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Nota ao leitor: 
Expresse o intento de estar no «AGORA» durante a canalização, para que a sua energia possa estar em 

sintonia com a do grupo que estava presente. 
 

 

Reconheça os seus sonhos 
Canalizado por David Brown 

Kryon, África do Sul, Elandor, Durbanville, 13 de Junho, 2001 
 
 

 
Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético. 
Uma vez mais, há muitos curadores na sala e há uma tremenda quantidade de poder a ser gerado aqui, 

em espírito. Os vossos guias estão a entrar na sala e há muitas entidades de muitas galáxias que trabalham 
com a luz, e que rodeiam o canal/receptor desta noite. Todos estão a ser profundamente apoiados e ama-
dos pelo Espírito. Estão todos aqui no Plano Terrestre em aprendizagem, para aprenderem a entender 
como o Universo trabalha, ou talvez para se lembrarem de como trabalha o Universo. São todos Seres Hu-
manos deste Universo; são seres mágicos deste Universo. 
 

Não há nada que o vosso coração não saiba. O vosso coração é o feminino ligado ao desconhecido e que 
flui através dos vossos corações, permitindo-lhes que se tornem Um com vós próprios e com o Universo. A 
vossa mente está aqui para vos assistir nesta jornada, mas a forma como o Planeta Terra está organizado 
neste momento condiciona a vossa mente completamente. Isto diminui a assistência ao coração, pelo que 
a vossa mente leva-vos longe, muito mais longe do que os vossos corações desejam. 
 

Vocês têm sido profundamente condicionados pela hierarquia que virtualmente possui e gere o planeta 
através dos mídia e do sistema educacional. Isto tem vindo a acontecer há muitas centenas de anos, len-
tamente, mas certamente esquecendo a verdade de quem realmente vocês são. Mas esse é o vosso con-
tracto e a vossa compreensão. Por agora, estão aqui para lembrarem-se quem realmente são. 

 
Assim, fechem os olhos, respirem na vossa alma, coloquem toda a consciência nos vossos corações e, 

onde houver amor ampliem esse amor, onde houver medo ou ódio reconheçam-no e libertem-no, permi-
tindo que o amor flua nesses cantos escuros dos vossos corações, porque o amor é a única resposta. É o 
único caminho e o único poder. 

 
Cabe-vos enfrentarem a vida e darem a vós próprios tudo o que desejam. Se houver escuridão nos vos-

sos corações, então, algures na vossa vida, escuridão estará a ser criada. O que está a acontecer por den-
tro, acontece sem consciência e, enquanto trabalham com a escuridão, reconheçam-na e libertem-na. A 
escuridão não pode voltar, nunca mais, a menos que vocês a chamem, porque uma vez que a luz ilumina 
um canto escuro, vocês saberão sempre o que está lá. No entanto, se houver sentimentos de vergonha ou 
culpa envolvendo a escuridão do vosso coração, reconheçam esses sentimentos tal como reconhecem a 
escuridão e libertem a vergonha, a culpa e a escuridão porque já não precisam deles. Existe escuridão no 
coração de cada Ser Humano que vive neste momento na Terra e que alguma vez tenha vivido e mantido 
neste planeta, até aos dias de hoje. Então, é natural que possa haver sentimentos de vergonha ou culpabi-
lidade sobre algumas energias escuras que existem dentro de vosso coração. 

 
Chegou o momento em que cada um e todos os indivíduos tomem os seus poderes nesta vida, encon-

trem o Próprio Divino dentro de cada um e sejam cada vez mais verdadeiros. Quanto mais escuridão liber-
tarem, mais verdadeiros serão e mais ligados com o Universo estarão. Quanto mais sabedoria houver den-
tro dos vossos corações, mais energia fluirá nos vossos corpos. Quanto mais coisas fizerem com as vossas 
vidas, mais os vossos sonhos se realizarão. 
 

Tomem, pois, alguns momentos e reconheçam, verdadeiramente, os vossos sonhos. Compreendam e 
concentrem-se nos vossos sonhos e conheçam o seu verdadeiro significado. À medida que vão visualizando 
os vossos sonhos, visualizem também as barreiras, os medos e as emoções que se erguem no seu caminho. 

