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Saudações, queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Está aqui uma energia que vocês convidaram
para estar neste lugar. É uma energia que veio do Lar, que integra o vosso nome, assim como a vossa energia.
Tem muitos dos vossos atributos e flui livremente, pois foram vocês que a designaram. Deve parecer-vos
familiar, pois é o amor de Deus – também chamado amor do Espírito – e não é mais do que a essência
espiritual que vocês são.
Queridos, alguns dos presentes estarão acostumados com o facto de que o que estão a ouvir não é,
necessariamente, a voz de um ser humano. Oh, usamos o meu sócio para dizer as palavras, mas a energia
vem do Lar. A energia é do Espírito.
Vamos repetir algo que já foi dito antes: Permitam que a prova de que isto é real crendo que a energia
será libertada e que irão senti-la, pois, fluindo nesta sala, está quem vocês pediram que estivesse presente.
Já antes dissemos a muitos corações que vocês se reúnem nesta sala e gastam a vossa energia para virem
sentar-se aqui defronte desta cadeira. Talvez queiram sentir a energia desta Família, enquanto flui pelo chão
e à vossa volta, enquanto envolve a sala e cria uma bolha de densidade? Será por isso que vieram? Nesta Nova
Energia, esta Família, que passa através do véu, formou fila para estar aqui hoje. Talvez isso atribua um
significado inteiramente novo, quanto a quem veio para ver quem!
Não foi por acidente que vocês vieram e se sentaram nesses lugares. Nós conhecíamos o potencial,
queridos Trabalhadores da Luz, de vocês estarem presentes nesta reunião. Estamos a falar do grande
potencial existente no «agora». Sabíamos que estariam aqui. Eram grandes os potenciais de que vocês viriam
hoje a esta sala e ouviriam estas palavras. Digo isso principalmente para aqueles que possam julgar que
foram arrastados até aqui – sim, isto também é para vocês! Finalmente, falo para o leitor, que está neste
exacto momento a ler esta página.
Qualquer energia relacionada com este episódio da peça chamada «Terra» tem um nome, e este nome é
AMOR. Estamos aqui para nos amarmos uns aos outros. E se, hoje, vocês não fizeram nada mais para além
disso, quando regressarem a vossas casas lembrar-se-ão que vieram aqui para serem amados. E, ao sentirem
os braços do Espírito à vossa volta, quero que também sintam as mensagens, mensagens dadas na Terceira
Linguagem – não a que estou a falar, mas a linguagem da Nova Energia, aquela que vos é passada energética
e emocionalmente. Esta Terceira Linguagem diz-vos o seguinte:

Sabemos quem vocês são; sabemos pelo que estão a passar; sabemos o que vos está a ser
apresentado. Estamos a celebrar convosco; estamos a dançar à vossa volta. Nós amamo-vos.
As soluções para os desafios que trouxeram para esta sala, ouvinte e leitor, a razão pela qual vieram, está
diante de vós. As sincronicidades que solicitaram, algumas delas há já muito tempo, estão aqui, neste
momento. Muito do que pediram está à vossa frente, no prato - um prato que vocês mesmos criaram - para
ser considerado. O que nós fazemos é, apenas, dar-vos esse prato, esperando que nele coloquem a solução
que já têm.
Hoje, temos muito para ensinar sobre a energia deste novo milénio. Estamos a enviar-vos estas
mensagens, e todas elas dizem respeito ao mesmo assunto: a energia que vocês criaram, meus caros, ao
mudarem-se para uma realidade recentemente criada neste planeta. Aqui ou ali haverá pequenas revisões do
que já dissemos antes (em canalizações anteriores), para ajudar a compreender a mensagem actual.
Portanto, mais uma vez dizemos que nos sentamos diante de uma Família, da qual muitos membros decidiram
cruzar o que chamamos «Ponte das Espadas». Passar a marca do novo milénio colocou-os numa Nova Energia,
um potencial que está a ser desenvolvido diariamente.
Em janeiro (2000) foi-me dada permissão para que entrasse no «início dos dias». A antiga energia do outro
lado do Abismo, a que chamamos «o outro lado do Marcador», deixou de ser a força principal da Terra. A
razão para este planeta existir dentro do teste, está a crescer e a completar-se. Diante de vós apresenta-se
um ciclo de 12 anos, durante o qual podem desenvolver muito da Nova Energia tendo em vista o que
chamamos «o novo início do planeta». Embora possa parecer grandioso, pedimos que olhem à vossa volta e
vejam. O meu sócio diz que vocês podem ver a consciência da Terra a mudar.

