o 
feminino.

Por alguns momentos permitam que a energia de vocês se configure desta 
maneira e então vocês sentiram o que vocês desejam – cura verdadeira só pode 
despertar quando suas energias são configuradas de tal modo. Se suas energias 
tiverem outra configuração, seu processo de cura será como uma subida íngrime 
- será difícil e será completamente instável. Cura verdadeiramente sustentável 
só pode ser efetuada quando suas energias estão configuradas desta maneira. 
Quase que instantaneamente vocês começarão a se sentirem mais fortes, mais 
resolutos e mais resolvidos… contanto que não haja nenhuma luta de poder 
dentro de vocês, como a mãe lutando para tomar o lugar do pai em sua cabeça e 
seu pai caminhando longe das responsabilidades dele. Lentamente mas 
seguramente a cura de vocês se configurará nesta energia e a relação entre sua 
mãe interna e o pai se tornará melhor e mais forte. Quanto mais segura e 
confiante esta relação se torne, mais segura a criança interna de vocês se sentirá.

Sintam a troca de energia internamente. Todo mundo nesta sala está trocando 
agora mesmo esta configuração de energia. Vocês estão todos sendo apoiados 
profundamente nesta noite pelo Espírito e há muito amor por todos vocês.

Caso você tenha vindo de uma família onde a mãe é dominante e o pai ausente 
você terá copiado esta configuração de energia dentro de você - você escolheu 
copiar isto deste modo, mas você também pode escolher desfazer isto e 
substituir a configuração da forma que deve ser. Este é o planeta de livre 



escolha. Inicialmente, como uma criança, você tomou uma decisão inconsciente 
para permitir que seu pai fosse ausente dentro de você e sua mãe dominante. 
Todos vocês nesta sala fizeram uma escolha consciente hoje à noite para deixar 
as energias deles serem configuradas de tal modo.

Queridos, seus Guias Espirituais estão a seus pés. Eles estão aqui esta noite em 
amor, reverência e honra pelo trabalho que estão fazendo e que vocês 
continuam fazendo. Todos vocês estão sendo conduzidos a um mundo novo e 
um novo estado de ser. O novo mundo demanda que suas energias sejam 
configuradas desta forma - o pai de vocês nos três chakras superiores e a mãe 
nos inferiores. A energia masculina à direita e a feminina a esquerda. Estejam 
no espaço que faz a mãe e o pai iguais. Ambos levam energias diferentes e lidam 
com diferentes situações e ambos criaram diferentes trabalhos interiormente e 
externamente. Os homens e as mulheres tem cada um o próprio trabalho a 
desempenhar e ambos os trabalhos são de igual importância. As crianças devem 
ser criadas e amadas e amparadas em espaço seguro. O homem tem que 
satisfazer as necessidades da mulher para assegurar que a mãe da criança possa 
fazer assim. Freqüentemente as crianças nascem e os pais são desapontados 
com o sexo daquela criança. Alguns pais querem um menino enquanto outros 
podem querer uma menina… e freqüentemente as crianças embarcam nisto - as 
meninas se tornam as crianças levadas e os meninos se tornam acovardados. 
Talvez os meninos escolhem agradar as mães deles e as meninas os pais delas. 
Qualquer que seja a razão, ainda é outra barreira para vocês superarem.

Se você sente que sua mãe ou o pai queria uma criança do sexo oposto, e como 
uma criança você incorporou isto, permita-se sentir esta energia. Talvez sua 
mãe não pôde suportar ter um menino - talvez a mãe tenha odiado os homens e 
o pai odiado as mulheres. Qualquer que seja sua decisão reconheça isto, do 
contrário não poderá ser invertida. Deixe a energia se manifestar em seu corpo 
corpo, liberte e purifique. Deixe que o amor flua por seus corpos e se expanda. 
Deixe fluir onde necessitar mais. Amor é luz e luz é amor. Sempre que vocês 
iluminam um espaço escuro dentro da própria psique, vocês se surpreenderão 
com o que há lá porque haverá sempre será muitos, muitos presentes na 
escuridão para receber. Se a escuridão demorar, eventualmente criará doença. A 
dor será a vara e os presentes a cenoura. Vocês poderiam ter feito coisas na vida 
de um modo particular, mas quem dirá qual é o modo correto? Talvez haja outro 
modo, normalmente há. Se lembrem, sempre há uma resposta a nossos 
problemas - uma resposta repleta de integridade e retidão.

Agora, deixem que o amor flua e se expanda pelos seus corpos. Deixem que isto 
crie mas espaço em vocês mesmos e lembrem que isto não é sobre o amor de 
seus pais por vocês, isto é sobre vocês amarem a si próprios. É sobre vocês se 
amarem o bastante para se tornarem exatamente quem deveriam ser. Você não 
precisam dançar qualquer melodia com outro, neste planeta, só consigo próprio. 
Se seus sonhos ou espírito estiveram quebrados por uma infância abusiva, 



saibam que isto não é o fim. Ainda poderá haver amor em suas vidas. Isto é 
possível. Seus pais já não interferem mais, agora vocês são os seus próprios pais 
e vocês podem mudar o modo como se nutrem e se cuidam. Vocês podem 
escolher o modo de efetuar as coisas para vocês e o modo como pensam de si 
mesmos. Imaginem seus pais juntos e observem o modo deles atuarem - o 
comportamento deles, e como eles se tratam. Se mal, provavelmente você fará o 
mesmo. Qualquer que seja o comportamento isto é entre eles, não importa o 
quanto seja reservado, manipulador ou até mesmo amoroso, você certamente 
copiará este comportamento. Seus pais estão agora dentro de vocês, assim 
permitam que eles sentem em uma bola mágica e permita que Kryon ou seus 
anjos especiais (a Mãe Maria e Cristo ou com quem vocês gostem de trabalhar) 
cure o comportamento deles. Internamente dentro deles poderá haver uma 
criança apavorada que não permite que seus pais operem de modo saudável. Se 
existe tal criança dentro de seus pais, vocês podem criar outra bola mágica e 
deixar que esta criança aterrorizada salte de seus pais para esta bola segura 
onde o mágico Merlin cuidará dela. Terror é a base de toda disfunção. Os 
aspectos bonitos dos seres humanos são animais mansos, brancos, fofos e 
amorosos e freqüentemente estas são as primeiras coisas que sofrem abuso. 
Estes aspectos de um ser humano se perdem em um mundo maníaco. Vocês 
sonham com a bondade, suavidade, afetuosidade, e com o suprimento da 
família, mas para manifestar isto dentro de vocês, vocês precisam manifestar 
primeiro dentro de seus pais internos e os curar de forma que eles sejam fortes o 
bastante para assegurar um espaço com tal suavidade, ternura e beleza.

