
KRYON 
 

A Experiência do Monte Shasta 
 

Esta canalização ao vivo de Kryon foi dada no Monte Shasta, Califórnia em 21 e 22 de junho de 2003. 
 
Esta canalização foi reescrita e melhorada, através de Lee Carrol em um processo de re-canalização feito sobre a trans-
crição da canalização original. Isto foi feito para torná-la mais apropriada para a palavra escrita e para trazer clareza de 

conceitos que foram dados energeticamente dentro das canalizações ao vivo. 
 
  

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

A energia aqui é forte. Nós escolhemos um momento e um lugar com uma energia mais elevada do que 
meu parceiro esperava, portanto estou pedindo a ele para se centrar (falando de Lee Carrol). Hoje existem 
muitas coisas que requererão que ele vá mais devagar. Serão apresentados conceitos que nunca foram vistos 
antes, nomes que nunca foram escutados. A informação que se segue é do tipo que só pode ser entregue em 
um lugar como este - um lugar com a energia Lemuriana. 
 

À medida que prosseguimos falaremos mais sobre estas coisas, mas neste momento, desejamos dizer-lhes 
que a comitiva que chegou há 3 dias atrás está activa entre vocês. Haverá aqueles que perguntarão, "Tal coi-
sa pode ser real? Como poderemos saber se algum dos assuntos esotéricos discutidos nesta noite são reais ou 
verdadeiros? Onde está a prova?" Diremos isto: toda a mensagem desta noite será provavelmente a mais eso-
térica jamais dada por meu parceiro e se vocês estão esperando por provas, poderão ter que esperar por 
anos, ou então poderão seguir a sua intuição e acreditar nelas nesta noite. Vocês também poderão chamar 
aqueles que estão próximos a vocês para ajudá-los com seu próprio discernimento (falando sobre os seres 
invisíveis). 
 

Esta noite está muito diferente para o meu parceiro. Ele tem feito isto por vários anos, no entanto esta 
mensagem é diferente. Este é um flash back dos dias quando você ficava cheio de ansiedade antes de um 
evento, não é meu parceiro? Pois você não sabia o que aconteceria a seguir. Assim é o amor de Deus. Assim é 
o "Agora" . 
 

Nós estamos aqui, vocês sabem? Muitos de vocês podem sentir este grupo de seres que está à sua frente e 
que tem apenas um propósito - dar suporte à Humanidade. Nós sempre dizemos que não estão sós, e falamos 
sobre os presentes da divindade que são seus. No entanto, muitos de vocês dizem, "Quem, eu? Eu sou tão 
comum.” A dualidade oculta tudo. Oculta tudo! Não haverá um dia na vossa vida em que terão provas de sua 
sacralidade. Não haverá um dia em suas vidas onde se olharão no espelho e dirão, "Oh, sim, eu vejo aquela 
face divina." Sempre haverá a dualidade trabalhando - pedaços e partes de você, puxando, empurrando - 
sempre se perguntando se tal coisa poderia ser verdade. 
 

Até mesmo os mais iluminados de vocês, aqueles que vibram no mais alto nível, terão seus momentos. 
"Querido Espírito, você disse que eu nunca ficaria só, no entanto hoje me sinto sozinho!" Nós os escutamos 
em seus mais obscuros momentos - na vossa tristeza, e também nos momentos mais luminosos na vossa ale-
gria. Temos estado com vocês para celebrar quando dançaram sob a luz e choraram na escuridão. É uma das 
razões pelas quais, por tanto tempo quanto estejamos canalizando através de meu parceiro, o tema será 
este: que vocês são profundamente amados. Amados além de qualquer medida humana que possam imaginar, 
querida Família. Há muita coisa oculta na vossa grandeza! 
 

O tema de Kryon tem sido, e sempre será, este: vocês mudaram a realidade de vosso planeta. No proces-
so, vocês capacitaram uma situação... uma que estava esperando por vocês. Nós dissemos isso: que no final 
da mudança da Rede Magnética , o trabalho de Kryon realmente começaria. Todo o meu trabalho nos últimos 
12 anos sendo o mestre do magnetismo tinha a ver com a mudança da Rede, mas agora não é mais sobre a 
mudança da Rede. Ao contrário, é sobre o que acontece a seguir depois que a Rede foi estabilizada. Já é 
tempo de revelar isto. 
 

Se formos dar a vocês uma boa comunicação sobre o que está acontecendo, precisamos passá-la em passos 
cuidadosos, especialmente a mensagem desta noite. Portanto, aqui está o primeiro passo. Nós falamos sobre 
a Rede Magnética e a Rede Cristalina - duas Redes do planeta próximas uma da outra, alinhadas uma com a 
outra. Nós também falamos sobre a terceira Rede, que é a consciência humana. Esta Rede é uma que se mo-
verá com a Rede Cristalina. 
 



Quando vocês deram permissão para mudar a realidade do planeta, uma Rede precisou se mover primeiro, 
e a segunda e a terceira estão se movendo agora. Há doze anos atrás, nós dissemos que agora seria o comple-
tar da Rede Magnética do planeta, e assim é. Demos a vocês as datas e as energias envolvendo a mudança, e 
elas se provaram. Até mesmo os seus geólogos observaram-na, e os instrumentos de navegação de planeta 
respondem a ela. 
 