Há muito mais coisas a acontecer, queridos Humanos, do que aquilo que sabem. Vemos o vosso Sol a
mudar, vemos o centro da Terra a mudar, vemos a vossa vibração a aumentar. A Humanidade sobre o planeta
é o catalisador da mudança do planeta.
Queremos lembrar o seguinte: Ao verem a Terra a mudar à vossa volta (e, obviamente, vocês estão no
centro da principal mudança), gostaríamos que se lembrassem de quem é o responsável por isso. A Terra não
lhes faz nada que vocês não tenham sancionado; ela somente responde; responde à consciência que vocês
criam. A geologia está a acelerar-se para representar um planeta de alta vibração.
Eu sento-me diante de uma Família esta noite – uma Família que conheço muito bem! Ao comunicar estes
conceitos, direi que, em cada um de vocês, existe um anjo superior que também sabe estas coisas. Pedimos
que ressoem com a verdade que surge no vosso caminho. Temos estado aqui desde o início desta canalização
para que comecem a sentir a verdadeira energia que trazemos, estas mensagens do Lar. De facto, alguns de
vocês estão agora naquele «ponto» onde podemos usar a Terceira Linguagem. Assim, podemos dizer:
«Permitam que a cura comece.»
Por isso vieram, não é? Sabemos que foi por isso que vieram.
Há mudanças que podem ser feitas nos Humanos, hoje. Estou a falar de biologia e, também, de
consciência humana. Estou a falar sobre tratar do assunto que aqui vos trouxe. Família, sabemos quem são, e
continuamos a dizer isso da maneira mais amorosa que podemos. O que vos trouxe a este lugar e vos colocou
onde estão agora sentados, a ouvir e a ler, é o conhecimento de que a Família está diante de vós. O
irmão/irmã Kryon está diante de vós, não de uma forma grandiosa, mas como alguém que se ajoelha
respeitosamente e diz:

Eu celebro a vossa luz; celebro tudo o que está relacionado com ela. Eternos vocês são. Eu vos
celebro. Sei quem são. A última vez que vos vi do outro lado do véu, reconheci-os. Vocês cantaram
o vosso nome em luz para mim, e eu vi-o. Eu respondi cantando o meu nome, e vocês viram-no.
Misturámos energias. Somos Família! Vocês conhecem-me!
O amor do Espírito é forte nesta sala. Para aqueles que vieram à procura de uma solução específica, esta
é uma óptima ocasião para abrirem os seus corações e receberem aquilo para que vieram.
E você, leitor, está connosco? Acha que esta canalização é algo que aconteceu há muito tempo? Pense de
novo. Quando ensinamos, dizemos que a cura está a acontecer neste lugar... o que também inclui o lugar
onde o leitor está sentado. É por isso que viemos; é por isso que vocês vieram. Neste momento, estamos a
misturar as nossas energias.

Abençoado seja o Ser Humano que vem para o planeta e é propositadamente ignorante acerca do
outro lado, o lado que é o Lar.
Antes de encerrar esta mensagem, iremos revelar um segredo que vocês já conhecem intuitivamente. Para
alguns, será algo bem conhecido e compreendido; para outros, será uma revelação. Para a Humanidade em
geral, é uma revelação.

O ABISMO ESTÁ A ABRIR-SE
Primeiro, vamos voltar a abordar a passagem da Ponte das Espadas:
Aqui está você, Trabalhador da Luz, atravessando a abismo entre o antigo e o novo... e é aqui que ele
começa a ficar interessante. Vocês estão a aprender a nova Terceira Linguagem sobre a qual falámos. A
Terceira Linguagem é a linguagem do Espírito. Esta Nova Energia deste lado de cá do Marcador, onde vocês
estão, é muito diferente pelo que irão tornar-se cada vez mais fortes. Parte da força dessa energia reside no
potencial de separação em relação ao que é antigo. Se quisessem uma visualização, eis esta: A Ponte das
Espadas que cruzaram passava sobre um abismo gigantesco. Quero que vejam o seguinte na vossa mente:
Como já passaram pela Ponte das Espadas, deixou de haver razão para existir uma ponte, e, portanto, ela irá
cair. Quando tal acontecer o abismo começará a crescer, representando a história – a distância entre o que
era, o que é, e o que será. É a abertura de uma brecha, cada vez maior, entre os padrões e a consciência da
antiga Terra, e a energia da nova Terra, que está a desenvolver-se.
Já dissemos que vocês disporão de vários sistemas de distribuição de energia no vosso planeta, sendo que
um deles chegará em Maio de 2000. Já referimos o que esses sistemas vos podem trazer. Em particular,
dissemos que esse, de Maio, traria a energia da Mãe. O alinhamento dos planetas traz-vos a energia da Mãe.
Para quem está a ler, falo do passado; para quem está a ouvir, é o futuro. Para Kryon, é tudo «agora».

Olhem para a data, pois a data garante que existe um catalisador para a mudança. O alinhamento irá
trazer estímulo. O alinhamento irá despejar sobre o planeta um atributo que vocês têm vindo a pedir
insistentemente. Mas nós só podíamos satisfazer esse pedido, depois de transcendido o medo colectivo,
depois da antiga energia e da antiga organização, depois de o Marcador ter sido ultrapassado... quando vocês
autorizaram que assim fosse. Nenhuma entidade sabia que essa «entrega» iria acontecer, enquanto o
Marcador não tivesse sido ultrapassado. Agora, aqui estamos – vivendo o começo da Nova Jerusalém.
Queridos Humanos, vocês estão numa grande mudança potencial, prontos para começar a escrever, de
novo, a história humana.
O abismo irá ampliar-se, mas, entretanto, queremos revelar o que poderá acontecer: vejam a coisa como
se fosse o comboio da vossa realidade (que vos foi dado como metáfora, no início deste seminário), composto
por vários vagões. Ora, um deles – o vagão da antiga energia - soltou-se! Enquanto aceleram, esse vagão
distancia-se lentamente. Ele pertence a um tempo diferente, e, embora continuem na mesma «linha», a
antiga energia perde-se, como se fosse de outro tempo.
Esta é, realmente, uma metáfora para a vossa mudança interdimensional!
Eia agora o que a abertura do abismo causará. Considerem isto, pois não tarda a chegar junto de vós.