À medida que nos vamos aproximamos do equinócio, a energia vai também crescendo cada vez mais 
forte. É tempo para mudanças. Este é um equinócio muito especial porque, mesmo dia, há um eclipse da 
lua e do sol. Isto significa o fim do mundo ocidental que nós conhecemos, enquanto damos os primeiros 
passos na Idade Dourada. Haverá trocas energéticas fenomenais que conectam, simultaneamente, a base e 
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a coroa dos chakras para as suas respectivas posições, ou para as suas respectivas ligações com a Terra 
Mãe e com o Pai Sol. Terão um aumento de poder e um aumento de capacidades. Porém, a escuridão su-
primirá uma grande parte dessa energia e sentir-se-ão muito inquietos se não tiverem lidado e gerido es-
pecificamente os vossos receios, energias negativas, aflições e sofrimento. 
 

Na Idade Dourada não haverá nenhum negativismo. Haverá somente crescimento e expansão. Vocês 
tornar-se-ão apenas no que realmente devem ser. Nos últimos dois ou três meses têm-se vindo a sentir um 
pouco confusos ou desordenados, mas isso é apenas uma maneira de vos a ajudar a limpar e a trabalhar as 
vossas emoções negativas. Trabalhando através das emoções negativas do vosso carma e através das vos-
sas impressões, poderão ter um entendimento mais claro de quem realmente são. Não se deixe enganar: 
vocês são todos os seres mágicos deste Universo. Abram cada vez mais os corações à magia e à magnifi-
cência que se estende dentro de cada um de vós. Permitam que o amor flua dentro dos vossos corações; 
permitam-se crescer cada vez mais com mais força; permitam ligar-se com todos os membros do grupo, 
recebendo o amor incondicional que está na sala onde existe resistência, mas permitam que esse amor 
incondicional dilua a resistência, abrindo e limpando os vossos corações para um futuro mais vasto e mais 
brilhante. Porque só com o coração receptivo poderão receber a abundância, e a abundância que pertence 
a este grupo é verdadeiramente fenomenal, porque na verdade vocês são todos os grandes curadores e 
grandes alquimistas, de uma forma ou de outra. 

 
O segredo da alquimia está na humildade e é sendo-se humilde e aceitando-se a si próprio como um 

peão no jogo de Espírito, sabendo-se que quanto mais humilde e mais humildade se tiver, mais o Espírito 
pode fluir através de vós e em redor de vós, tornando-vos mais fortes e mais sábios. Vocês podem criar a 
vossa própria realidade de muitas formas, tal como de muitas formas a vossa realidade é uma conclusão 
anunciada, porque vocês propuseram-se contratos com o Espírito para virem para a Terra, assumindo pa-
péis diferentes e fazendo tarefas diferentes. São todos únicos no vosso próprio direito, são, em tudo, ver-
dadeiramente poderosos e seres imortais deste planeta. À medida que a vossa energia vai-se movimentan-
do cada vez mais, começarão a sentir este poder, começarão a sentir a magia e a imortalidade. 

 
A energia na sala está a subir cada vez mais alto, mas está a ser mantida suave e gentilmente. Permi-

tam apenas que a vossa própria vibração siga a vibração da sala, porque eventualmente a vibração da sala 
será fixada no ano 2012, quando o esperado processo de ascensão ficar completo. Nos vossos termos, isto 
pode parecer um período de tempo muito pequeno, não só para vocês próprios mas também para quem 
vai alcançar esse estado de ascensão. Mas vocês devem estar a começar a sentirem-se como uma bola de 
neve rolando num lado da montanha, ganhando poder, crescendo cada mais, ficando cada vez maior e 
mais forte enquanto o impulso cresce mais rapidamente. É assim que funciona. 
 

