
18/08/2012 – Eu Superior 

Olá, Eu Sou Kryon do Serviço Magnético e vocês, meus queridos, são profundamente 

amados. 

Nesta Nova Era têm aparecido muitos canalizadores de entidades como Eu (Kryon), a 

quem chamam de Mestres ou Anjos. Queridos, é necessário que saibam que não existem 

outros Mestres senão vocês. Mestres de vocês próprios. Quando falo em Mestres, falo 

no sentido de cada um para si mesmo, ou seja, só poderão ser Mestres se forem, 

primeiro que tudo, Mestres de vocês mesmos. Se tiverem isto presente em vós, irão 

abrir-se caminhos que serão altamente benéficos para vocês e para o vosso processo de 

evolução. Vocês escolheram vir a este planeta com um propósito – aprender. E com a 

aprendizagem, queridos, vem a evolução e ascensão. Vossa, do Planeta Terra e do 

próprio Espírito, ao qual todos pertencemos. Como tal, concentrem-se senão em vocês 

próprios visto que irão produzir efeitos no Consciente e Inconsciente Colectivo. Nós, 

deste lado do Véu, auxiliamo-vos eternamente no papel/missão que escolheram – a 

Vida. 

Ao encarnarem vocês escolheram ser corajosos, autênticos guerreiros, queridos. Vocês 

escolheram esquecerem-se de tudo para vir aprender. Nós vibramos intensamente de 

amor por terem sido tão corajosos! 

Ao longo da vossa vida deparar-se-ão com determinadas aprendizagens específicas que 

vocês escolheram para aperfeiçoar. Por isso, quando vos acontecer algo que não 

compreendam, aceitem com a consciência de que foram vocês que planearam aquele 

potencial. E se o potencial se transformou em acção, aceitem a dádiva, queridos. 

Nós estamos sempre disponíveis para vos apoiar! E, mesmo que vocês não o saibam 

nem o peçam, apoiamo-vos sempre, a cada momento. 

Canalizadores 

Existem Seres Humanos como o meu parceiro que escolheram e “assinaram” este tipo 

de contracto/missão – traduzir e transmitir as mensagens que nós deste lado do Véu vos 

trazemos. Este processo é chamado de canalização e nos últimos tempos têm aparecido 

muitos canalizadores de diversas entidades como eu, Kryon. Isto tem uma explicação, a 

Terra está em transição para uma Nova Era em que só reina o Amor e a Paz Interior, um 



nível a que chamamos de estado ascensional. Queridos, apercebam-se cada vez mais 

desta Era que chegou e abracem-na pois foi graças a vocês que esta mudança foi 

possível, foram vocês que a pediram e disseram: “Estamos preparados!”. E são 

extremamente honrados por isto. De facto, deste lado de Véu, a cada dia que passa a 

celebração por vocês é cada vez maior. 

A compreensão do Tudo estará, com este processo, mais presente no vosso Ser. 

Enquanto esta Nova Era se instala vocês lembram-se cada vez mais de quem 

verdadeiramente são e isto deve-se apenas a uma razão: a vossa essência é composta 

pelas características desta Era – Amor e Paz. 

Enquanto entram nesta nova vibração e começam a expandir a vossa consciência, abre-

se um novo portal de oportunidade característico e que pertence a todos vós – a 

canalização do vosso Ser Superior. 

O Ser Superior corresponde à vossa representação deste lado do Véu. Comuniquem com 

ele e escutem-no pois ele é a parte de vocês que se lembra de quem verdadeiramente 

vocês são. Ele está sempre em contacto com o Espírito pois Ele é o Espírito. Ao 

canalizarem-no, ou seja, ao se fundirem cada vez mais com esse vosso pedacinho, 

estarão a canalizar o Amor do Espírito através da vossa própria entidade. Segundo a 

vossa tradução e interpretação pois já atingiram o grau necessário para terem esta 

responsabilidade, o que é maravilhoso e perfeito. Isto é muito importante pois é segundo 

a vossa consciência que o Ser Superior é traduzido e é para ser canalizado para vocês, é 

para utilizarem na vossa vida. Reparem queridos, vocês estarão na comunhão interna 

mais profunda com o vosso Ser. Muitos chamariam este processo de intuição e 

inspiração divina pois este “tipo” de canalização – a da vossa própria entidade – é 

exclusivo para vós. E quando accionarem este processo, os outros à vossa volta irão 

notar as diferenças pois a nível celular eles percebem que vocês já estão com uma 

vibração diferente, que já estão a trabalhar em parceria com o Amor do Espírito.  

Deixo-vos uma dica para que oiçam o vosso Ser Superior fidedignamente: aceitem e 

entendam que a vossa dualidade também é perfeita e necessária enquanto existem aqui. 

Retiro-me com um breve até já, meus queridos. São intensamente amados e celebrados 

por todos nós. E assim é,  

Kryon 


