
12/07/2012 – A Terra 

Olá, Eu Sou Kryon do Serviço Magnético. 

Antes de vos falar quero dizer-vos que são profundamente amados. Sempre vos 

acompanhamos meus queridos. Se pensarem que estão sozinhos a isso vos dizemos com 

todo o amor: estão errados. A Verdade é que estamos ao vosso lado constantemente a 

enviar-vos amor. Sob muitas formas: amor puro, conhecimento, informação, cura, 

sabedoria… 

Sobretudo lembramo-vos de quem vocês São! Que são perfeitos e eternos, que têm um 

poder infinito e perpétuo. Que podem utilizar esse poder para que a iluminação ocorra e 

para que seja eficaz de modo a trabalharem cada vez mais em parceria connosco e com 

vocês mesmos. E, principalmente, para que o vosso período de aprendizagem seja 

realizado de forma amorosa, simples e grandiosa.  

Alguns perguntam: onde aplicar esse trabalho? 

Meus queridos, como já foi transmitido anteriormente, vocês vivem e existem na Terra. 

Como podem imaginar e como o sabem, a Terra é um maravilhoso e poderoso Ser Vivo. 

Que, tal como vocês, também tem um caminho de iluminação. Pensem na Terra como 

se fosse um Ser Humano. Por exemplo, quando a Terra ascender, também Ela passará 

por todo o processo de Ascensão que vocês também passam. Como tal, e para 

perceberem a analogia que vos ofereço, este maravilhoso planeta voltará a encarnar, se 

assim o decidir. Que astro ela encarnará?, questionam vocês. Pois bem meus queridos, 

tal como vocês escolhem, a Terra também escolhe o que irá ser numa próxima 

encarnação. Uma estrela, outro planeta, ninguém senão a Terra e o Espírito o saberão. E 

só quando chegar a altura é que o processo se decidirá. Por agora não falemos mais do 

processo do vosso planeta pois, por agora (!), não vos auxiliará no vosso.  

Falei-vos da Terra pois vocês, meus queridos, estão intimamente interligados com Ela, 

não só por vocês serem parte da Terra mas também por existirem e caminharem com 

Ela.  

Agora, ao saberem que a Terra é um Ser Vivo igual a vocês, ficaram com uma nova 

consciência sobre a vossa adaptação e a utilização do poder que têm e obtêm deste lado 

do Véu aqui, na Terra. Utilizem esta informação para se auxiliarem a vocês próprios e 



auxiliarem o vosso querido planeta. Desafiamo-vos a explorarem as mensagens 

escondidas nesta canalização. É com amor que vos digo que obterão grandes resultados 

nas vossas vidas. 

Meus caros, vocês fazem parte da Terra! O vosso corpo físico “pertence” à Terra. Ao 

trabalharem em cooperação com o vosso planeta, simplesmente amando-o intensamente 

e entendendo-o no todo que ele É, a distância para a iluminação reduz 

significativamente e são extremamente celebrados por isso. Esta informação é para vos 

auxiliar enquanto estão em período de aprendizagem aqui na Terra pois, como vocês o 

sabem, pertencemos todos a um Todo maior. E as vossas/nossas acções contribuem para 

a iluminação do próprio Espírito. 

São intensamente amados e celebrados por todos nós! 

E assim é, 

Kryon. 

 