Não é só para as pessoas da luz que têm trabalhando incansavelmente durante anos, vida após vida, em 
muitos aspectos diferentes de meditação, do sacerdócio e da compreensão do Universo, mas também as 
aquelas que trabalharam durante muito tempo na escuridão. Eles entenderão profundamente a escuridão 
e o modo como a escuridão trabalha ou as forças obscuras. Todos juntos, trabalharão para alcançarem o 
mesmo objectivo. 

 
Cada vez mais vocês podem ver, nos vossos sistemas de mídia, as experiências que são transmitidas 

como sendo paranormais, experiências curativas, e muitas outras experiências que passarão a ser cada vez 
mais frequentes. Também nos filmes. Cada vez mais o cinema tenta trazer um maior esclarecimento e 
entendimento da maneira como as coisas são aqui na Terra, mostrando às pessoas uma melhor e mais fácil 
maneira de viverem as suas vidas, porque toda a gente sabe viver as suas vidas. É apenas uma questão de 
se lembrarem. Existem ainda muitos que estão presos à sua maneira de ser negativa. Esses, porém, rapi-
damente mudarão e se  libertarão. 

 
Vocês são muito afortunados, se é que podemos usar esta palavra, por viverem aqui, na Cidade do Cabo 

(Cape Town). Neste momento, as energias estão maduras para a Ascensão e a Transformação. A Cidade do 
Cabo é tudo sobre Ascensão e Transformação. As energias na Cidade do Cabo podem ser muito ásperas e 
muito dolorosas, mas, forçosamente, elas vos empurrarão na direcção certa a cada passo do caminho, 
desde que o vórtice na Montanha da Mesa (Mountain Table) foi verdadeiramente aberto, permitindo que as 
energias femininas fluam livre e facilmente. 
 

A energia está a ficar cada vez mais forte, está a aumentar continuamente espalhando-se à volta do 
globo. Mas existe aqui um grande fenómeno. Há muitos grandes curandeiros em particular na Cidade do 
Cabo. Muitos têm trabalhado juntos, mas outros têm trabalhado uns contra os outros. Mas a verdade é que 
vocês são todos Um e, assim, como em qualquer situação nova ou movimento novo na energia, há pessoas 
que desejam estar à frente e há pessoas que desejam tomar os lugares de trás... tudo isto para fundirem 
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as energias. Qualquer pessoa que resista o outra é para saber que essa resistência vem de dentro e só ela 
poderá curar essa resistência. Cada indivíduo tem, primeiro, que abrir o seu próprio coração, e, segundo, 
abrir o seu coração aos outros. Não há ninguém mais importante no vosso mundo que vocês próprios, e 
vocês são a única pessoa que poderá verdadeiramente curar-vos. É para vocês abrirem o vosso coração e 
amarem-se verdadeiramente. A arte de amar vem com a arte de perdoar. 
 

Assim, vejam-se ao longe e, onde quer que estejam, caminhem na vossa direcção. Se acharem que é 
muito difícil verem-se a vós próprios, perguntem «por quê?». Mas saibam que estão lá, de qualquer manei-
ra. Caminhem na vossa direcção, ponham os braços à vossa volta e abram o coração. Permitam ao amor 
incondicional fluir de uma parte do vosso coração para a outra parte de vosso coração - aquela parte de 
vocês próprios que não está verdadeiramente integrada. Permitam que o amor incondicional flua de um 
coração para o outro, e do outro coração para o vosso, fazendo com que o amor cresça cada vez mais, 
indo e vinco como a maré na enseada. Mas sintam-se a integrar-se dentro de vós mesmos, permitindo que 
as energias se fundam. Cada vez mais o perdão transpirará, porque o amor conquista tudo. 
 