Deixe a magia acontecer – permitam que seus pais se curem e que a criança 
aterrorizada entre nesta bola mágica onde Merlin os libertará. Permitam que a 
mãe e o pai de vocês se curem lentamente mas efetivamente de dentro para fora. 
É imperativo que a energia de seu pai esteja configurada nos três chakras 
superiores e a mãe no três inferiores. Quando sua energia não é configurada 
desta maneira, isto quase conduz a loucura. Quando o mundo vem a você com 
algo que você não quer ver ou não sabe lidar, isto pode criar ira explosiva e 
raiva. Esta ira e esta raiva estão lá para proteger tanto a criança interna 
aterrorizada ou a mãe, se os três chakras superiores foram configurados. Uma 
mãe não pode lidar com a energia da mesma maneira que o pai. Assim, 
certifiquem-se de que a energia da mãe interna e também a do pai também 
estejam configuradas adequadamente, de forma que uma vez mais esteja seguro 
e confiável para a criança interna. E lembrem-se, deixem o amor fluir.

Hoje à noite vocês se tornarão exatamente o que se entende que sejam e vivam a 
vida de vocês como sonharam. Vocês podem se tornar o sonho de vocês e 
manifestar a realidade entrando assim em sua verdade incondicional. Se você é 
forte e poderoso você pode fazer o trabalho Divino mas se você é fraco e treme 
como uma folha ao vento, o trabalho não pode ser feito. Nós não podemos 
enfatizar isto o bastante - a energia de vocês precisa ser configurada desta 



maneira de forma que vocês possam sustentar o espaço que vida tem 
armazenada para vocês e abraçar isto de forma cuidadosa e amorosa.

Queridos, este é Kryon falando como nunca antes e compartilhando o segredo 
da energia de vocês, algo que foi retido por pessoas poderosas da religião por 
muitos milhares de anos. Os locais sagrados do mundo revelam que as criações 
femininas nutrem o masculino mas o masculino sempre sustenta o feminino. 
Tome como exemplo a praça São Pedro em Roma. Vocês notarão que o 
quadrado é amoldado como um útero que é feminino. Ao centro do quadrado 
está um obelisco, o símbolo do masculino.

É para que vocês alimentem, cuidem e sustentem a própria masculinidade de 
vocês. O masculino interior é um reflexo do que vocês manifestam na vida de 
vocês. Há uma consciência que é muito poderosa e esta controla o planeta. Pode 
parecer um pouco abstrato agora, neste momento, mas pedimos que aceitem 
este sentimento e fiquem com o abstrato. Estejam atentos de sustentarem a 
própria masculinidade interna de vocês e saibam que se alimentam e amam a 
própria masculinidade de vocês poderão manifestar seus sonhos nesta terra.

Todos vocês são grandes criadores e criação requer energia. Se há uma guerra 
interna em vocês com relação a infância ou se a relação de seus pais não era boa, 
então se cuidem e amem a vocês mesmos. Assegurem que os pais de vocês estão 
nesta configuração e que eles lentamente mas seguramente se curem. Percebam 
como a relação entre seus pais se torna boa e amável. Toda a manifestação vem 
com a fusão das energias masculinas e femininas. O pai é o masculino, a mãe o 
feminino e a criança está entre eles.

No final a criança solucionará toda as questões com a mãe e pai e se ligará 
diretamente na fonte de energia da Mãe Terra e da sabedoria do Pai Celestial. 
Esta criança terá a energia para manifestar tudo que sonhar. No momento 
muita energia está sendo usada para suprimir a raiva e lidar com os padrões 
ruins de viver e comunicar. Vocês mentirão para si mesmos e não admitirão a 
verdade. O chakra laríngeo e o segundo chakra estão diretamente conectados -
tudo que vocês dizem, vocês criam. A palavra falada é parte da criação. Digam o 
que estão pensando e sentindo e de fato façam… caso contrário toda a energia 
será desperdiçada. Não há nada com o que sonhem que não possam realizar. 
Qualquer coisa e tudo neste planeta são possíveis.

O feminino é o desconhecido e o masculino o conhecido. É sobre entrar em uma 
realidade nova, um nível novo de verdade, um nível novo de honestidade. Todo 
indivíduo neste planeta possui pais. Recriem a paternidade interna de vocês 
através do amor Divino. Enviem amor ao seus pais e criem um modo novo de 
cuidar e se alimentar, e se protegerem. Estejam atentos do espaço de vocês e a 
criança interna voltará lentamente a totalidade e unidade. Haverá momentos 
onde a criança precisará expressar sua ira ou raiva. Também chegará o 
momento onde estarão mais conscientes de que a mãe poderá uma vez mais 



amparar a criança interna de vocês. A criança estará amparada e segura, e 
poderá crescer bem ajustada, focada, positiva e poderosa. A criança poderá criar 
sua própria realidade de um modo muito honesto. A gentil suavidade de amar é 
a maneira. Vocês devem isto a vocês mesmos. Vocês vieram tão distante e 
devem este amor por vocês mesmos. Simplesmente estejam cientes de que o que 
há em vocês internamente é o suficiente para permitir que esta pessoa especial 
entre na vida de vocês. Trate os outros como gostariam de ser tratados. Se 
lembrem que a emoção é o sonho não manifestado. A emoção está dentro de 
vocês e o que desejam manifestar está no lado de fora. Conforme vocês clareiam 
e liberam suas emoções negativas vocês terão mais energia para manifestar seus 
sonhos.

Sigam bem e Deus os abençoem, este é Kryon se despedindo. Obrigado.

"Todo ser humano está aqui por uma razão"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

7 de novembro de 2006 - Marina da Gama, Cidade do Cabo
Tradução: Sônia Severo

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações Queridos EU SOU KRYON do Serviço Magnético. 

Bem-vindos a Marina da Gama. Nesta noite há no ar muito amor e alegria. 
Durante o último ano as energias lhes exigiram mudança em uma proporção 
muito difícil e em geral todos vocês tiveram que atravessar uma nova realidade 
por vocês mesmos. Queridos há muito amor no ar e dentro de vocês para 
compartilhar com vocês mesmos e compartilhar com os demais. 