Depois, começámos a dizer que haveria aqueles que lhes dariam muito mais informações sobre a próxima 
mudança, a mudança da Rede Cristalina. E eles o estão fazendo. Dissemos que vocês estão em uma nova dis-
pensação, a "Dispensação da Responsabilidade", que tem a energia do "Número oito". Oito é um número in-
terdimensional que preenche a interdimensionalidade da energia para a qual estão se movendo... (pode-se 
lê-lo da mesma forma, tanto para cima quanto para baixo, e quando está de lado ele representa o infinito). 
Um dos maiores assuntos que já trouxemos de todas as nossas canalizações tem sido a interdimensionalidade 
do DNA Humano. Temos frequentemente canalizado o que isto significa. Faremos isto mais uma vez. 
 

A Rede Cristalina está sendo modificada. Talvez você pergunte, "O que isto realmente significa? Qual é a 
grande mudança?" É uma mudança na informação e na energia da Terra. Pense sobre as coisas cristalinas, tais 
como os cristais que vocês amam. Eles armazenam energia, não é mesmo? Mais do que isto, podem armaze-
nar informação. Qual poderia ser o maior pedaço de informação que a Rede Cristalina poderia armazenar 
para o planeta Terra? São os registros de vocês e de sua própria história. Ela espelha o que vocês fizeram. 
Dentro da Rede Cristalina, vocês podem dizer que está a história deste planeta e todos os registros do passa-
do Humano. A Rede Cristalina também contém os registros de quem vocês são, quem vocês foram, e o que 
vocês estão fazendo agora mesmo. É o catalisador passado para o futuro, pois ela não reconhece o tempo. 
Armazena energia, que depois se manifesta no “agora.” Imensa na vossa habilidade de armazenamento, de 
formas interdimensionais, continua a criar e a desenvolver a realidade da Humanidade. 
 

O magnetismo mudou primeiro (a Rede Magnética do planeta ). Ele é o catalisador para a activação do 
DNA que começará com o completar dos estágios da Rede Cristalina. Uma formata a outra, e o maior evento 
que irá acontecer dentro da Rede Cristalina é a reescrita do passado. 
 

Sim, até mesmo os físicos estavam certos! Eles estão questionando o significado do tempo e fazendo a se-
guinte pergunta, "O tempo existe?!” vocês estão lidando com interdimensionalidade, e portanto precisam 
suspender a vossa crença na própria linearidade do tempo. Isto os ajudará a compreender como tal coisa 
pode acontecer... reescrever o passado do planeta para que se possa mudar o “agora”. 
 

Isto é algo que dissemos ser necessário. De facto tem um potencial para criar algo a que temos chamado a 
Nova Jerusalém. Mesmo que esta porção desta mensagem seja uma rápida revisão, é algo necessário para 
aqueles que não estão familiarizados com isto. E agora sabem que algo está acontecendo. As energias estão 
começando a se mover, e nós até mesmo dissemos que este ano (2003) seria a o ano da mudança. Com toda a 
propriedade, as coisas que observam no vosso planeta estão se desenvolvendo mais rápido do que pensámos. 
Não é por acaso que se encontram em uma energia Lemuriana este exacto momento, escutando esta mensa-
gem (para aqueles no Monte Shasta que escutam a canalização. Daqui a pouco falaremos sobre esta conexão). 
 

Esta foi a revisão do que tem acontecido nos últimos treze anos. O magnetismo em todo o planeta mudou. 
Ele se posicionou de uma forma que realmente levantou o véu levemente, e sob aquele véu uma energia aflu-
iu para o planeta... uma Nova Energia que continuará a se desenvolver por mais doze anos. É um tipo de 
energia que alguns de vocês nunca esperaram. Falarei sobre isto. 
 

Alguns dizem “nova” energia, mas a palavra é usada tão frequentemente na vossa linguagem e cultura que 
pode até mesmo não ter significado para vocês. O que significa «novo»? A última canalização que fizemos deu 
a vocês a informação “do que é novo e do que não é.” Agora pedimos para lerem aquela mensagem pois ela 
se conectará com o que daremos a vocês hoje. Deus é lento e também a sabedoria da revelação. Coisas boas 
são dadas desta maneira, e vocês sabem disso. Os antigos também sabiam, e as mais sábias sociedades na 
Terra ainda honram o processo das coisas que levam tempo para acontecer. Portanto, a “nova” energia do 
planeta na verdade significa uma energia que é diferente da energia do milénio passado... uma que será 
“nova” por toda esta dispensação. É também uma das mais profundas mudanças de toda a história Humana, e 
levará algum tempo. 
 

Honrando aqueles que são parte do Monte Shasta 
 

Já é tempo de falar sobre esta área (Monte Shasta). Não existe momento melhor para se falar sobre uma 
área do que quando vocês estão sobre ela e quando ela tem muito a ver com o planeta como um todo. Tam-
bém tem muito a ver com aqueles que estão escutando e lendo esta mensagem. Vamos começar com aqueles 
que vivem aqui. Eu gostaria de saudar e celebrar os Guardiões. Este é um nome que estamos dando àqueles 



que têm vibrado de forma mais elevada por quase toda vossa vida. Eles nasceram com a energia Lemuriana, 
mal podiam esperar para chegar aqui, para cá que foram atraídos, e aqui permaneceram. 
 