Vocês têm feito muitas coisas nesta vida que podem criar sentimentos de vergonha e culpa. Vejam es-
sas coisas que estão a crescendo na vossa frente. Permitam que a vossa mente vos leve para lugares que 
não desejam lembrar-se, mas lembrem-se mesmo assim. Reconheçam-nos, autoperdoem-se e libertem-se 
permitindo que mais e mais amor possa fluir entre dois corações. Deixem o amor crescer cada vez mais, 
até que se tornem nesse sentimento vasto e poderoso, totalmente amoroso e destemido. Deixem esse 
processo fluir, até se sentirem completamente apaixonados por vocês próprios. Deixem as vossas energias 
subir cada mais alto, não apenas à frente dos vossos corpos mas também atrás. Permitam que os centros 
da vontade se abram. Permitam que eles se abram cada vez mais à vontade de amar. Permitam que o 
amor substitua toda a carga de emocional das ocorrências passadas que, eventualmente, já tomaram 
completamente o seu lugar. Para cada um destes acontecimentos havia uma razão, havia uma lição, não 
só para vocês mesmos, mas também para toda a gente que estivesse envolvida. Agradeçam a todas as 
outras pessoas que estavam envolvidas com a vossa aprendizagem. Agradeçam-lhes com amor e deixem-
nos ir. Apenas libertem. 

 
Esquadrinhem agora os vossos corações em busca de qualquer objecto estranho que não deva estar lá e 

perguntem a esses objectos o que estão a fazer ali e porque é que vocês os puseram dentro dos próprios 
corações. Eles devem ter tido a vossa permissão para entrarem no vosso campo áurico. Reconheçam a 
lição e a aprendizagem, agradeçam ao que estiver no coração pela sua presença, mas libertem-no com 
amor. Talvez os vossos pais também estejam lá, olhem à volta, procurem-nos e perguntem-lhes o que 
estão a fazendo aí, no vosso coração. Agradeçam-lhes, reconheçam a presença deles e libertem-nos com 
amor, porque vocês estão a desenvolver agora a vossa própria mãe e pai interno, para segurança da vossa 
própria criança interna. 

 
É muito importante ter uma mãe e um pai internos desenvolvidos, para poderem apoiar a criança in-

terna, porque a criança dentro de vocês é a que está cheia de amor e alegria, liberdade, excitação e êxta-
se. À medida que vão desenvolvendo os pais internos, irão criar um espaço seguro para a vossa própria 
criança interna. Procurem dentro do vosso corpo, tentem encontrar a criança interna onde quer que ele 
ou ela possa estar. Tragam-na de volta com palavras de amor e coloquem-na no vosso coração, num lugar 
seguro para que ela possa prosperar em amor e fazer a vossa vida muito mais interessante.  
 

Sobre o segundo chakra 
 

Esta noite vamos incidir particularmente no segundo chakra, porque em toda a Humanidade o segundo 
chakra está praticamente pouco resolvido e, até agora, nas canalizações do Kryon, este centro energético 
tem sido abordado sob o ponto de vista do amor do sexo oposto, o próprio sexo e dinheiro. Abram pois o 
vosso segundo chakra um ao outro. Enviem a energia da criatividade e recebam a criatividade do resto do 
grupo. E onde encontrem resistência, deixem a energia do grupo limpar e purificar essa resistência e li-
berta-la. 

 
Até que este chakra esteja completamente limpo não há nenhuma oportunidade para ter uma relação 

razoável com um membro do sexo oposto, e a abundância nunca fluirá verdadeiramente. Vocês nunca irão 
sentir o que significa realmente pertencer ao Planeta Terra. Nunca irão sentir o que é realmente a Mãe 
Terra porque a vida é um sentimento, pelo que vos cabe sentir a quem verdadeiramente pertencem. Se 
você for um homem, cabe-lhe sentir a masculinidade dentro de si; se for uma mulher, sentem a feminili-
dade. Isto é o que concerne directamente ao segundo chakra. 
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Assim as mulheres sentem a feminilidade delas e permitem às energias femininas fluírem à volta da 
sala. Mais uma vez, enviando e recebendo onde sentem resistência ou vazio, deixem as energias do resto 
do grupo aumentar essas energias, encher o vazio, libertar a resistência, ajudar a sentirem a vossa verda-
deira energia feminina. Ao mesmo tempo, os homens podem fazer o mesmo com as suas energias masculi-
nas. Enviem-na para sala e deixem que as energias masculinas possam fluir. Uma vez mais, aonde houver 
vazio ou resistência, deixem a energia de grupo retirar tudo isso, limpando a vossa alma masculina, fazen-
do-o através do poder de intento, caso exista alguma confusão. Deixem apenas as energias fluir. 