O tempo em que não havia bastante amor na vida de vocês passou. Desta noite 
em diante o amor começará a fluir em seus corações com abundância absoluta. 
Queridos este é um tempo para celebração. Este é o começo de um mundo novo 
e o fim do velho. Todos vocês estão entrando em realidades novas, em formas 
novas e novos estados de ser. ATÉ MESMO se vocês não se processaram 
conscientemente, vocês foram processado pelo Espírito, não cometam nenhum 
erro. Passo a passo da jornada vocês entrarão nesta nova realidade. Vocês 
também incorporarão e abraçarão esta realidade, porque vocês estão se 
tornando esta realidade. Há bastante conhecimento e sabedoria neste planeta 
agora que os capacitam a entrar na quinta dimensão, em uma dimensão onde 



criam a própria realidade de vocês, sem que criem isto negativamente. Vocês 
viverão seus sonhos: vocês entrarão em uma verdade nova, em um estado novo 
de ser, em uma unidade absoluta - primeiramente uma unidade dentro de vocês 
e em segundo em unidade com o Universo. 

Assim permitam que seus corações se abram e permitam que o amor flua em 
seus corações. Esta noite, Queridos, esta sala está repleta pelo Espírito - com 
seus guias espirituais, com o reino Angélico e com os Grandes Mestres: eles 
estão todos verdadeiramente presentes aqui esta noite. Esta noite haverá um 
grande ancoramento da alegria nesta pequena sala em Marina da Gama onde as 
relações entre os homens e mulheres assumirão um novo nível, uma nova 
dimensão, uma nova consciência. 

Relacionamentos - uma verdadeira fusão do masculino e feminino - foi quase 
impossível o modo como o plano terrestre e a energia do plano terrestre foram 
estabelecidos por detrás de tantos véus diferentes. Amor verdadeiro sempre foi 
um sonho - agora amor verdadeiro ficará disponível, uma verdadeira fusão do 
masculino e feminino para que todos experimentem - e com isso vem a energia 
de alegria, a energia de êxtase e a energia de vontade. Vontade pode soar como 
um componente muito estranho. Porém, é um ingrediente vital sem o qual não 
pode haver nenhuma união; para que haja união, é preciso vontade. Somente 
através da relação verdadeira com outros seres humanos, vocês poderão criar 
alegria, e vocês só podem conhecer a alegria através da comunicação e da 
expressão do eu interno de vocês, o que inclui ouvir; vocês devem se ouvir para 
verdadeiramente experimentar alegria neste planeta. Todo amor verdadeiro e 
alegria verdadeira são experimentados através do eu interno de vocês e outra 
pessoa, uma segunda parte. Esta é a conexão para o Divino - este é o passo para 
a quinta dimensão, verdadeiramente permitindo que o masculino e o feminino 
se fundam internamente.

Assim se permitam fecharem os olhos e se interiorizarem. Entrem diretamente 
em seus corpos – sintam-se aprofundando mais e mais diretamente no corpo de 
vocês. Percebam quaisquer sentimentos que provenha de seus corpos, conforme 
nós falamos desta verdadeira união entre as energias sagradas internas, 
masculina e a feminina. 

Hoje é o 7º dia do mês de novembro de 2006. Este é um dia de grande 
significado. Este é um dia de grande julgamento e houve julgamentos neste 
plano terrestre esta semana. Parte destes julgamentos é para dizer que já não 
são requeridas certas energias no plano terrestre e que deve haver claridade e 
honestidade no governo. As pessoas da Terra têm que receber a verdade; o 
ensinamento Espiritual verdadeiro que eles requerem amor em suas vidas. Se 
aprofundar dentro do sentimento de amor é um senso profundo de gratidão e 
desejo. Todo mundo que está neste plano terrestre pertence a este plano 
terrestre e há um trabalho ou uma responsabilidade por parte de cada ser 
humano que caminha neste planeta, não importando o quanto seja inferior, não 



importando o quanto seja escuro, não importando o quanto não resolvido eles 
possam ser, cada um e todo ser humano está aqui por uma razão, para trazer a 
si mesmo um presente interno. Esses presentes devem ser desembrulhados e 
devem ser trazidos para o plano terrestre.

Uma coisa é ajudar uma pessoa - é outra é salvar. Há uma linha tênue entre 
ajudar e salvar. Ajudar uma pessoa é quando você coloca a verdade na frente 
daquela pessoa e ela age naquela verdade. Salvar uma pessoa é ver a verdade na 
pessoa e agir em nome dela. Quando você salva, você perde muita energia em 
sua própria vida. Você perder anos incontáveis de amor. Quando você salva 
outra pessoa há um aspecto de você que exige ser salvo, parte de você que sente 
desamparado ou só, que não sabe como desenvolver e viver em paz e 
abundância no plano terrestre. O que você fez para o outro, você deveria ter 
feito por você. Você deveria ter se dado essas respostas e ações, e em assim 
fazendo você teria se colocado livre. 

Assim permitam se aprofundar mais e mais profundamente em seus corpos, 
tornem-se leves, e mais leves e mais leves, cada vez mais e mais gentis, e cada 
vez mais e mais em paz. Descansem naquele lugar onde aquela parte de vocês 
que precisa ser salva está. Vocês sentirão isto em seus corpos. Vocês sentirão 
que esta parte de vocês é uma verdadeira, uma verdadeira criança em tenra 
idade, que se sente totalmente aterrorizada. O que leva a cura desta parte de 
vocês é estar com ela, amá-la, ouvi-la, estar com esta pequena criança e ser 
amparada, para permitir que saiba que está segura. Este aspecto de vocês tem 
constantemente criado uma realidade e uma realidade onde vocês perderam 
muita energia. Com a mãe e o pai de vocês foi exatamente igual - foi onde vocês 
aprenderam este comportamento - não através do dizer como se comportar de 
um certo modo, mas através da observação e absorção do comportamento de 
seus pais. 

Na suavidade e na bondade de seus próprios corpos vocês encontrarão esta 
agulha no palheiro - está lá - esta pequena criança tão aterrorizada pela vida. 
Observem esta criança dentro de vocês e observem os padrões de 
comportamento de seus pais e ao redor disto o quanto foi impresso a este terror. 
Não se julguem, porque podem ter suas próprias crianças, não julguem a si 
mesmos - aceitem as lições. Estejam com vocês mesmos e se amparem. Onde 
houver terror dentro do corpo de vocês, este foi criado por um de seus pais, o do 
sexo oposto ao seu, ou talvez por seus pais discutindo ou brigando, e isto faz 
com que seja quase impossível para vocês se relacionarem. 