Os Guardiões literalmente amamentaram a informação da montanha. Pode-se dizer que eles foram os pre-
cursores dos Trabalhadores da Luz. Mas, oh, eles são muito mais do que isto. Eles ancoraram e sustentaram a 
energia e mantiveram-na fresca ao redor desta montanha. Ela permanece assim até o dia de hoje! Pioneiros 
desta área: vocês estão conscientes do tipo de energia sobre a qual caminham? Aqueles que escalaram a 
montanha sabem que ela fala com vocês. Isto os surpreende? Há muita coisa acontecendo aqui, nós iremos 
até mesmo nomear o processo. 
 

Os Guardiões - quem são eles? Eles são seres Humanos que viveram nesta montanha por vários anos. Eles 
têm observado as idas e vindas - eles têm observado toda a energia ao redor da montanha - têm visto a ver-
dade e a mentira; têm visto a frivolidade ir e vir e permaneceram ancorados, mantendo a preciosidade da 
montanha... sustentando-a para o que ela iria realizar. 
 

Os Guardiões. Estes são aqueles para quem dizemos, "Muito bem!” Estes são aqueles para quem gostaría-
mos de dizer, "E se vocês desejarem partir agora, podem ir. A permissão está concedida e vocês poderão 
passar a tocha." Na verdade alguns estão cansados não é mesmo? Vocês acham que nós não sabemos disso? 
Agora que a Rede foi estabilizada e nós nos movemos para a energia cristalina, as partes interdimensionais 
activas começam a se movimentar. É uma energia diferente. Os Guardiões finalizaram o seu trabalho. Vocês 
o fizeram... mantiveram a energia para a manifestação daquilo para o qual foi projectada, e realizaram um 
belo trabalho. 
 

Porque se mudar? Porque vocês estão prestes a ver uma mudança na área do Monte Shasta. Haverá muitas 
idas e vindas até mesmo nos próximos três anos. Aqueles que tem vivido aqui por muito tempo, qualquer que 
seja a razão, poderão escolher partir. Direi algo a vocês: Existem Guardiões aqui, que nunca viriam a uma 
reunião como esta! Eles não se acham espirituais, mas até mesmo eles estão ancorando e dando suporte. 
Muito disto é intuitivo... atraídos para a área vida após vida, continuando a olhar por ela. Mesmo estes que 
não escutam esta mensagem irão sentir em seus corpos o repentino sentimento intuitivo de que seu trabalho 
está finalizado. Mesmo que seja um precioso lugar para se estar, alguns dos Guardiões partirão de qualquer 
forma, nem mesmo sabendo porque. 
 

Nós celebramos os Guardiões, e lhes dizemos que estes Humanos não reflectem trabalhadores da velha 
energia. Eles são os seus precursores, Trabalhadores da Luz! Se vocês se chamam Trabalhadores da Luz, en-
tão são aqueles que assumirão o manto dos Guardiões. Um influxo de energia e Humanidade está prestes a 
acontecer aqui. Guardião, à medida que a energia começa a ser percebida e a realidade do que está aconte-
cendo começa a se manifestar, você não será mais capaz de manter o Monte Shasta um segredo. No entanto, 
não fique alarmado. Sim, haverá crescimento. 
 

Talvez haja até mesmo mercantilismo. A montanha permanece a montanha, independentemente do que 
vocês fazem. Ela não pode ser pilhada, pois os Guardiões realizaram seu trabalho. Portanto, nós celebramos 
os Guardiões, e alguns de vocês que estão aqui. Não se surpreendam se forem puxados de volta para este 
lugar para uma caminhada anual de sua própria escolha, retornando para visitar a Família que reside na mon-
tanha. Está acontecendo uma grande mudança aqui. Quando retornarem, lembrem-se: subam a montanha 
antes que decidam o que mudou e o que não mudou! 
 

Realinhamento e mudança da energia do Monte Shasta 
 

Muitos de vocês sempre souberam sobre a energia deste lugar. Mas sabiam sobre a linha de tempo? E a 
profecia da montanha? Está acontecendo uma mudança que nem mesmo os mais esotéricos estavam esperan-
do. 
 

Deixem-me perguntar-lhes isto: se pensarem sobre aqueles que estão do outro lado do véu, saberão intui-
tivamente que lá não existe género como existe aqui na Terra. Anjos podem parecer ser macho ou fêmea, 
mas eles não são nem um nem outro. Nós dissemos, repetidamente, que Kryon e toda a Família à vossa volta 
não tem género. Quando vocês falam de género espiritual, estão falando sobre atributos energéticos. Isto dá 
a vocês uma referência... isto é masculino, ou aquilo é feminino. Torna-se uma ferramenta de identificação 
da comunicação, e não uma designação biológica. 
 

Preparem-se para algo que não esperavam: este sistema acabou. Já não existe mais razão para dar 
informações elementares em parábolas para aqueles que estão iluminados nesta Nova Energia. Portanto, 
dizemos isto: algo está acontecendo na montanha. Gravem as palavras agora de forma que possam retornar a 
elas mais tarde. Em um futuro não muito distante, aqueles que identificaram as porções masculina e feminina 



daquela montanha atrás de vocês (Monte Shasta) precisarão reavaliar isto. A energia ao seu redor está se 
fundindo. Está se fundindo. Alguns dentre vocês já têm estado conscientes disto. 
 