Isto é literalmente, meus queridos, o fim da indecisão!
Os indecisos, dos quais falámos, são aqueles que têm um pé na antiga energia e outro, na nova. Na antiga
energia isso era perfeitamente possível. De facto, era um modo de vida muito comum. Essas pessoas nunca
tinham que fazer uma escolha – era um pouquinho do antigo, um pouquinho do novo. Estava bem para eles, e
nunca tinham que escolher. Com a abertura do abismo, uma energia irá libertar-se. Embora isto seja
metafórico, permitam que vos diga que essa energia, fará com que os indecisos se sintam muito mal. Aqueles
que ultimamente estavam sem motivo para se movimentarem, terão que tomar uma decisão, pois a sua
biologia gritará com eles, se não o fizerem. Essa é a maneira da nova Terra.
Nunca os Seres Humanos deste planeta receberam tanta energia nova – energia divina, energia diferente,
de mudança e equilíbrio.
Querem saber por que o estímulo (o alimento) tem que chegar? Querem saber por que a energia da Mãe
Terra está aqui? Porque ela irá alimentar os seus filhos, está apoiando a energia e a consciência das novas
crianças! Ultimamente, vocês têm notado muito desequilíbrio nas crianças. Reparam naqueles que não as
compreendem e vêem as crianças a reagir – vêem até crianças a matar crianças. Ora, esta acção é a
evidência de uma falta de equilíbrio entre elas. Assim, uma certa energia é necessária neste planeta, a
energia da Mãe, que será libertada em Maio (de 2000). As crianças serão as primeiras a reagir, pois dela
precisam para se reequilibrarem. É o que é preciso para criar os filhos dessas crianças, a quem finalmente
chamarão «pacificadores». Já falámos disso. É uma energia que precisa de vos ser entregue este ano.
Os indecisos sentir-se-ão muito desconfortáveis. O abismo abrir-se-á e, simplesmente, irão arrancá-los de
cima do muro. Mas há ainda uma outro aspecto que vocês devem observar no seu desconfortável estado, um
estado gerado por terem sido impulsionados e tirados da posição que assumiam antes – a qual era muito
confortável para eles. Vamos chamar a isso «raiva espiritual». De facto, alguns indecisos complacentes
podem dizer: «Por que devo mudar? Kryon, o que é isso que está a beliscar-me? Antes, eu era feliz e, de
repente, deixei de ser. Você diz que eu preciso de mudar de ideias, de uma maneira ou de outra, mas eu não
quero.»
A resposta está na estrutura celular. Vocês não podem permanecer numa energia e praticar outra, sem
ficarem ansiosos. O propósito do vosso ser estar aqui, não é muito diferente do de antes. Como as vossas
células sabem disso, é claro que a mensagem vem de dentro de vocês, do nível nuclear do Ser.
Se quem faz parte da vossa vida, de repente, começasse falar outra língua, vocês acham que iriam reagir?
Sim! Teriam que reagir, para continuar a existência. Alguns sairiam do meio termo (da indecisão) e
aprenderiam a Nova Língua; outros, porém, juntar-se-iam a mais alguns, retirar-se-iam e pediriam que a
antiga língua permanecesse e fosse a única.
... Vocês verão.
A PROCURA DA INTEGRIDADE EM VEZ DE SISTEMAS DE CRENÇA
Os sistemas de crença do mundo inteiro desintegrar-se-ão com a mudança. Oh, eles permanecerão, mas
não poderá continuar a indecisão quanto a esses antigos métodos, que deixaram de funcionar. Aqueles que
falam sobre o amor de Deus mas não o praticam, estão sentados no meio de duas cadeiras (estão indecisos),
não é verdade? E aqueles que tentam desesperadamente seguir as leis de Deus, mas, em vez disso, seguem as
leis dos homens e das mulheres, acaso também não estão entre duas cadeiras?... Mas o mundo começa a