Esta criança está enviando a energia de “não relacionamento” em sua realidade. 
Quando uma criança é muito nova e vulnerável, algumas palavras severas entre 
seus pais, tudo leva para desestabilizar o equilíbrio de um ser humano em tenra 
idade. 



Queridos, vocês são os afortunados, durante esta noite vocês irão curar esta 
criança e libertarão este terror interno da energia de vocês, da aura, da psique e 
deixando isto ir de forma com que vocês possam entrar em outra verdade, outra 
realidade; uma realidade que muito poucas pessoas neste plano terrestre 
alguma vez já compartilhou ou alcançou. 

Assim se permitam ficar mais tranqüilos e mais tranqüilos e mais tranqüilos, 
mais gentis, cada vez mais amorosos. Se sintam em suas cadeiras, sintam o 
Espírito que os amparam, os amam, os acariciam. Estejam com o Espírito, se 
permitam fundir no Espírito, dentro deste amparo. Porque o Espírito é tanto 
masculino como feminino esta noite. Permitam-se entregar e serem amparados 
por esta energia masculina e feminina que no momento é a energia da 
UNIDADE. Vocês podem estar só, mas vocês são um ao mesmo tempo. Vocês 
estão na verdade de vocês. Permitam que a verdade se expanda e vibre ao longo 
de seu corpo. Além dos limites desta sala tudo é feminino; uma grande lua 
feminina segurando e os incubando neste processo, amparando-os apaziguados, 
e seguros e firmes. Deixem o amor fluir suavemente, enquanto conectam 
suavemente a seus companheiros e a todos nesta sala, sabendo que todos vocês 
são exatamente iguais; vocês estão aqui para amar e serem amados, 
experimentarem a unidade de amor, experimentarem a beleza da verdade e o 
poder da comunicação, e se expandirem como ser humano: expandindo-se em 
seus presentes e em suas autenticidades que trazem esses presentes. Só quando 
verdadeiramente em sua autenticidade podem trazer para próximo os presentes 
que vocês tem para trazer para esta terra, e eles são muitos e variados.

Queridos, vocês não precisam buscá-los de forma insana - vocês terão que se 
apaixonar. Sua sociedade requer a falta de sanidade. O Espírito requer que 
vocês tragam amor e verdade para este plano terrestre. Dentro de todos vocês, 
há Amor e Verdade. Se aprofundem, bem no íntimo de vocês e sintam o amor, 
sintam a verdade, sintam a unidade de vocês, sintam este mundo novo que os 
acena. Todos vocês vieram com um sonho de um mundo novo, um estado novo 
de ser e um modo novo de viver; uma unidade, um pertencer e uma união -
como todas as gotas de água que caem no oceano. A humanidade tem uma 
consciência: esta consciência irá mudar esta noite! Bastam alguns para conduzir 
a forma de como entrar em um mundo novo e o restante seguramente seguirão. 
Há um novo mundo aguardando, um mundo novo que está dentro de vocês e 
fora de vocês e conforme acessem o mundo novo dentro de vocês, vocês irão 
criar o mundo novo no lado de fora.

O três chakras do topo são o lugar de seu pai. Permitam que o amor flua a seu 
pai e permitam que a cura aconteça. Tragam a consciência a energia do pai -
poderoso, caloroso, amoroso, sustentem a energia do pai em seus corpos. 
Permitam que a energia do pai de vocês, aquela que toda mulher amaria estar 
com ela e se sentir segura com ela, especialmente a mãe dedicada que passa 
tanto tempo com ele, permitam que a energia se converta em algo que alguém 



realmente, realmente amaria estar com. Simplesmente permitam que isto 
aconteça através do poder da intenção. Vocês não podem estar com alguém e 
vocês não podem ser felizes se a mãe de vocês não amar o pai de vocês ou seu 
pai não amar a mãe de vocês. Permitam que a energia de ser totalmente amável 
entre na energia do pai de vocês e façam com que a mãe interna de vocês 
verdadeiramente queira estar com este pai interno. 

Agora façam a mesma coisa com a mãe interna de vocês, que está em seus três 
chakras inferiores. Façam com que ela se torne a mãe que sempre sonharam -
na mulher que ela sempre sonhou ser. Uma vez mais tragam verdadeiramente, 
verdadeiramente a energia amorosa para a mãe interna de vocês. Permitam que 
aquilo que for preciso ser liberado, seja liberado. Quando vocês deixam que algo 
se vá, algo melhor sempre, sempre, sempre vem. Permitam que estas duas 
energias se fundam, esta mãe interna e este pai interno. Permitam que a criança 
interna do centro do coração de vocês experimente esta fusão, este amor, esta 
conexão. 

Queridos esta noite vocês verdadeiramente estão sendo amparados pelo 
Espírito, e a alegria e o êxtase da vida humana está iniciando seu retorno. Onde 
seus corpos precisam liberar para manter esta energia, dêem a permissão para 
liberarem e permitam que isto aconteça. Queridos este é o próximo nível de 
consciência humana. O que vocês estão experimentando neste momento é o 
próximo nível; é onde vocês estão sendo guiados; é o que vocês se tornarão. 
Enquanto crianças pequenas, todos vocês sonharam que a mãe e o pai de vocês 
fossem assim. Em virtude disto para que a criança interna do sonho de vocês se 
torne agora seu eu verdadeiro, permitam que a criança interna que se sente 
aterrorizada e tão fragmentada sinta o calor, a suavidade, a bondade que vocês 
estão experimentando agora. Automaticamente, conforme a criança interna 
experimenta esta energia, começará a se curar e se sentir confiante e segura. 
Quando vocês se sentem confiantes e seguros, vocês começam a criar um 
mundo confiável e seguro para vocês e confiança e segurança são como as 
pedras de fundição da vida de vocês. Uma criança pequena precisa que sua mãe 
e pai amem um ao outro para que se sinta confiante e segura. 

Deixem que o amor suave flua no corpo de vocês. Continuem expandindo e 
sustentando esta consciência no coração de vocês abrindo mais amplamente e 
mais plenamente. Permitam que o amor flua e continuem sustentando esta 
consciência com o coração aberto e permitam que o coração de vocês se 
conectem com todos nesta sala. Permitam que esta consciência flua por seus pés 
e ancorem esta energia e esta consciência. 