Chegará um momento quando não poderão mais dizer que esta porção particular é masculina ou feminina. 
Mesmo que estas sejam as energias que sempre foram partes da montanha, a própria montanha está fundindo 
estas energias. Está mudando. Está mudando porque é o momento para mudar. 
 

Oh, mas há muito mais. Daremos a vocês uma nova palavra. Alguns perguntaram aos Guardiões: "O Monte 
Shasta é um vórtice ou um portal?" Alguns dos moradores locais elevaram as mãos tentando explicar isto. Ela 
tem um atributo de ambos, não é mesmo? Então como explicam isso? 
 

Existem outros lugares e partes deste planeta que também demonstravam fortes energias masculina e fe-
minina. Mas, com a mudança da Rede Magnética alguns destes atributos se moveram ou se fundiram. Deixem-
me dar um exemplo. A área a que chamam Sedona mudou muito nos últimos doze anos... tanto que não irão 
mais sentir o que sentiram da última vez que a visitaram. Aqueles que a visitavam repetidamente sabem dis-
to. É isto o que a mudança da Rede fez com estas profundas áreas energéticas. Fez o mesmo com a área de 
Machu Pichu, a qual muitos visitam regularmente. As coisas estão começando a mudar até mesmo nas áreas 
energéticas mais conhecidas da Terra. 
 

Bem, deixem-me dizer-lhes o que isto fez com a montanha que está atrás de vocês. Ela foi activada. Ela 
tem esperado todo este tempo pela a mudança do magnetismo do planeta. É um vórtice? É um portal? Nem 
um nem outro. Ao contrário é algo novo: é um vortal! Alguns, especialmente aqueles que se chamam Guardi-
ões, não irão gostar disto. Afinal de contas, é a montanha com a qual cresceram, e ela está mudando. Guar-
dião, não existe julgamento ao deixar este lugar, apenas celebração. Se você é um daqueles que está pertur-
bado pela mudança energética e o aumento da população, não existe nenhum julgamento sobre a sua decisão 
de partir, pois você realizou o seu trabalho. 
 

Para aqueles que não acreditam neste processo de fusão, eu pergunto: por que ficarem chocados com isso 
quando as energias do planeta estão mudando tão profundamente? Onde se diz que as polaridades precisam 
ser as mesmas para sempre, geologicamente? Com uma enorme mudança no magnetismo, vocês não esperari-
am que as polaridades masculino e feminino se ajustassem? Onde se diz que as coisas apenas funcionam de 
uma maneira e continuam funcionando dessa forma? 
 

Alguns dizem que a Terra está se mudando para a quinta dimensão. Anteriormente, nós dissemos a vocês 
que não gostamos de nomear as dimensões, pois elas não são como feijões sobre uma mesa, coisas que po-
dem ser numeradas. No entanto, já que vocês agora estão em quatro dimensões, este é o próximo número 
lógico quando se referem à dimensionalidade. Por enquanto, e por uma questão de clareza, nós também ire-
mos chamá-la de quinta dimensão em referência àquela dimensionalidade para a qual vocês estão se mudan-
do e que representa uma grande mudança na realidade. 
 

As profecias sobre esta montanha têm falado sobre os seres que vivem dentro dela e que são de quinta 
dimensão. O que está acontecendo? O que está acontecendo à Terra? Esta profecia é bela. É esotérica. No 
entanto, para alguns é loucura. Poderia haver provas? Algumas profecias indicariam que existe uma cidade 
interdimensional na montanha habitada por seres da quinta dimensão com a energia Lemuriana. 
 

Deus abençoe os Guardiões que lhes trouxeram esta informação, pois eles foram directo ao ponto. Nós 
preferimos não chamá-la de uma cidade. Isto os faz compará-la com o que vocês estão acostumados. Nós 
gostaríamos de chamá-la uma reunião. É uma reunião interdimensional de seres da quinta dimensão constan-
temente mudando e se transformando (mais uma vez, o «cinco» é para vocês) 

Existem mais profecias também. A parte mais inacreditável e estranha para alguns é esta: haverá um dia 
(eles dizem) em que a montanha irá derramar aqueles que têm estado lá por eons! Chegará um tempo (eles 
dizem) em que os seres da quinta dimensão caminharão pelas ruas do Monte Shasta! É isto que eles disseram. 
Bem, talvez vocês possam celebrar esta verdade comigo de uma forma esotérica, pois isto está começando a 
acontecer. Enquanto vocês se sentam aqui, a cidade interior se eleva. Não temam. É uma celebração de vo-
cês. Deixem-me dar-lhes algo para que pensem a respeito: Por vários anos, temos falado sobre o momento 
quando o vosso DNA seria activado de uma forma interdimensional. Alguns disseram que seria activado para a 
quinta dimensão. Mais uma vez, este termo vem da ideia de que vocês estão se movendo para fora do quatro 
(a vossa realidade) para a próxima (que, para vocês, é o cinco). Esta tem sido a informação. Portanto, o que 
vocês acham que esta activação inclui? Daremos a vocês: apenas um atributo de activar-se o DNA. 
 