torná-los responsáveis pelo que ensinam. Como toda a população terrestre é capaz de observar (devido às
recentes revelações de comunicação, tal como a Internet), alguns sistemas mostrar-se-ão desequilibrados, e
aquelas pessoas que nunca foram espirituais passarão a ser os primeiros críticos das doutrinas que professam
uma coisa e praticam outra. O resultado é que passará a haver cada vez menos pessoas jovens nas suas
fileiras, pelo que muitas dessas organizações enfraquecerão por falta de respeito.
O que terá de acontecer em seguida é uma procura pela divindade dentro do núcleo da crença doutrinal –
um retorno aos princípios do amor. Isso acontecerá primeiramente nos sistemas de crença do planeta. E, se
vocês estão atentos aos acontecimentos do mundo, hão-de reparar que já está a acontecer. Os vossos
maiores líderes espirituais, aqueles que procuram o divino no planeta, estão a chegar a um acerto de contas,
agora mesmo, enquanto vocês estão aqui sentados 1. Isto é o fim da indecisão. É um regresso à procura da
integridade – a moralidade da procura do amor de Deus e do tema essencial chamado «Família».
Nesta Nova Energia vocês passarão por um tempo difícil sempre que professarem uma coisa e praticarem
outra. Se o fizerem estarão no meio (indecisos). Quem diz: "Eu cá vou mas é ficar aqui. Sei o que Kryon disse,
mas vou ficar aqui mesmo», irá sentir-se bem desconfortável. Vocês verão essa «raiva espiritual» cada vez
mais, a raiva dos que estão zangados. Talvez estejam zangados com Deus, talvez estejam zangados consigo
mesmos. Eles não sabem. Só sabem que estão a ser empurrados para fora daquela posição confortável onde
costumavam ficar... Mas chega de indecisão!
Os sistemas de crença do planeta irão fazer uma limpeza caseira. Muitos sobreviverão, tornando-se mais
próximos da intenção daqueles que os criaram – para celebrar o amor de Deus, de maneira a honrarem a
Humanidade em vez de a destruírem.
PUXANDO-NOS PARA TRÁS?
Existem outras áreas onde tal reacção irá manifestar-se, Permitam, porém, que refira outro aspecto que
também devem observar, outro tipo de raiva.... que já começou. Chamaremos a isto «aqueles que não
conseguem acreditar que a profecia não aconteceu.»2
Meus caros, nos próximos anos vocês irão ver algumas inversões. Poderão olhar para elas e dizer: «Sabem,
a nossa Terra parecia estar a ir tão bem, até chegarmos onde chegámos. Agora, parece haver algumas
inversões das coisas boas que estavam a acontecer.»
Quantos acordos de paz promissores neste planeta, foram, de repente, protelados? Quantos assuntos
políticos e tribais simplesmente chegaram a um beco sem saída? Acaso, ultimamente, vocês viram alguns
acordos limitarem-se a serem reformulados? Não será essa a Nova Energia?
Mas também haverá acção, de uma forma ou de outra, em alguns problemas que estavam encravados há
muito tempo. Coisas que pareciam paralisadas serão activadas; outras, parecerão regredir, no caos!
falemos sobre isto: no planeta, há aqueles que amam a velha energia, que não se sentem bem com a nova
e ficam com raiva do facto desse Novo Idioma ter chegado. E, até ao seu último alento enquanto Seres
Humanos, tentarão fazer com que as antigas profecias se realizem. Sim, esses permanecerão com vocês por
algum tempo mais. Esses, estão convencidos de que as profecias deveriam ter acontecido, mas, por algum
motivo, não aconteceram. Ficarão a imaginar que talvez não tenham feito a sua parte no plano divino, e, por
isso, tentarão puxá-los, a vocês, para trás, para o abismo que, sem dúvida, está a abrir-se, a fim de
conseguirem a sua própria redenção. A única coisa que acontecerá, porém, é que eles cairão!
Mas, neste processo, gostaria que vocês se lembrassem de que eles são tão amados quanto vocês. São
Família tal como vocês. Trata-se, somente, da sua escolha e da sua decisão, neste planeta de livre-arbítrio.
O que estou a dizer, meus caros, é que, dentro da Família, haverá quem - num último alento da antiga
energia terrestre - tente puxar para trás o que já foi realizado. Vocês verão algumas aparentes inversões...
até que eles desistam. Alguns nunca mudarão; outros, porém, terão uma revelação tanto quanto, agora, têm
a promessa nas suas vidas. Cabe a cada indivíduo aceitar ou negar a realidade desse novo "comboio".

1

- Kryon referia-se a um acontecimento ocorrido enquanto este seminário decorria: A súbita decisão do Papa de
tentar obter perdão por acções passadas da Igreja, é um atributo que traz as pessoas através do abismo e as une no amor.
Ele é o primeiro Papa a visitar Israel e a celebrar o seu direito de venerar a Deus até ao participar de um ritual judeu.
Acredito que ele também reconhece a Nova Energia espiritual e está a preparar o caminho para a sua substituição, para
continuar esta mudança radical numa religião muito antiga, estabelecida na Terra.
2
- Os suicídios em Uganda, em março de 2000, foram um resultado directo da ansiedade da indecisão. Aqueles que
cometeram os assassinatos dentro de um culto, estavam tomados pela raiva espiritual de que o «fim dos dias» não tivesse
vindo com o fim do milénio. Deus não os tinha levado, conforme esperavam. Acreditaram que era melhor matar os
participantes e depois suicidarem-se, do que viver num planeta que acreditavam estar agora nas mãos de Satã. Assim é o
caminho do abismo que se abre entre as antigas e as novas percepções.

INTOLERÂNCIA REJEITADA
Vocês sabem qual é um dos grandes problemas que esta Terra não irá tolerar? A intolerância! (Risos).
Vocês não tolerarão a intolerância. Estão a começar a ver isso. No caso daqueles sistemas de crença que se
sentiram pressionados e perseguidos – cujos sentimentos decorrem de se terem tornado intoleráveis para
quem os rodeia. Talvez achem que é seu conjunto de crenças que está a ser perseguido (os conjuntos das
diferentes crenças religiosas). Todavia, não é. É sua intolerância, não a sua doutrina, que está em causa. A
intolerância irá mostrar-se, sem dúvida alguma. Muitos dirão: «Reconheço essa acção aparentemente de duas
caras, e não a aceito.» Acaso não é estranho que tantas pessoas que, antes, não se importavam nada com a
moral, se tornem agora guardiães da espiritualidade? Não é estranho não espirituais tornarem-se acusadores?
O que está a acontecer aqui? Isto chama-se afastar-se da brecha. Não se trata de religião; trata-se da
moralidade e da integridade do Espírito humano. É realmente a divindade, mas não confinada por um
conjunto de crenças (espiritualidade sem a companhia de doutrina ou organização)! Chamaremos a isso «nova
espiritualidade pessoal».
MUDANÇA PESSOAL EM CASA E NO TRABALHO
Haverá alguns que, pessoalmente, estarão numa posição neutra. Isso não se refere a nações ou religiões,
nem aos muitos conjuntos de crenças; é pessoal – mais uma vez, a espiritualidade pessoal. Queridos, vocês
irão precisar de se afastarem da brecha! Alguns interpretaram isto dizendo: «Kryon, significa que vou perder
aqueles que, lá em casa, estão sobre a brecha? Irão eles desaparecer naquele vagão do comboio chamado
«velha energia»?"
De maneira alguma. Lembrem-se de que eles estão tão aptos a seguir o vosso caminho, como a não seguir!
Sair da brecha não significa sempre cair no abismo. Significa introspecção e autoconsciência. Haverá
mudança, o fim da neutralidade, pois:

Ninguém pode instalar-se na Nova Energia e fingir que não aconteceu nada.
Se o fizerem, estarão em negação, sendo isso que gera desequilíbrio e raiva – a raiva espiritual. Significa,
simplesmente, que muitos começarão a fazer perguntas sobre quem eles são.
Trabalhadores da Luz, vocês tiveram uma coisa única, acontecida nestes últimos anos. Muitos despertaram
às três ou quatro da madrugada, pois não se sentiam muito bem. Empurraram portas que não se abriam
(coisas que pareciam não funcionar). Confrontaram-se com todo o tipo de acontecimentos desconfortáveis,
enquanto corríamos para o Marcador (a passagem do milénio). O ponto médio da mudança nunca é agradável.
Agora a energia que solicitaram, que criaram, está a começar a ser desenvolvida. Agora é a vossa vez.
Mas verifiquem o que isso significa e o que não significa.
Alguns disseram: «Mal posso esperar para entrar nessa Nova Energia, porque – finalmente - acertarei
contas com aquela pessoa, lá no meu trabalho. Deus livrar-se-á dela para mim».
Não é bem assim. Permitam que vos diga que essas pessoas podem ficar com raiva. A situação pode piorar.
Na sua raiva, poderão querer puxá-los para trás.
Eis a diferença: Os botões que elas accionam quando vocês interagem com elas, serão finalmente
desligados. Vocês estão na Nova Energia. Não importa o que se passa, tudo o que têm que fazer é amá-los.
Tal não será difícil, pois perceberão que passou a ser muito mais fácil aceder à energia do amor. Permanecer
no «agora» deixará de ser o problema que era antes. Separar-se do drama não será tão difícil; actualmente, a
energia ajuda-vos nessa tarefa.
Considerando-se a velha energia, essas pessoas eram a areia da vossa ostra... mas não há mais ostras,
agora! Elas estavam no vagão da antiga energia, que ficou para trás. Queridos, vocês devem passar a ir para o
trabalho com um quadro limpo. Agora, quando as pessoas vos irritarem, apertando os botões da vossa
personalidade, vocês conseguem compreender a sabedoria de caminho delas, quem são elas e porque vieram
para cá. Vocês estão a ficar pacíficos! A sabedoria e o amor transmudam a irritação, e isso irá tornar tudo
muito mais interessante. O que farão essas pessoas quando vocês deixarem de reagir? O que farão quando
deixarem de mostrar medo?... Chega de indecisão! Tomem cuidado com isso.
Alguns desistirão de hesitar e passarão a ser os vossos melhores amigos; alguns começarão a fazer
perguntas; outros ainda começarão a ser portadores de uma luz – algo que vocês pensavam que eles jamais
fariam. Mas eles saíram da brecha e decidiram juntarem-se a vocês!
O CAMPO DA ENERGIA HUMANA EXPANDE-SE
Tenho boas notícias. Trata-se de um atributo que já podemos revelar, e que alguns terapeutas presentes
nesta sala estão a começar a experimentar. Os terapeutas que trabalham com a energia dirão que se trata da

distância dentro da qual eles geralmente começam a sentir a energia, quando se aproximam de um ser
humano para o curar. Eles conseguem sentir o campo, que é a energia espiritual pessoal de um Ser Humano.
Isso pertence a cada Ser Humano. Aqueles que podem sentir essa energia dirão que ela é mais do que uma
aura. Ali, está a estampa da vossa energia, o vosso nome, quem vocês são. Muitas vezes os médicos intuitivos
e as pessoas que trabalham com a energia, podem sentir todo o tipo de coisas dentro desse espaço. Alguns
terapeutas podem colocar as mãos dentro desse campo e discernir o que está certamente a ocorrer no nível
celular de seu corpo – desequilíbrio, mas também iluminação, e até tristeza ou alegria! É assim que tem sido.
Agora, porém, essa distância irá mudar incrivelmente. Estamos aqui para dizer o seguinte, meus caros:
Quando os vejo aqui, sempre os vejo no vosso tamanho divino completo. Foi, decerto, o perímetro externo da
Merkabah, o que senti quando vim a este lugar para comunicar com vocês. Essa percepção, todavia, tem sido
limitada a aproximadamente um metro para os Seres Humanos, durante eons.
Xamã, foi isso o que você pediu! Trabalhadores da Luz, é isso o que sempre quiseram! Comecem a
visualizar a vossa expansão e a trabalhar nela... já. Têm permissão para mudar e para se expandirem.
DESPRENDER-SE DO ANTIGO «ENGORDAMENTO»
Por falar em expandir-se, queremos agora retornar a algo muito importante para muitos de vocês, algo
muito real. Por terem estado confinados a um metro de expansão durante eons, muitos sentiram uma
inconsistência espiritual no nível celular. Pessoas que curam e Trabalhadores da Luz sabiam que eram
maiores do que isso. Sentiam-no. Então, para se protegerem da antiga energia e para tentarem expandir-se
numa energia na qual, intuitivamente, sabiam estar, fizeram o que é chamado de «engordamento». Gordo é
o nome dado ao Ser Humano que põe camadas e camadas de protecção sobre o seu corpo para compensar a
expansão do Eu Sou, que parece estar em falta. Ou seja: Trabalhadores da Luz, pela segunda vez vos digo que
é por isso que tantos andam por aí com peso a mais. Embora seja algo apropriado, a vocês e ao que vos
trouxe aqui, isso pode mudar. Quando se olham ao espelho, quem vêem? Vêem o que está no vagão da antiga
energia, tentando sobreviver, ou o que está no vagão novo?