E uma vez mais, coloquem toda a vossa consciência no segundo chakra e vejam o que podem ver, por-
que neste processo, vocês estão a retirar a confusão que existe ao redor da vossa própria sexualidade e da 
vossa própria criatividade. 

 
Não é para Kryon ensinar sobre sexualidade e criatividade mas é para Kryon abrir-se na sua própria ver-

dade interna. A consciência do planeta atolou-se principalmente neste segundo chakra. Trata-se de um 
espaço muito difícil de manter, pois sai fora da consciência de algo que é tão vasto. A sexualidade nunca 
pretendeu ser dogmática e controlada. Está tudo na espontaneidade, criatividade, vida e força da vida. 
Não é somente acerca do próprio acto sexual; tudo o que criarem nas vossas vidas fluirá através do segun-
do chakra. Se esse centro estiver congestionado, a verdadeira criatividade é quase impossível no Planeta 
Terra, como as coisas estão neste momento. 
 

Assim que o segundo chakra começar a clarear, irão ver dentro dele que os vossos pais estão bem forti-
ficados nesta área do corpo, assim como também muitas das suas ideias acerca de como lidar com mem-
bros do sexo oposto. Permitam que as ideias deles fluam de vosso segundo chakra para o vosso coração e 
deixem que as ideias que os vossos pais têm sobre o sexo, fluírem no vosso coração. Permitam ao vosso 
coração discernir o que é verdade e o que não é verdade. Mantenham as ideias boas, deixem ir as más. 
Façam o mesmo quando procurarem um membro do sexo oposto. As vossas mães e pais, nos seus melhores 
interesses, tiveram muitas ideias sobre isto. Novamente, tragam todas essas ideias para o vosso coração, 
mantenham as boas e libertem as já não fazem falta. 
 

Assim que o vosso segundo chakra começa a abrir deixem entrar nele cada vez mais amor. Os vossos 
guias estão aos vossos pés, a energia é forte e vocês estão a ser apoiados completamente neste processo. 

Quando processarem todas as ideias, agradeçam à vossa mãe e ao vosso pai pelas lições do passado, e 
libertem-nos com amor. Há muita raiva e muito ódio armazenado nesta área do corpo. Reconheçam-nos e 
limpem-nos. Possivelmente irão ver isso como cores, escuridão ou símbolos. 

 
Permitam-se sentir este chakra. Comecem a girar na direcção dos ponteiros do relógio assim que co-

meçarem a clarear as ideias. Então, procurem por qualquer objecto ou coisa estranha que esteja lá. Per-
guntem o que estão afazer ali. Sobre o que é a lição?... Reconheçam e libertem. 

Procurem por qualquer outra coisa que esteja aí mas que não deveria estar. Talvez seja apenas um 
sentimento. Reconheçam o sentimento e libertem-no. Permitam às vossas energias elevarem-se cada vez 
mais alto. Enviem mais luz para esta área do vosso corpo, porque quanto mais claro for o vosso segundo 
chakra mais criativos vocês serão e mais facilmente virá a abundância. Sentir-se-ão seguros da sexualidade 
e sentirão uma forte sensação de pertencerem à Terra. Sentirão como soubessem realmente o que estão a 
fazer. 

 
Todos os homens têm um lado feminino no seu corpo e todas as mulheres têm um lado masculino, e 

isto não é diferente no plexo solar. Também há um grande desequilíbrio de poder no plexo solar da maio-
ria das pessoas no planeta. Cabe-vos observar o desequilíbrio de poder no vosso plexo solar. Assim, tragam 
a consciência para o plexo solar e vejam o desequilíbrio de poder. Onde houver escuridão ou confusão 
permitam que tudo isso seja limpo. 

