
02/07/2012 – Mensagem inicial de Kryon 

Olá, Eu Sou Kryon do Serviço Magnético. 

Reúno-me perante grupos de Seres Humanos com um objectivo principal: ajudar a 

elevar cada vez mais a vossa vibração para que, enquanto Seres Humanos em período 

de aprendizagem, a vossa vida seja esplêndida e regida por vocês próprios meus 

queridos. 

Porque é que isto é importante e necessário? 

Meus queridos, chegou a hora de perceberem que vocês são extremamente importantes 

na elevação vibracional da Terra! Vocês têm o poder, como alguns de vocês já o 

descobriram, de mudar o “normal” curso de eventos. Como tal, vocês têm o poder de 

elevar cada vez mais a vibração deste maravilhoso planeta e, consequentemente, a 

vossa. A Terra precisa de vós. 

Como o irão fazer? 

Elevando cada vez mais a vossa consciência. Retirem o ego do vosso plano mental e 

ponham-no no plano espiritual, com isto estarão a deixar que a vossa intuição e a vossa 

essência esteja mais presente em vós e estarão a obter um melhor controlo sobre as 

vossas vidas. Sem esforço nem sacrifício. 

Chegou a altura de vocês perceberem e aceitarem o vosso magnífico poder aqui na 

Terra. Vocês são e serão extremamente importantes na evolução deste planeta 

fantástico. Amem-na, pois Gaia tem imenso para vos dar. Até agora vocês só 

permitiram dar-se ao planeta, isto é, até agora vocês só colheram deste planeta coisas 

físicas e apenas se preocuparam com este aspecto, porém ao trabalharem em cooperação 

com o vosso planeta e tendo em mente todo o ser, multidimensional, que a Terra É, 

obterão grandes resultados! Alguns já o começaram a entender e são celebrados por 

isso. 

A Terra tem um poder muito mais infindável do que vocês o compreendem. Quando o 

sentirem e virem os resultados, irão, imediatamente, assumir este processo como um 

todo e nunca mais deixarão de agir desta forma. Alcançarão o estado sublime da 

consciência do solo, do mar, do campo… Será imediato pois vocês entenderão o 

verdadeiro poder que a Terra encerra e… o vosso verdadeiro poder enquanto seres 



humanos eternos! Meus queridos, vocês já entenderam uma pequeníssima parte do 

poder que todo o vosso Ser É. Como tal, ao compreenderem o poder da Terra, 

perceberão que vocês, enquanto seres humanos, fazem parte da Terra (a vossa biologia) 

e como tal o conhecimento e sabedoria que vocês têm e obtêm deste lado do Véu tem de 

ser aplicado conforme as leis universais impressas nos vossos códigos e conforme a 

energia e vibração impressas nos códigos da Terra. Vocês sabem tudo isto, procurem-no 

dentro de vós. A intenção é tudo. 

Simplesmente adaptem e adequem as vossas acções de maneira a que a vossa vibração 

se eleve e consequentemente a vibração da Terra se eleve também. 

Amem-se a vocês próprios e Amem o vosso maravilhoso planeta. 

Deixo-vos por agora com esta importante mensagem. Quero agradecer a todos os que se 

permitiram estar presentes a lerem a mensagem que vos transmitimos. 

São verdadeiramente iluminados e profundamente amados por nós. Sempre vos 

apoiaremos. 

E assim é, 

Kryon. 

 