Os métodos que utilizaram antes para tentarem perder peso, podem funcionar agora.
Olhem, também, para os novos processos de emagrecimento, que são mais intuitivos. Muitos deles têm a
ver com a água. Vocês não precisam mais das camadas «adicionais». O «engordamento» acabou. Nos
próximos anos, finalmente, têm permissão para se reduzirem ao peso que escolherem, enquanto Seres
Humanos gozando de saúde total. Isto é novo e faz parte da natureza cooperativa entre o Trabalhador da Luz
e a Nova Energia.
Alguns desconfiam do que está a ser dito. «Já tentei tudo. Nada resulta. Estou farto deste meu tamanho.»
Não é bem assim. Alguns não mudarão, pois gostam de quem são tal como são. Com certeza, isso também
está certo. Todavia, para quem deseja mudar, dizemos que o processo está disponível. O «engordamento»
deixou de ser necessário. Não ajuda o lado espiritual, e pode limitar a extensão da vossa vida. O convite para
se expandirem de outra maneira, de uma maneira espiritual, está em aberto.
Esta informação está a ser dada duas vezes agora, pois é fundamental que a compreendam.
O GRANDE SEGREDO: O ESCONDERIJO DE DEUS
Vamos falar agora do assunto importante:
Xamãs, vocês estão aqui a ouvir e a ler isto. Continuo a chamar-vos assim porque sei quem são e quem
foram. Quem julgam vocês que os desperta? Quem é são os primeiros a despertar, no planeta, neste novo
milénio, para esta divina energia? Vou dizer-lhes: aqueles que despertam agora para a sua espiritualidade são
os sacerdotes e as freiras, os monges e os xamãs, os curandeiros e curandeiras indígenas – vocês!
Se eu vos pudesse dar uma retrospectiva de quem vocês são - aqueles que se sentam nesta sala e aqueles
que lêem estas palavras -, diria que é isso mesmo o que vocês são. Esta não é a primeira vez que despertaram
para indagarem sobre a vossa espiritualidade celular. Isto é uma recapitulação, pois já o dissemos na última
vez que estivemos aqui. Recordámo-vos os votos que fizeram, votos que passaram através do véu, vida após
vida. Pedimos que se liberassem deles, dizendo que poderiam abandonar o voto de celibato e de ficarem
sozinhos. A fim de se concentrarem em Deus, muitos decidiram ser pobres, e nós dissemos que esse voto
também poderia ser suspenso. Dissemos que todos esses votos poderiam ser anulados. Esta é informação que
foi transmitida e transcrita. Talvez vocês já a tenham lido ou ouvido.
Mas, há um outro assunto importante. É aquele que referimos, desde o dia em que vocês começaram a
vossa procura pelo divino. Este é um segredo da Humanidade, que se esconde. A Humanidade procura o
divino desde que chegou a este planeta. Olhem à vossa volta. Observem as religiões e a estrutura de como as
coisas funcionam. Olhem para os milhares de doutrinas e a procura histórica global por Deus. Vejam aqueles
que as trouxeram para as vossas vidas e para os vossos próprios grupos religiosos, pois eles eram
pesquisadores e queriam ajudá-los. Observem a pesquisa de todas as coisas sagradas.