Este ano tem sido um ano de grande crescimento Espiritual e a media que 
elevam o Espírito dentro de vocês o mundo material de vocês começa a mudar 
completamente: a energia de vocês é sólida e completa. Há muitas coisas que 
vocês podem fazer na vida quando vocês se sentem deste modo. O sonho de 
vocês deveria ser, viver seu sonho. Adentrem para se tornarem seu sonho, e 



dêem os passos para fazer isso. Há apenas um mundo, e vocês são o próprio 
mundo de vocês. Nesta sala, nesta noite, todos vocês são grandes mágicos, não 
apenas nesta vida, mas em existências passadas. Uma vez mais, nesta vida, 
vocês suportaram circunstâncias difíceis - vocês caminharam na escuridão e 
agora vocês caminham na luz. Esta luz está com vocês para sempre. Vocês 
nunca esquecerão da luz porque vocês são luz, vocês são poder, vocês são a 
glória e vocês podem criar tudo que escolherem.

Assim permitam que o amor flua mais profundamente e mais profundamente 
do Pai Celestial para a Mãe Terra - esta nova sabedoria, esta nova energia, este 
novo estado de ser. Queridos nós desejamos honrá-los e felicitá-los. Todos vocês 
entraram em uma verdade surpreendente esta noite. Vocês trouxeram uma bela 
energia nova para esta terra. Seus guias estão a seus pés. Vocês estiveram na 
verdade sentados em um auditório com o Espírito que é tudo em honra e 
profundo respeito pelo trabalho que vocês tem feito no plano terrestre.

Sigam bem e Deus os abençoem, porque este é Kryon que se despede. Obrigado.

"Configuração de Cura Energética Acelerada"
Kryon ~ Canalizado através de David Brown

5 de Dezembro de 2006 - Marina da Gama, Cidade do Cabo
Tradução: Sônia Severo

Nota ao Leitor: 
Expresse a intenção de estar no “Agora” durante a canalização, e que sua energia se 

combine com o grupo que esteve presente.

Saudações Queridos porque EU SOU KRYON do Serviço Magnético.

É maravilhoso estar aqui nesta grande noite. Esta noite nós estamos com uma 
pequena ordem do dia. Algumas pessoas aqui trabalharam com Kryon em 
muitas, muitas existências. Há muito amor entre todos vocês, mas também há 
muito karma, muito karma. Muito embora vocês não tenham um 
relacionamento próximo um com o outro nesta vida, nesta sala todo mundo já 
teve alguma forma de relação um com o outro, na realidade com todos e há uma 
compreensão profunda, uma compreensão secretamente misteriosa que flui 
entre todos vocês.

Vocês todos estão em uma missão para mudar este planeta e transformá-lo em 
algo muito especial, não que ainda não seja especial, mas ainda mais especial –
transformá-lo em um lugar de amor, em um lugar onde o amor é a única 



resposta. Esta sempre foi a verdade do planeta terra, a de que o amor conquista 
tudo e o amor é a resposta a qualquer problema. Pode soar um pouco lisonjeiro 
e um pouco exagerado, mas o amor é a resposta para qualquer problema. Um 
problema é a ausência de luz; um problema é um equívoco ou uma emoção fora 
de lugar, uma relação que não está funcionando. Problemas, problemas, 
problemas! Há uma miríade absoluta de problemas mas tudo é criado dentro de 
vocês. Então um problema não é um problema mas uma resposta que espera 
acontecer. É algo dentro de vocês onde a relação entre certos aspectos de vocês, 
a energia, não está fluindo bem e isso é a respeito de efetuar uma mudança no 
momento atual. Vocês estão a ponto de libertar uma quantidade enorme de 
karma com o amor de Kryon. Nós queremos isto para todos vocês que fizeram 
um grande trabalho em vocês mesmos este ano. Todos vocês necessitam uma 
pequena gratificação para levar no ano novo, um pouco de cura acelerada 
expressa que os levarão a um novo nível de consciência, para um estado novo de 
ser, um estado onde vocês estão criando por amor cada vez mais em suas vidas. 
Todos vocês serviram muito bem a Kryon no passado, não exatamente nesta 
vida mas muitas vidas antes. Vocês todos tiveram muito tempo na Lemuria e na 
Atlântida e também em muitos universos diferentes. Onde quer que Kryon 
tenha trabalhado, o espírito de vocês foi empregado na expansão da consciência. 
Todos vocês estão em um espaço onde vocês sabem a respeito do que estamos 
falando, porque isto é sobre amor - isto é sobre cura acelerada - isto é a respeito 
do que os ensinamentos de Kryon canalizado por David Brown sempre tratou. É 
o modo de viver sua vida prosperamente aqui no planeta terra, trazendo através 
de uma consciência de amor, liberdade, êxtase e alegria. Estes ensinamentos 
trazidos a vocês por este canal são para fazer exatamente isto e se seguido de 
perto isto acontecerá mesmo, muito rapidamente.

Hoje à noite nós vamos fazer um processo que se tornará um processo de cura 
padrão para pessoas nesta terra e torná-los atentos e conscientes, e permitindo 
o amor nos corações deles e lhes permitindo se tornar cidadãos sadios neste 
mundo - cidadãos que podem levar o poder deles, amparando o espaço deles e 
podendo ver as mentiras antes que eles escutam e viverem as vidas deles em 
verdade, em verdade absoluta. Isto é o que leva vocês a Kryon – este é o 
trabalho, é consciência, é entendimento, é amor. É a ausência de todas estas 
coisas e o conhecimento de todas estas coisas. Dentro de todos vocês isto é 
conhecido, mas é como trazer toda esta sabedoria ao corpo e a vida de vocês e 
como implementar isto na vida que vocês vivem. Não há nenhuma regra rígida 
que Kryon tenha colocado de como vocês devem viver suas vidas aparte do fato 
de que uma vida deve ser experimentada para se ganhar conhecimento. Vocês 
não podem ficar em cima do muro a vida toda e ganhar conhecimento. O único 
conhecimento que vocês conseguem obter ficando em cima do muro é que 
sentando no muro é o que se diz! Não há nenhuma experiência de vida aderida 
em suas cabeças questionando, ponderando, pensando - não há nada físico 
nesses atributos.