E se os vossos cientistas actuais estiverem certos, e vocês realmente tiverem matéria interdimensional 
dentro do vosso corpo (um ensinamento dos seminários do dia)? E se as coisas que vocês não podem ver, mas 
que estão lá, puderem incluir seres (anjos, para alguns) que fizeram fila para se moverem adiante quando 



fosse apropriado e a energia estivesse correcta? Eles vêm para, literalmente, ser parte da Família Lemuriana 
e para ser parte do próprio DNA que carregam com vocês. Pensem sobre isso por um momento. Alguns de 
vocês se sentem completos? Vocês estão esperando por algo ou por alguém para se juntar a vocês? E do que 
se trata toda essa conversa sobre os Lemurianos? 
 

Darei algumas respostas, mas antes de começar, lembrem-se disto: vocês deram permissão para isso. Não 
importa o que eu diga ou faça, existem alguns (que vêem conspiração e drama como o seu meio de vida), que 
dirão que esta é uma manipulação. "Estão vendo!" eles dirão, "Kryon nos enganou para que os Lemurianos 
pudessem nos controlar!" Vamos trazer isto para o campo aberto onde possam olhar para ele de forma que 
não seja um segredo. Unam a vossa intuição e vosso livre arbítrio. Quando Deus os preenche com amor, isto é 
uma manipulação? Não, não é. É uma transformação. 
 

A conexão lemuriana 
 

Existe um núcleo da Humanidade que sempre esteve aqui... que nunca partiu. Vida após vida, se encarnou 
em expressões de Humanidade que emanaram dos continentes e das muitas sociedades a que vocês chamam 
de Lemúria. Foi uma das maiores civilizações do planeta. Mesmo que tenha sido pequena se comparada com 
os padrões actuais, foi iluminada, quase até ao fim. Teve grandes líderes e cientistas, quase até ao fim. O 
primeiro grupo de vocês que emergiu podia ser encontrado no vale do Indo em uma outra grande civilização - 
quase toda composta de Lemurianos. No entanto, não era do vosso maior interesse juntarem-se em outra 
sociedade avançada, portanto foram separados de novo, desta vez por sobre toda a Terra. 
 

O núcleo do grupo que se senta à minha frente nesta noite, e muitos que estão lendo isto, é uma parte 
desta Família original. Estes são os primeiros a despertar no planeta - os poucos que carregam a estampa das 
culturas Lemuriana e Hindu. E isto emerge de dentro de seu DNA, Trabalhador da Luz. Não sabia disso? 
 

Alguns têm memórias sobre o seu tempo lá, que não podem explicar. É o grupo central que tem interesse 
nestas coisas - aquele com o DNA Lemuriano que desperta primeiro. Assim como um receptor de rádio, o DNA 
na maioria de vocês está sendo activado a um nível que provoca a sua livre-arbítrio e está pedindo para da-
rem uma olhada em tudo, porque algo está diferente. Tem sentido algo ultimamente? Você é o mesmo que 
sempre foi, ou algo está emergindo? Você sente que o tempo está se acelerando? Tem visto o 11:11 nos reló-
gios? 
 

Eu direi o que está acontecendo: Para muitos de vocês, existe a consciência de que agora estão prontos 
para se juntarem àqueles da quinta dimensão. O que estou dizendo? Existe muito trabalho acontecendo pelo 
planeta, o que vocês têm chamado de energia da quinta dimensão, incluindo entidades ao redor de todo o 
planeta e que esperam para capacitar vocês para se juntarem a vocês, de uma forma que não podem nem 
mesmo imaginar, interdimensionalmente. Não façam isto soar como uma invasão! É um convite através da 
livre-arbítrio, para que aceite os anjos que estão próximos para se tornarem "parte de você.” Também inclui 
as energias de todos os mestres que caminharam sobre este planeta. Muitos deles até falaram sobre seu re-
torno, e que poderiam preenche-los com a sua presença. 
 

Muitos se perguntaram se os mestres ascensionados poderiam retornar e caminhar pelas ruas deste plane-
ta. Bem, Ser Humano, quando você deixa este lugar, o lugar onde está lendo e caminha para o lado de fora, é 
isto o que está acontecendo! Esta é a realidade. Eles estão andando pelas ruas? Me respondam isto? Vocês 
estão caminhando pelas ruas? É sobre vocês, e sempre foi sobre vocês. Muitos estão começando a compreen-
der as nossas canalizações através dos anos. Agora estão se tornando conscientes de que a ascensão deste 
planeta, e o retorno dos mestres, está começando a acontecer dentro de vocês! Voltem e releiam a parábola 
“A Jornada para o Lar.” É sobre o Humano que se tornou divino, simplesmente através da intenção pura e 
uma transformação do ser através do conhecimento. É sobre a ascensão! 
 

Muitos Humanos espirituais desejam sentar-se esperando que a Terra e Deus “façam algo” por eles. Dese-
jam apenas observar, sentindo que são apenas Humanos, afinal de contas. Não desta vez. Aqueles dias se 
foram. Desejam observar o trabalho de mãos dadas com Deus? Terão que olhar para dentro onde Deus vive. É 
lá que tudo acontecerá, tudo. E, portanto, nós dizemos isto: tudo o que está aqui no Monte Shasta, todas as 
profecias sobre os seres esperando por certo tipo de tempo e energia no planeta, está acontecendo. As enti-
dades da montanha estão se alinhando para serem parte de vocês. Pedaços e parte deles se tornarão pedaços 
e partes de vocês. A Família se reunirá com a Família. 
 