Que tal a Fonte da Juventude? Considerem a procura da Fonte da Juventude. Ouviram falar disso durante
a vida inteira. Seria real?... Essa procura é perene! A Humanidade sempre procurou tais coisas. A base dos
governos, que se sucedem nesta terra, diz respeito à procura pelo divino. A maioria das religiões da Terra,
com todas as suas cerimónias, refere-se à procura de Deus. A História fala muitas vezes dessa procura, e
reinos foram vencidos e perdidos por ela. Observem os recursos desenvolvidos pela Humanidade para
encontrar Deus!
Gostaria de vos dizer o seguinte: Nós escondemos Deus, vocês escondem-no, todos nós o escondemos
muito bem. Escondemos Deus no último lugar onde qualquer Ser Humano o procuraria! Quem arrasta os
passos, um de cada vez, para ser honrado por Deus, nunca suspeitou onde ele se esconde. Quem se prostra
diariamente no tapete de oração, nunca suspeitou onde a verdadeira divindade está escondida. Quem passa
várias vezes as contas do rosário para que as transgressões sejam perdoadas, nunca suspeita onde Deus está
escondido. Os milhões que prestam homenagem a um poder maior e que caminham através das dificuldades
para ganhar o favor de Deus, nunca suspeitam onde ele se esconde.
Caros Trabalhadores da Luz presentes nesta sala ou leitores destas linhas, vocês já sabem disto, mas ainda
existem dúvidas. O maior segredo deste planeta – o maior deles – é onde a divindade realmente está. Vou
dar-lhes uma pista. Por que há tanta energia em torno das palavras «Eu Sou»? O local menos provável para se
encontrar a Fonte da Juventude (vida eterna), o local menos provável para encontrar uma divindade que
pode curar o Ser Humano e torná-lo íntegro, o lugar menos provável, aquele no qual ninguém pensaria sequer
em olhar, nunca, é onde todos decidimos que seria melhor escondê-lo. Vocês sabem do que estou a falar, não
sabem? O lugar onde a divindade se esconde é dentro de cada Ser Humano vivo! É ali que está o Poder. É ali
que está a Fonte da Juventude. É onde está a vida eterna. É ali que encontrarão o santo dos santos (o
sagrado dos sagrados). É ali que está o amor de Deus.
O maior problema do Trabalhador da Luz - razão da indecisão na sua vida - é este: Não se pode aceitar
onde a divindade realmente está, mesmo quando se sabe a resposta. O pedaço de Deus que têm dentro – o Eu
Superior dentro de vocês – está tão bem escondido que a dualidade vos gritará que não é assim, durante o
resto da vossa vida. Foi assim que vocês planificaram, para que nunca parecesse óbvio.
Uma das mais importantes questões que nós desejamos dar-lhes permissão para esclarecerem nesta tarde,
juntos enquanto grupo, é a seguinte: Vocês não podem acreditar que planificaram uma diferença. «Kryon,
quem sou eu, realmente? Quem sou eu, e em que estou diferente? Sou realmente um pedaço de Deus?»
Vou dar-lhes alguns números. Olhem para trás, para o que acaba de acontecer há uns dois meses; vocês
deram permissão para mudar o planeta e, agora, a vossa realidade demonstra claramente que de facto
mudou. Vocês trocaram a linha do comboio da Humanidade de uma antiga realidade para uma nova.
Quem julgam que fez isso? Deus, lá de cima? Não.
Foram os que estão a despertar neste continente e em outros continentes do planeta, que fizeram isso. Eis
um facto: Menos de 15% de todos os Seres Humanos estão conscientes do que vocês estão conscientes neste
momento. Eles não sabem qual é o segredo. E, no entanto, esses 15% mudaram o planeta para sempre!
Já falámos sobre a massa crítica dos que estão conscientes e do que acontece quando eles sustentam a
luz; referimos o que acontece quando vocês acendem uma luz num lugar escuro; narrámos a parábola da luz
e da escuridão; discutimos os atributos da luz espiritual – o atributo activo da luz e a passividade do escuro.
Ouve bem, Trabalhador da Luz: se te consideras um Trabalhador da Luz neste planeta, fazes parte da
minoria da população terrestre... e da maioria da energia que mudou o planeta! Os 15% são responsáveis pelo
que estão a ver. Acaso isto não lhes dá uma ideia do que os Seres Humanos podem fazer quando se permitem
para vibrar mais alto? Assim como o poder do anjo interior, também isto está escondido.
E vocês ainda acham que não fizeram nada? Oh, eu quero cantar o vosso nome! Vocês são muitos valiosos!
Naquele «armário» onde fingem estar sozinhos e onde choram, nós dançamos à vossa volta. Nunca estão
sozinhos! O «envolvimento» a que vocês chamam «Deus», está sempre lá. Está sempre lá! Vão em frente e
finjam que nos ignoram. Saiam deste lugar e vão para casa. Larguem este artigo e continuem. Nós estaremos
onde vocês estiverem. Estaremos até dentro do vosso carro!
Cada Trabalhador da Luz que recebeu o intento de vibrar mais alto, recebe também uma comitiva. E é
nela que está o poder! Foi essa «comitiva» que vos deu a capacidade de mudar o planeta. À medida que a
energia do planeta muda, mais Humanos irão despertar. E aqueles que despertam não irão ser todos
Trabalhadores da Luz. Nem todos falarão a Terceira Linguagem. Nem todos virão a um seminário de Kryon! À
sua própria maneira e dentro dos seus próprios sistemas de crenças, muitos começarão a sair do vão entre as
duas cadeiras e, lentamente, mudarão a sua ideia sobre como Deus é grande. Começarão a ter sabedoria e
uma nova integridade. Muitos esperarão mais de si mesmos e começarão a procurar. Isso não mudará o que
estão a fazer na vida; essa vida, simplesmente, expandir-se-á. E com a expansão virão a tolerância e o amor