Há muito amor neste mundo Queridos, há muito amor onde vocês podem ter 
tudo o queiram para vocês mesmos e para a vida de vocês sem ter que trabalhar 
o resto de suas vidas em uma fábrica, ou em cima de um computador ou o que 
quer que seja. Lentamente mas seguramente a arte da manifestação está 
começando a acontecer aqui nesta terra e isto acontecerá em massa. A arte da 
manifestação acontecerá para todo mundo dentro dos próximos anos, o que é 
um curto, um curto espaço de tempo. Nós temos trabalhado constantemente e 
implacavelmente para entender completamente o que acontece nesta terra e 
entender por completo, exatamente como as energias tem se manifestado e qual 
é a verdadeira configuração de energia humana. A verdadeira configuração da 
energia humana é virtualmente não existente neste planeta. Quase não há 
pessoas vivendo suas vidas no próprio poder e se elas vivem no poder delas 
freqüentemente não estão felizes com isto, freqüentemente há maus 
funcionamentos, idiossincrasias constantemente surgem sem parar. Até mesmo 
se vocês tem riqueza em abundância, isto não é verdadeiramente valorizado.

Nós estamos aqui para trazer um processo onde vocês podem ter abundância e 
amor ao mesmo tempo. Vocês podem ter um sentimento bom sobre serem 
abundantes e estarem na abundância absoluta. Vocês podem ter amor em seus 
corações e dinheiro no bolso. Não é apenas sobre dinheiro; é sobre criar o que 
vocês realmente querem em suas vidas. Vocês podem ter tudo o que querem, 
porque já pertence a vocês. A questão é que vocês não expandiram como seres 
que podem assegurar o que estão querendo, o que estão sonhando e tudo neste 
planeta é um reflexo direto do Universo no qual vivem. Então o sol é o pai, a 
terra é a mãe e a lua é a criança. O pai Sol mantém a Mãe Terra em sua órbita, 
há um acordo entre os dois. A Mãe Terra tem a experiência dela, assim como o 
Sol tem a dele. É uma experiência de consciência, de compreensão, de aceitação, 
de Unidade. Embora o sol e a terra sejam dois objetos separados, eles 
permanecem com um dentro do Universo muito embora eles tenham liberdade 
de expressão própria dentro de diretrizes fixas. Isto não é diferente para os 
homens e mulheres nesta terra, mas muito saiu do equilíbrio dentro do campo 
energético dos seres humanos. Tem sido muito difícil encontrar pessoas que 
possam se desenvolver o bastante para recuperar esta consciência e a 
configuração de ser um verdadeiro ser humano. Não somente isto, porque isto 
tem que ser feito de um modo consciente. Se você tem de alguma forma esta 
configuração de energia e você está inconsciente de como isto ocorreu, e se você
se curou de tal forma que sua cura foi inconsciente e a você ocorreu esta 
consciência - você ainda está inconsciente sobre a consciência.

Há uma hierarquia definida neste planeta e um compartilhar definido de 
consciência independente da convicção religiosa. Há uma hierarquia em sua 
religião, em todas as religiões. Isso significa que alguns sabem mais que outros e 
significa que este conhecimento não é infiltrado para as massas e o grande 
problema neste planeta é que as massas estão inconscientes. Eles têm uma 
consciência própria deles - uma consciência muito inconsciente. Até mesmo 



famílias ricas e poderosas ficaram inconscientes embora em algum lugar na 
história deles, uma das grandes figuras paternas deles, e nós estamos tendo 
muito cuidado no uso das palavras “figuras paternas", porque foi um homem na 
família deles que se tornou muito consciente pelas convicções religiosas ou 
espirituais dele e por esta consciência trouxe grande poder e riqueza para a 
família dele.

Uma vez que a energia de vocês é configurada em tal forma, vocês ficam mais 
conscientes com facilidades no dia a dia e vocês amam ficar consciente; mas há 
um nível de inconsciência onde vocês prefeririam não ficar consciente, onde 
vocês não podem enfrentar os desafios ou os conflitos em suas vidas. São estes 
tipos de pessoas que Kryon deseja atrair, trazer consciência a inconsciência de 
forma que esta terra possa ser trazida cada vez mais ao equilíbrio. Todos os 
fenômenos climáticos ruins, todo efeito estufa e tudo o que vem acontecendo 
nesta terra é um reflexo direto da consciência humana e nada pode ser feito com 
esta desestabilização no planeta a menos que os humanos inconscientes se 
tornem conscientes.

A consciência tem que começar com as crianças e certas coisas deveriam ser 
ensinadas as crianças na escola. Sendo primeiro o respeito: respeito por eles 
mesmos, pelos outros e por tudo o mais, porque um dia eles entregarão este 
planeta à próxima geração. Este é um planeta emprestado e não há nenhum 
respeito sendo mostrado para o planeta para que a próxima geração nasça. 
Segundo é o amor: o amor pertence a todos, o amor é gratuito, todo mundo é 
amado sem absolutamente nenhuma razão. Terceiro é a conexão: Todo mundo 
tem uma conexão com a Mãe Terra e o Pai Celestial sem exceção - todo mundo 
tem esta conexão. Em quarto são os relacionamentos: Uma criança deveria ser 
ensinada como se relacionar com os outros de forma adequada. O próximo 
passo é ensinar metafísica as crianças. Uma vez que vocês compreendem a 
metafísica, vocês sabem que a relação de vocês consigo próprios é vital à criação 
de suas próprias vidas. O modo como se relacionam consigo próprios, vocês se 
relacionam com os outros e vocês criam através das relações. Alegria verdadeira 
só é expressa através do relacionamento com outros seres humanos. Quando 
vocês realmente começam a entender a metafísica, vocês sabem que tudo que 
ocorre no campo externo de vocês, ocorre dentro de vocês.

Se isto for ensinado as crianças desde a tenra idade, não existirá na Terra os 
problemas que existem hoje. O plano terrestre enfrenta problemas sérios - seus 
padrões climáticos estão saindo de equilíbrio e poderá haver muitas 
experiências traumáticas na terra, o que poderia criar grande sofrimento 
humano. Sofrimento só acontece por inconsciência, não há absolutamente 
nenhuma necessidade de sofrimento na vida de uma pessoa.

Parte da metafísica é que nós escolhemos nossos pais. Os pais nos trouxeram 
onde nós estamos - os pais nos deram as experiências que nós precisávamos 
para trabalhar através do nosso karma. Há um pequeno problema com tudo 



isto, isto tem se repetido, e repetido, e repetido. Não se pode constantemente 
usar esta desculpa para abusar das crianças no planeta porque o abuso cria mais 
abuso, trauma cria mais trauma, e raiva cria mais raiva. Se há uma compreensão 
correta da metafísica e um passo dentro do espaço da auto responsabilidade, 
então este planeta será realmente, muito diferente do que é hoje.