Como podemos explicar isto a vocês? Vocês mudaram? Sim, é chamado «ascensão»! Como acham que isto 
será alcançado? É alcançado com uma profunda ajuda de um belo amor. É tudo parte de uma energia sobre 
este planeta sobre a qual falamos. Vocês sabem o que acontece com o grupo central que passa através disto? 
Eles mudam o próprio pó da Terra e a realidade do planeta. A consciência das crianças é parte disto, e elas 



também estão mudando. É tudo parte desta década, uma das mais profundas da história humana, onde vocês 
decidirão o que a paz na Terra realmente significa. É isso que está acontecendo aqui. 
 

DNA: O Início de uma explicação elaborada 
 

Não podemos parar a conversa agora sem discutirmos o DNA. Deixem-me falar sobre ele. Vocês o nomea-
ram, para a sua visibilidade e química em 4D, como: ácido desoxirribonucléico - DNA. É isto o que vocês vê-
em. É o que está na vossa percepção da realidade. É 4D e uma descrição de vosso genoma humano. Para a 
maioria na Terra, esta é a extensão dele. Temos falado sobre ele várias vezes. Quando dizemos DNA, não 
estamos nos referindo à camada química que podem ver. Nos referimos a todas as camadas. Aqui está uma 
informação básica. Já falamos sobre isso antes, mas teremos de ampliar isto agora. E também faremos algo 
mais. Já é tempo de conhecerem alguém. 
 

O DNA tem doze camadas de profundidade. Cada camada tem dois atributos - àquela que vocês podem ver 
em 4D (a dupla hélice) nós chamaremos a camada da base. Mesmo que «base» e «topo» não signifiquem mui-
to em termos interdimensionais, isto é apenas para vocês. É para dar uma ideia de onde ela pertence. Está na 
base. Esses dois atributos sobre os quais falaremos são os lados da escada, conectados por uma química, so-
bre a qual estão bem conscientes, que liga os dois atributos criando as conexões. Sobre esta camada, existem 
mais onze. Portanto, existe um total de doze camadas com 24 atributos. Cada camada, até mesmo aquelas 
interdimensionais, tem dois lados. Elas são equilibradas, assim como aquelas que podem ver. Dissemos que 
poderia chegar um momento quando discutiríamos as outras camadas. E faremos assim. Isto é complexo. 
 

Para que possamos fazer isto apropriadamente gostaríamos que conhecessem alguém. É uma surpresa. 
Capte isto direito, meu companheiro, pois isto é crítico (Kryon falando para Lee). Hoje desejamos celebrar 
Yaw-ee. Yaw-ee está aqui (falando sobre alguém na multidão). Yaw-ee é um nome Lemuriano composto de 
nove símbolos. A escrita lemuriana, assim como a suméria, que se tornou parte da cultura asiática e da cultu-
ra hindu, era uma escrita em símbolos. Isto quer dizer que as próprias letras tem significado. Elas eram con-
ceitos, e não apenas sons. Nove delas compõem o nome de Yaw-ee. Yaw-ee era conhecido por todos vocês 
como um dos maiores arquitectos que já viveu na Lemúria. Além disso, Yaw-ee tinha um presente. Yaw-ee 
construiu os Templos do Rejuvenescimento que estavam presentes nos topos das montanhas. Yaw-ee sabia 
tudo sobre o DNA. A ele foram dadas visões - visões que está recebendo ainda hoje. Eu gostaria de apresentá-
lo a vocês, pois ele está aqui neste grupo hoje. Uma surpresa até mesmo para Yaw-ee! 
 

Vocês o conhecem como o Dr. Todd Ovokaitys. Doutor, você está aqui? 
 

(Pausa...) 
 

Fale em voz alta se estiver presente 
 

"Sim, estou aqui.” (um surpreso Dr. Todd Ovokaitys responde da audiência) 
 

Então iremos nos referir a você como Yaw-ee. Nós o trazemos para esta situação por que desejamos rever 
a sua visão, e desejamos falar-lhe sobre o seu futuro. Não é por acaso que você se encontra no planeta, neste 
lugar, neste momento. Pois um despertar está começando. Você só pode ir muito longe com o que já conhe-
ceu. Desejamos levá-lo de volta para a visão que você teve nesta vida e que o colocou no trajecto no qual 
está actualmente, e foi uma visão profunda. Vocês se lembra dela? 
 

“Sim”. 
 

Yaw-ee, você se lembra da porta pela qual te levamos? 
 

“Lembro.” 
 

Lá, foi mostrado a você um DNA vivo nos trabalhos internos de um Ser Humano, que estava vivo e em fun-
cionamento. Lá, foi mostrado a você as ressonâncias magnéticas e mais coisas que são partes de uma escada 
em quatro dimensões. Você já se perguntou, doutor, porque nós o levamos para uma sala para te mostrar 
algo que não estava em uma sala? 
 