de uns para com os outros - a questão principal. Muitos descobrirão o segredo. A procura revelará o
esconderijo interior.
Trabalhador da Luz, xamãs, vocês desistiram dos votos. Agora está na hora de trazer o anjo! Está na hora
de assumirem o vosso poder. Muitos sabem do que estou a falar, mas poucos realmente implementaram a
mudança de realidade de trazer consigo o nosso anjo. Não há mais indecisão. Alguns terão as paixões que os
atingiram no início da vida; aqueles que vocês puseram no bolso de trás irão voltar às vossas vidas. No
passado, houve quem pusesse coisas na prateleira, dizendo: «Isto não é para mim; não me parece que, algum
um dia, venha a ser capaz de fazê-lo». Agora, porém, irão revisitar essa prateleira. Tudo isto faz parte de
sair da brecha, abandonar a indecisão. Esta é a energia que pediram e, nesse processo, não esperem ficar
sentados muito tempo.
Preparem-se para o trabalho.
A LINGUAGEM DE DEUS E O ANJO INTERIOR
Meus caros, aqui está a promessa inerente a este processo. Esta comitiva que vos rodeia, aqueles que
partirão dentro de momentos, os que vocês chamam «Família», pertencem ao meu lado do véu. Existe
também uma comitiva que vocês possuem do vosso lado do véu, que também é Família e está sempre
convosco. Os dois tipos têm agora uma linguagem para se comunicarem convosco. A Terceira Linguagem é a
linguagem de Deus, é o que afirma o novo voto! Vocês disporão do Anjo Interior se falarem essa língua.
Alguns até chamaram a isso «comunhão final com Deus». Se a falarem, saberão que estamos à vossa volta.
Está na hora de aceitar isto. Libertem-se do passado, no qual estavam à procura do divino. Expressem o Anjo!
Eu Sou O Que Sou – o círculo de palavras que descreve o Ser Humano enquanto Deus – é a verdade. É o
segredo final. Os próprios nomes do Eu Sou na história espiritual são de Seres Humanos. As mais divinas
escrituras jamais escritas, vieram de Seres Humanos. Pensem nisto! Os mais profundos pensamentos jamais
pensados sobre o planeta não vos foram entregues em algumas tábuas. Vieram do íntimo do Ser Humano. É ali
que o divino tem estado escondido desde sempre.
Agora, está na hora de encontrar a Fonte da Juventude. Vocês sabem que ela está aqui (Lee aponta para o
coração). Não se surpreendam se descobrirem que as novas curas pela água têm algo a ver com isso. Será por
isso que lhe chamaram «Fonte»?
Ela está a caminho. Vocês verão o que quero dizer. Vocês pediram isso, meus caros.
Tudo o que podemos fazer é celebrar, enquanto a Comitiva se retira desta sala. Hoje, passámos mais
tempo a celebrar, do que qualquer outra coisa. A Família humana concordou – permitindo-nos vir e
compartilhar este tempo convosco. Está na hora de ver aqueles que vos rodeiam; eles estão a mostrar-se.
Queremos que todos os presentes nesta sala, e os que estão a ler, se tornem conscientes de quem são.
Queremos que fiquem conscientes de que isto não é um exercício. Queremos que saibam, para poderem sair
desta sala e dizer: «Hoje senti o toque de Deus.» Sim, mas também sentiram a Família irmão/irmã Kryon –
não um ser divino, que veio até aqui e fez algo por vós. Não, em vez disso, foi um irmão/irmã que caminhou
pelos espaços entre as cadeiras, e esteve junto à cadeira na qual você está a ler. Foi um membro da Família,
que vos tocou e disse na Terceira Linguagem: «Quero que saibam que estou aqui, que vos amo, e que o que
está a ser dito agora é exacto e real.»
A Família que vos visita vai partir. No processo, diz: bem-vindos à nova Terra. Não existe predestinação.
Continua a estar nas vossas mãos. Vocês podem fazer o que vos apetecer com isto. Esta é a escolha. Este é
um exemplo da divindade em vós. A comitiva da Rede em movimento de Kryon chegou em 1989. A mudança
da Rede será feita em 2002. A comitiva, responsável pela movimentação da Rede, partirá; não regressará
porque não precisa de o fazer. Vocês, agora, têm todo o poder para fazer qualquer coisa que precise de ser
feita aqui, espiritualmente. O vosso irmão/irmã Kryon esteve aqui desde o começo e continuará a estar
através de toda a história da Terra, passada e futura.
Ouçam, é importante que saibam disto:

Vocês estão fortalecidos! Nenhum terá de voltar a esta sala para experienciar isto.
Ninguém terá de reler estas palavras, se não quiser fazê-lo. Ninguém precisa de aderir a nada, nem
professar qualquer sistema de crença para encontrar o divino no seu interior.
A Terceira Linguagem é o guia! Estamos todos disponíveis, todos, até dentro do «armário», se assim
quiserem. Vocês todos são Deus!
E assim é que a Nova Energia do planeta abastece este espaço e lhes dá a sabedoria de Deus.
E assim é que vocês pediram e, por isso, receberam instruções sobre os potenciais do planeta e sobre
quem realmente são.

E assim é que o segredo foi revelado, sobre o último lugar onde esperavam que a divindade estivesse –
dentro do homem.
E assim é que lhes demos permissão para se desprenderem da falta de autovalorização, para abandonarem
a indecisão e deixarem o anjo brilhar.
E assim é que existe tristeza enquanto deixamos este espaço, tristeza por este tempo não ter sido mais
longo, tristeza por ainda não os termos em Casa... mas também celebração porque o Eu Sou começa a ser
reconhecido e porque a vossa luz é enorme!
E assim é.

Kryon

