
13/07/2012 – O Ego e o Amor 

Olá, Eu Sou Kryon do Serviço Magnético e vocês são intensamente amados. 

Meus queridos, desta vez venho-vos falar do Poder que já possuem, o Poder do Amor. 

Este é o poder universalmente reconhecido por todos os Seres. Isto acontece para todos, 

quer sejam aqueles que chamam de extra-terrestres, sejam humanos, anjos e, na Terra, 

quer sejam objectos, animais, todos! Todos reconhecem o Amor. Isto acontece pois tudo 

e todos têm como essência a energia amorosa do Espírito. Não confundam este Amor 

Universal, por muitos chamado de Amor Incondicional, com o Amor que sentem pelos 

vossos companheiros. Este Amor Universal que vos falo vem de Casa e é a essência do 

vosso Ser. 

Com este poder poderão realizar qualquer desejo, qualquer desejo, qualquer desejo. 

Com Ele poderão alcançar utopias e impossíveis, qualquer que seja a vossa intenção e 

propósito. 

Para isto é necessário compreenderem verdadeiramente que Tudo tem como essência o 

Amor e que Vocês, meus queridos, têm como essência o Amor. Utilizando a lógica 

matemática: Vocês = Tudo! Ou seja, logicamente, vocês são e estão interligados com 

Tudo e podem controlá-lo. De Tudo, nesta comunicação, entendemos que é tudo o que 

acontece convosco e na vossa vida. Mas com amor vos chamamos a atenção que só 

poderão controlar este Tudo com Amor, pois é a essência das duas partes fundamentais 

da equação (Vocês e Tudo). Qualquer outro “poder” utilizado na tentativa de assumirem 

o controlo do Tudo será infrutífero e irá transformar-vos, embora que superficialmente, 

no poder que tentaram utilizar. A isto chama-se uma tentativa de manipulação pois, de 

facto, estarão a manipular-se a vocês próprios. 

Amem, portanto, o Tudo e controlem-no dado que estarão a amar-se a vocês próprios e 

estarão a amar o vosso processo de vida. Só com a consciência de que a vossa essência é 

constituída de Amor é que poderão controlar as variáveis da vossa vida. A este processo 

chamamos Partilha Amorosa – em que controlam a vossa essência, deixando-a fluir. Se 

se descontrolar, novamente vos dizemos, que estarão a manipular-se a vocês próprios e 

aí o alerta chegará. Proveniente do vosso Ser Superior, com muito amor, vocês próprios 

se irão advertir. Fisicamente, mentalmente, vocês próprios decidirão o que é apropriado. 



Para que tudo isto que vos falamos aconteça, meus queridos, é importante controlar o 

vosso Ego. O Ego é um implante que vos põe à prova e que vos treina na aproximação 

fiel à vossa essência. É aquela voz que tenta deturpar as vossas intuições originais e os 

vossos sentimentos mais belos provenientes do vosso Ser Superior – vossa essência. O 

Ego é caracterizado por sentimentos contrários ao Amor: orgulho, tristeza, mágoa, dor, 

raiva, sentimentos e complexos de inferioridade e superioridade. Ao detectarem estes 

sentimentos é onde o treino e a magia começam – o início da presença e influência do 

vosso amigo Ego! Perante isto têm duas possibilidades de escolha – ou reagem ou 

deixam-se levar. Pedimos-vos que reagem meus queridos. Solicitamos que se 

aproximem a cada momento da vossa essência. Foi para isto que escolheram vir à Terra. 

Quando o treino surgir, comecem a transformação desses sentimentos para sentimentos 

amorosos e de acordo com a vossa essência passarão no treino, subindo mais um degrau 

na vossa evolução pessoal e obterão um poder magnífico – o controlo do Ego e a 

aproximação ao vosso Ser Superior. Como já perceberam, obterão o controlo, sempre 

que quiserem, de permanecer na energia do Amor, a energia e vibração da vossa 

magnífica e sagrada essência! Com este processo e à medida que foram lendo estas 

palavras, sentimos, eu e você meu querido, a necessidade de excluir a palavra 

“controlo”, ficando apenas com: Poder do Amor. O vosso verdadeiro Poder e o Poder 

da Nova Era. 

Finalizando, o que São Vocês, meus queridos? 

O Amor do Espírito ressoa em vocês! Assumam-no. 

Amamos-vos terna e profundamente. 

E assim é, 

Kryon. 

 