“Sim!” 
 

E agora nós diremos: é uma metáfora. Darei a vocês informação que mesmo você, doutor, não compreen-
derá ainda. A forma de todo o DNA junto, todo o DNA interdimensional quando colocado junto com olhos 
interdimensionais como uma forma total e completa, é um cubo de seis faces. Ele se encaixa dentro do 



Merkabah, um lugar muito bem projectado onde um cubo deveria estar. E é por isso que foi dada a você a 
metáfora da sala. É por isso que havia uma porta para levá-lo para um lugar com seis lados, todos iguais em 
dimensão. Agora farei algumas perguntas a você. Você estava consciente das torções? 
 

“Sim.” 
 

Você as contou? 
 

“Não.” 
 

Deixe-me contar, àqueles que estão lendo e escutando, sobre Yaw-ee. Ele era conhecido como o Mestre 
da Torção! Existe um segredo aqui, doutor, e é dado publicamente porque você tem a resposta. Vou-lhe dizer 
algo sobre isto. Muitos perguntaram, "O que causa as torções dentro das torções no DNA?" Alguns dizem que 
obviamente é a química que empurra e puxa sobre ele de certas formas, conferindo-lhe um determinado 
«enrolamento». Darei a resposta para o que causa as torções, e depois falarei sobre o Mestre da Torção. 
 

Existem quatro elementos, todos interdimensionais, que torcem o DNA. A torção relacional do DNA vem do 
puxão interdimensional sobre ele. Tempo, gravidade, magnetismo, e o outro, que vocês chamaram a Malha 
Cósmica. Mas nós iremos chamá-la Energia do Mestre Ascensionado. É a energia divina do cosmos. São os pe-
daços e partes do que vocês chamaram consciência humana. É uma energia que estão começando a descobrir. 

Todas estas quatro energias estão presentes em outras camadas dimensionais do DNA, e elas puxam e em-
purram sobre a dimensão que vocês podem ver, torcem a escada e provêem as torções dentro das torções. Já 
é tempo de contar as torções, doutor, e também já é tempo de ver em que direcção ele se torce, mesmo que 
isso já seja bem conhecido. Pois nós temos a informação: quando você começar a olhar para torção, verá a 
algumas correlações... algumas coisas que não esperava. Conte as torções dos Índigos também. Aqui estão 
coisas que ninguém suspeitava. O quão diferentes são os Índigos realmente? Existem diferenças básicas no 
centro biológico? 
 

“Sim”. 
 

Yaw-ee, você terá mais duas visões dentro de sua vida, se assim desejar. Elas acontecerão com você en-
quanto se movimenta de um lugar para outro, pois você assumiu uma vibração elevada onde estas coisas po-
dem agora ser vistas de forma que não requeiram mais cerimónia (meditação). Mais duas estão asseguradas 
para você. 
 

Yaw-ee, bem-vindo de volta à Lemúria! Havia canções sobre você. Parece que você aplicou a sua própria 
ciência para o seu próprio corpo e viveu uma vida muito, muito longa. Mesmo antes dos cientistas do seu 
tempo acreditarem em você, você estava aplicando-a e sobreviveu a todos eles. Se a cultura ainda estivesse 
lá, haveria livros sobre Yaw-ee, um dos maiores cientistas que já caminharam sobre o planeta. E esta é a 
verdade, Doutor. É uma das razões pelas quais eu pedi ao meu parceiro para falar com você frequentemente 
e canalizar para você em particular. É também uma das razões pelas quais você teve outras visões sobre uma 
vida passada, sobre a qual nunca contou a ninguém. 
 

Mais sobre o DNA 
 

Deixem-nos finalmente (por hoje) falar sobre uma camada do DNA que está próxima da base - uma cama-
da interdimensional que todos vocês estão sentindo. É difícil explicar isto, mas esta camada em particular 
que tem um nome e uma cor específica (os quais não daremos a vocês ainda), flutua para dentro e para fora 
das quatro dimensões. Sim, é interdimensional, mas também há atributos que interagem com o vosso DNA 4D. 
Vocês podem descrever este pedaço como a intuição... uma camada em si mesma que também é responsável 
pelo medo, a alegria e pelo amor... e pelas respostas que estas emoções carregam para a camada da base. 
Por que vocês choram quando têm medo, quando estão alegres e quando sentem o amor? Isso não é estranho? 
Existe uma similaridade na vossa reacção a todas as três, não é mesmo? 
 

Esta camada é responsável por isso. Ela é a interdimensional, e toca a camada quadridimensional que vo-
cês podem ver, chamada genoma humano. É a camada que descrevemos nas canalizações da ascensão, que 
precisam ser reescritas com o estatuto de ascensão. É uma das camada nas quais aqueles na montanha estão 
interessados. É camada do vosso futuro e do vosso passado. É a camada que está pronta para ser reescrita, e 
até mesmo reprojectada e reactivada. 
 

É a razão pela qual alguns estão sentindo um aspecto interdimensional do DNA na sua camada 4D. Uma das 
grandes questões que estão sentindo é esta: Queridos Seres Humanos, vocês estão sem um futuro! Vocês nas-
ceram em uma energia onde sabiam que tinham um futuro. Perguntem aos profetas. Bem, não aconteceu, 



pois não? Então para onde estão indo agora? O vosso futuro está sendo escrito agora mesmo por vocês. As 
profecias sobre o futuro estão sendo escritas por vocês. E isto é muito desconfortável para muitos. Afinal de 
contas, apenas os mestres podem escrever um futuro para a Terra. Este tema está se tornando familiar? 
 