 
Foi-lhes dito muitas coisas acerca do que um homem faz e muitas coisas do que faz uma mulher; algu-

mas delas não são verdadeiras, outras são. Uma vez mais, os vossos pais e as ideias deles estão no vosso 
plexo solar. Ideias sobre o que faz o quê em casa, quem toma decisões e como são tomadas, os sentimen-
tos acerca dos homens e os sentimentos acerca das mulheres. Deixem todas essas coisas fluírem para o 
coração. Permitam que todas essas ideias fluam no coração; ideias sobre quem deveria ter poder, ou sobre 
quem deveria ser emocional e quem não deveria. Deixem todas essas ideias fluírem para o vosso coração, 
e, uma vez mais, deixem o vosso coração discernir. Mantenham as ideias boas e libertem aquelas que já 
não servem, porque pertencem à Velha Energia.  
 

Tudo depende de como tomar o vosso poder e fazer com que as coisas aconteçam na vossa vida. Tudo o 
que está aqui nesta sala é para conduzir as coisas para a nova idade. Quanto mais trabalharem para vocês 
próprios, mais poder pessoal levarão para a nova idade. Isto dar-lhes-á muitos poderes especiais e, embo-
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ra a nova idade seja baseada no amor, haverá todavia uma forma de hierarquia. Continuará a haver uma 
elite mas ela estará melhor distribuída. A elite será as pedras dos pilares da vida. 

 
No mundo ocidental, as coisas têm sido trabalhadas até agora através da transmissão de poder de pai 

para filho. Nas culturas antigas, o poder era segurado pelos anciões, por pessoas que tinham vivido as suas 
vidas, por pessoas que entenderam a vida, que estavam completas. Será assim que as coisas vão ser traba-
lhadas na nova idade, na Idade Dourada. Haverá uma verdadeira integridade na liderança das pessoas. 

 
Neste momento a consciência das pessoas dá-lhes uma hierarquia, aqui na Terra e a vossa consciência 

é reflectida directamente pelos governos deste Planeta. Assim, se vocês mantém segredos, também de-
vem esperar que um governo faça o mesmo. Onde vocês tomam um poder que não vos pertence, então 
podem esperar que o governo tome um poder que não lhe pertence, e isto é assim sucessivamente. 

 
A Idade Dourada estará aberta. Será livre. É sobre amor, alegria e liberdade, mas isto só pode ser segu-

rado se os pilares das fundações do amor, da verdade e da integridade estiverem no seu devido lugar. Por 
isso é tão importante que cada um de vocês olhe nos cantos mais escuros de suas próprias vidas e deixe ir 
o que está a mais. Esses cantos escuros no vosso corpo são como um reflexo directo da vossa infância. 

Quando eram umas crianças pequenas, os vossos pais eram deuses. Mas é tempo de desmistificar os 
pais e de aceitá-los como Seres Humanos comuns, que lhes deram a vida aqui no Planeta Terra, que lhes 
deram as suas lições e os vossos desafios na vida. Eles também passaram por grande sofrimento para vos 
trazer aqui e para permitirem que a vida tenha sido desta forma. 
 

Eles o trouxeram-vos como pessoas muito especiais, aqui para a Terra, para fazerem as mudanças ne-
cessárias a fim de que este planeta ascendesse para fora do medo e em amor. A energia é agora fixada 
como se fosse o ano 2012 e está trazendo muita agitação nos vossos corpos. Mas reconhecem essa agitação 
porque esta é a energia da paz e do verdadeiro amor incondicional. É a energia que vos levará ao novo 
mundo. À medida que vão reconhecendo as sensações no vosso corpo, que trazem desconforto, vão liber-
tando-as. Libertar estas energias de traição e escravidão, trará uma grande vantagem para a vossa vida. 
 

Vocês estão a ser escolhidos porque se mantêm firmes na vossa própria integridade. Terão uma grande 
sensação de poder e uma grande sensação de saber. Este poder e esta sabedoria foram colocados nas vos-
sas mãos porque é o poder do amor. Este poder do amor será usado para servir, não só a vocês mesmos, 
mas a toda a Humanidade, porque vocês foram todos escolhidos para receber este dom muito especial. 

 
Este é Kryon que acaba de assinar, fiquem bem. Abençoado seja Deus e tenham cuidado. 
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