As pessoas dos Estados Unidos já declararam que eles já não querem as energias 
de George Bush e Sadam Hussein mas há muitas outras energias que também 
não são conducentes a vida pacífica, harmoniosa, amorosa. Há um estado de 
consciência onde vocês podem começar a criar um mundo de vocês próprios. 
Um mundo de amor e alegria, e liberdade - aquele estado de consciência onde 
você está completamente resolvido com sua mãe, completamente resolvido com 
seu pai e completamente resolvido com a criança interna e você caminha 
firmemente como um humano Divino entre o céu e a terra com seus pés 
firmemente no chão. Há muito amor do Espírito para apoiar isto - não há 
apenas problemas no planeta terra, mas também há problemas que emanam da 
terra para os outros Universos por causa da desarmonia e desequilíbrio que 
estão sendo experimentados aqui.

O Espírito está aqui para ensinar e lhes dar um caminho dentro de uma verdade 
nova, um modo novo de ser, um modo de ser onde vocês não precisam ter 
abuso, dor, crianças feridas, para ter uma experiência aqui no plano terrestre. 
Este conhecimento estava lá para ser compartilhado não apenas há 2000 anos 
atrás Queridos, mas até mesmo há 26 000 anos atrás nos dias da Lemuria e da 
Atlântida. Nós temos tecnologia diferente hoje. Nós temos a Internet e a mídia 
que vibram pela terra todos os dias permitindo que as pessoas sejam 
verdadeiramente informadas. Infelizmente no momento há muitas pessoas mal 
informadas. Eles estão como bonecos em um fio colado à tela de televisão mas 
nem todo programa de televisão tem uma conotação negativa. Se as pessoas 
realmente souberem a verdade da metafísica não poderá haver um problema 
nesta terra, haverá amor, haverá a consciência crística e haverá muito, muito 
mais.

O plano terrestre está em uma encruzilhada. Vocês atualmente tem uma escolha 
para fazer a respeito de onde vocês vão caminhar e como vocês vai pisar. A 
evolução sempre foi um caminho aberto e disponível para o gênero humano. 
Evolução do espírito humano. Todo ser humano tem uma escolha a fazer sobre a 
terra e sua consciência. Eles se permitiram estar consciente? A mídia tem um 
papel grande em tudo disto e nada, mas nada é por casualidade. A verdade é 
uma energia muito evasiva neste planeta e há aqueles que dizem que querem a 
verdade, mas a verdade os ilude e caminha por eles, caminha debaixo deles, se 
levanta atrás deles e ri. Se este planeta é educado de um modo próprio durante 
os próximos anos, vocês podem esperar por uma existência surpreendente, 
muito melhor do que qualquer multinacional poderia prover para qualquer 
empregado, não importando quão cintilante ou bonita pareça. Vocês podem ter 



tudo isto, todas as coisas, porque você todos são grandes, magníficos criadores 
deste Universo. Como nós sempre lhe falamos, você constantemente está 
criando a partir de suas infâncias e há muitos, muitos modos novos de cura 
vindo ao mercado. Quaisquer que seja o modo que vocês escolham para curar 
vocês mesmos, vocês precisam escolher um método de consciência. Vocês 
precisam ver os parâmetros da vida de vocês, seus alicerces de fundação, que vai 
profundo ao chão e surge no lugar certo.

O alicerce mais importante para os seres humanos é que o pai interno deles 
assumam o chakra coronário, o frontal e o laríngeo. A mãe interna assuma o 
plexo solar, o segundo chakra e o chakra básico. Isso é o nível mais importante 
de consciência que precisa acontecer na vida de uma pessoa. Uma vez que eles 
estabeleçam a energia deles neste estado e haja harmonia entre a mãe interna e 
o pai interno todo o mais acontece automaticamente. A criança se sente amada, 
segura e em paz e lentamente mas seguramente a criança poderá crescer com 
seus alicerces bem posicionados e capaz de criar um mundo e uma vida para si 
mesmo e isto comungamente é valioso e precioso e todos criam um tremendo 
impacto nesta terra.

Queridos - energia é energia é energia. Toda a energia tem potencial. Vocês 
ficam limitados pensando em limites para o potencial de vocês e enquanto suas 
famílias são assim tão disfuncionais, as crianças nunca são verdadeiramente 
satisfeitas, elas nunca estão verdadeiramente protegidas e seguras. Elas saem 
neste mundo e criam realidades desprotegidas, inseguras. Por exemplo, se sua 
mãe ocupou o topo dos três chakras de sua cabeça e seu pai esteve ausente você 
trará em sua vida um companheiro que é exatamente o mesmo. Quando a 
energia de mãe está então em sua cabeça então a mãe não pode se conectar com 
o Pai Celestial, a mãe não pode trazer os níveis de sabedoria e conhecimento que 
o pai poderia trazer. Da mesma maneira o pai não pode alimentar e amar uma 
criança do mesmo modo que uma mãe pode, é impossível, isto simplesmente é 
completamente irreal e impossível e não é a maneira que se entende que seja. 
Algumas coisas nesta terra são simplesmente na forma como são entendidas 
que sejam e esta é uma delas.

Assim se permitam fechar seus olhos e se interiorizarem e se conectarem com a 
mãe terra através das solas de seus pés. Tomem um tempo para observar seus 
corpos e tudo que estejam sentindo - o que estão sentindo na verdade? Observe 
o que vocês estão sentindo e saibam que não importa. O que importa é que 
vocês sabem que o que estão sentindo cria uma realidade e é este sentimento 
dentro de vocês que cria o tipo de realidade que vocês querem para a vida de 
vocês. Assim quaisquer que seja o sentimento, deixem que surja, reconheçam 
isto e deixe ir, deixe ir… simplesmente deixe ir… então deixe o próximo vir, 
reconheçam e deixe ir. Estejam em contato com seus sentimentos, com vocês 
mesmos. Realmente se conectem consigo próprios. Esta é a vida de vocês. É isto 
que são. Esta é a experiência de vocês. Se você sente raiva ou tristeza ou mágoa 



ou se enfurece então criarão isso em suas vidas até que seja dissolvido. Sempre 
no meio de toda emoção há uma criança interna, sempre. Uma criança que se 
fere de uma maneira ou de outra, uma criança que se sente insegura, apavorada 
ou brava, mas em algum lugar ao longo da linha uma criança se sente ferida por 
sentir esses sentimentos. Aquela criança sempre concede a energia. Assim 
coloque a tela da TV da própria vida de vocês; sua lesão, sua dor, sua raiva, seu 
terror e assim por diante… Apenas observe os sentimentos em seu corpo e 
deixem que todos venham e deixem tudo ir. O que quer que seja que vocês 
estejam sentindo, simplesmente permitam que aconteça - deixe isto vir e deixe 
isto ir.