Para alguns, vocês dependiam de um status emocional onde tinham um futuro profetizado, e que perten-
cia a vocês... fosse bom ou mal. Estar na Terra sem um futuro conhecido ou profetizado é estar em um navio 
sem um leme! É por isso que alguns de vocês despertam às três da manhã e desejam saber o que há de erra-
do. "O que está diferente?” podem perguntar. Pedaços e partes do DNA estão sendo arrancadas e reactivadas 
porque vocês pediram por isso. Tiveram algum sonho interessante ultimamente? O que está acontecendo? Oh, 
celebrem o milagre! Um tempo que alguns pensaram que nunca poderia ter vindo está diante de vocês. É um 
tempo em que a Terra celebra vocês. 
 

Por eons tem havido seres de quinta dimensão que não faziam nada além de esperar por vocês, e agora 
eles desejam se juntar com vocês para criar uma Terra com o potencial para o qual vocês nasceram... para o 
qual foram projectados, e sim, que até mesmo o vosso DNA sabe a respeito. Isto é profundo. 
 

Todas as camadas do DNA, sejam interdimensionais ou não, são nomeadas para vocês. Eles são os nomes 
de Deus. Eventualmente os daremos a vocês. Pedi ao meu parceiro para procurar ajuda de outros, de forma 
que os nomes sejam familiares para ele quando forem canalizados. Esta é a verdade. Mas vocês ainda não 
estão prontos para isto. Esta camada sobre a qual estamos falando é a mais próxima daquelas que vocês sen-
tem serem etéreas. Na próxima canalização iremos expor a terceira camada, e a última no 1º grupamento. 
 

Existem camadas que estão activas, e existem outras que estão esperando para serem activadas. Existem 
camadas que são apenas informativas e preparam um estágio. Também existem aquelas que são apenas um 
"potencial armazenado", como baterias esperando para serem usadas. E até existem aquelas que se comuni-
cam. Parte da vossa divindade está embrulhada no que vocês chamam o DNA. E esta é a verdade. 
 

Qual é a visão geral desta mensagem, enquanto finalizamos? Que quebra-cabeças está sendo montado! 
Aqui, hoje, vocês sentam-se com o arquitecto para o qual alguns de vocês cantaram, e nem o reconhecem. 
Tal é a dualidade que esconde as coisas, Família. Vocês são amados, cada um. Vocês são um grupo central, 
cada um. Vocês são aqueles que mudaram este planeta. A dualidade é forte, e muitos de vocês, lendo e escu-
tando, ainda não acreditam nisto. Isto é chamado livre-arbítrio. Mas eu sei os vosso nomes! Abençoada é a 
dualidade que recai sobre vocês, pois ela mantém o jogo justo. Precisarão de decidir se isto é real. Quando 
estiverem sozinhos e quando aquele momento estiver sobre vocês, quando estiverem perguntando sobre os 
outros, pedimos para esticarem as vossas mãos em um exercício sobre o qual já falamos antes, deixando-nos 
tocar-vos. Sintam o formigamento, a massagem e o amor. "Você está aí?" poderão perguntar. "Oh, sim, nós 
estamos, querido Ser Humano. Sim, nós estamos! Nós estamos sempre lá." 
 

Nós damos suporte ao amor de Deus. Esta é a essência daqueles que esperam para se tornarem vossos par-
ceiros. Enquanto se retiram deste lugar, muitos vão incorporar e manifestar isto. É por isto que vieram. Al-
guns farão isto e alguns não. É sobre a jornada, não sobre julgamentos do que você faz enquanto está aqui. É 
por isso que nós vos amamos da forma como amamos. Nunca houve um momento no planeta onde tão poucos 
fizeram tanto por tantos. Estou olhando para eles. 
 

Então por que estão aqui? O que os está aborrecendo? Terão abundância para o vosso sustento? Sim. Nós já 
definimos abundância antes. É quando vocês são alimentados todos os dias. Abundância é o amor de Deus nos 
vossos corações. Podem caminhar pela vida saudáveis? Sim. É chamado o amor de Deus no vosso DNA. Quando 
perceberem quem são e por que vieram, tudo começa a mudar. O convite para ascensão? Sim. Nós até já o 
definimos. Os primeiros a darem aquele passo graduado da ascensão serão lemurianos. Vocês sobreviveram 
eons, vida após vida. Vocês foram monges, freiras e xamãs - assassinados, queimados no poste - apenas para 
que pudessem manter isto fresco. E aqui estão vocês. É a vossa vez. 
 

Façam com que isto conte. Façam com que isto conte. Leitor, ouvinte, vocês sairão daqui diferentes do 
que quando vieram. Dentro do espectro da livre-escolha, cada um de vocês, em qualquer nível que desejem 
aceitá-lo, deixarão este lugar diferentes de como chegaram. Vocês não podem fazer nada a este respeito. 
Vocês são lemurianos. 
 
E assim é. 
 

Kryon 
 