Nós escolhemos um assunto difícil que muitas pessoas não gostam de lidar 
porque isto vai significar uma troca de poder pessoal. Se você faz isto 
corretamente, todos que o cercam se tornarão mais poderosos. Haverá 
tremendas perdas e ganhos. A realidade de vocês mudará. Assim que apenas 
observem seus corpos e observem onde em seu corpo está sua mãe e 
simplesmente permita que ela se move para os três chakras inferiores de seu 
corpo… agora simplesmente observe onde seu pai se encontra em seu corpo e o 
deixe passar para o topo dos três chakras de sua cabeça… Nesta energia vocês 
considerarão isto bastante fácil mas para os que talvez estejam lendo esta 
canalização pelo web site poderão ter um pouco mais de trabalho para 
posicionar seus pais internos nesta configuração. Só para que fique um pouco 
mais fácil de seu pai permanecer em sua cabeça, o que nós faremos é colocar seu 
pai em uma bola mágica e coloque duas bolas mágicas do lado de fora da bola 
mágica de seu pai. Vamos permitir que Merlin, o mágico, borrife pó mágico em 
cima de seu pai interno. Permita que todas as crianças descontroladas e 
apavoradas se movam de seu pai para uma dessas bolas mágicas vazias. Merlin 
cuidará das crianças apavoradas. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, mas 
desta vez com as crianças que tiveram suas vidas expostas ao sexo ainda muito 
jovens. Apenas permita que Merlin borrife o pó mágico dele em cima da bola e 
deixe todas essas crianças que foram expostas muito cedo a sexo saltarem para a 
outra bola mágica… enviemos para o Cristo e para Mãe Maria para que cure seu 
pai de todas suas feridas de infância. Simplesmente permitam que isto aconteça. 
Entreguem, vocês não precisam fazer qualquer coisa, simplesmente entreguem. 
Será muito mais fácil agora que essas crianças que estavam apavoradas ou 
descontroladas e que já não estão dentro do corpo de seu pai, e o mesmo para 
com as que foram expostas muito cedo a sexo. Será tanto muito mais fácil 
trabalhar com seu próprio pai e expandir a consciência dele. Inconsciência 
simplesmente vem de se estar ferido, ferido demasiadamente para comunicar, 
bravo em demasia para se comunicar. Ele está ferido em sua sexualidade e não é 
capaz de ser masculino e varonil de um bom modo. Apenas permita que esta 
energia de amparo flua por seu corpo, simplesmente como o sol ampara a terra 
e seu corpo sabe isto. Provavelmente tem questionado o por quê… por quê… por
quê isto não tem acontecido? Apenas permita que aconteça… Qualquer que seja 
o modo desta energia de sustentação, apenas permita que isto se dissolva e 



liberte… Permita que a energia de seu pai flua por você e conecte-se com mãe 
terra... Agora vamos dar ao seu pai o presente do respeito, do auto respeito, 
respeito pelas mulheres e respeito por todo mundo…

Tudo isto são vibrações de luz e energia e estes presentes de comunicação e 
respeito estão abrindo as novas energias para as novas maneiras de ser. É como
abrir uma torneira - você está abrindo a torneira da comunicação - você está 
abrindo a torneira do respeito. Agora permitam a vocês mesmos abrirem a 
torneira do amor. Dê para seu pai o presente de amar, de ser capaz de se amar e 
amar a esposa dele, os filhos dele, a família dele e todos no planeta… A medida 
que estejam recebendo estas energias permitam que suas próprias energias se 
expandam para acomodar isto, tornando-se mais e mais quem se entende que 
sejam. Agora permitam ao pai de vocês uma conexão com a Mãe Terra e o Pai 
Celestial. Veja que ele está conectado. Permita que a energia de masculino 
sagrado e a energia de pai sagrada flua através do pai de vocês pelo chakra 
coronário e depois permita que a energia sagrada feminina e a energia sagrada 
de mãe flua através do chakra básico. O corpo dele sabe exatamente como fundi-
las. As deixem fluir. Simplesmente permita que isto aconteça, permitindo a ele 
se pôr mais forte e mais forte, mais e mais claro, cada vez mais confiante e mais 
e mais seguro e onde haja bolsões de raiva, ou o que quer que seja, lhes permita 
clarear.

Permita que esta energia masculina e a energia do pai que está fluindo ampare 
sua mãe em um lugar seguro nos três chakras inferiores. Ampare-a em absoluta 
proteção, segurança e unidade. Ela se sentirá segura nesta energia - ela amará 
estar nesta energia - e caso não seja assim, apenas permita que Mãe Maria vá e 
liberte qualquer coisa que precise ser liberada de sua mãe… também verifique se 
a mãe interna e o pai interno dela estão no lugar correto… uma vez mais, 
permita que a energia masculina sagrada flua pelo chakra coronário de sua mãe 
e o feminino sagrado flua pelo chakra básico dela se fundindo internamente em 
sua mãe. Simplesmente permita as energias - eles sabem aonde ir exatamente -
as deixe fluir, as deixe fluir.

Agora cuidemos para que a Mãe Maria e Cristo dêem a sua mãe interna e ao seu 
pai interno o presente de se relacionarem. Conforme eles se relacionam, crie 
uma bola mágica dentro de você e veja todos os fragmentos da criança interna 
retornando - todos os fragmentos que estão contentes por estar perto de pais 
que estão se relacionando de tal modo. Permita que todas essas crianças na bola 
mágica sejam curadas e se dirijam para aquele lugar muito especial em seu 
coração… Simplesmente permita que o amor flua, de seu coração para o meu 
coração e de meu coração para o seu coração e de seu coração para o coração de 
todos que estão nesta sala. A medida que os corações de vocês se conectem ao 
karma de Atlântida e Lemuria estes estarão sendo anulados e liberados…



Queridos este é Kryon que se despede do ano de 2006. Tem sido muito belo 
trabalhar com todos vocês e nós queremos agradecer e honrá-los. A coragem de 
vocês tem sido surpreendente. Cuidem-se e Deus os abençoem. Obrigado.
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