
25/07/2012 – O Poder da Palavra 

Olá, Eu Sou Kryon do Serviço Magnético. 

Cada um de vós é profundamente amado, meus queridos. 

Existe um poder intimamente ligado ao poder do Amor. Até porque o poder de que vos 

falo hoje é constituído por amor. Se leram as minhas palavras anteriormente canalizadas 

pelo meu parceiro, irá fazer-vos sentido que este poder tenha como constituição o amor. 

Meus queridos, falo-vos do Poder da Palavra. 

Este é um dos poderes que, através do amor e só do amor, é transmitido o Amor. E só 

desta maneira é que poderia ser. Imaginem que queriam transmitir algo. Só o poderiam 

transmitir se a mensagem possuísse, como essência, o que queriam passar. O mesmo 

sucede com o Amor e a Palavra.  

O Poder da Palavra que vos transmito é muito específico. É a forma utilizada para 

transmitir o conteúdo científico e lógico do Amor. O Amor é facilmente sentido dado 

que basta abrir o vosso coração e apelar à vossa essência com intenção pura, que a vossa 

biologia sagrada e o amor do espírito que vive dentro de vós respondem imediatamente. 

Mas não é fácil transmitir ou explicar isto a um interlocutor que ainda não tenha a 

intenção de sentir e vibrar com Amor. É aqui que entra a Palavra. E, como sabem, a 

Palavra tem de ser cuidada se querem que o vosso interlocutor perceba e sinta o que lhe 

querem transmitir. 

Existem duas premissas que vos auxiliam a potenciarem o vosso dom da Palavra: 

 Que vivam, existam e sejam Amor (este último é impossível não o serem, por 

mais esquisito que possa parecer para alguns); 

 Que transmitam o vosso Amor através do vosso exemplo. 

Isto é muito importante pois para conseguirem que o outro vos compreenda terão de 

incorporar o conteúdo da mensagem senão o outro não vos compreenderá e quando 

existe uma hipótese de ele se Lembrar… poderá não o conseguir. 

A 2ª premissa, queridos, também é importante. Só através do vosso exemplo é que o 

vosso irmão poderá se lembrar de quem verdadeiramente É e poderá compreender e 

sentir a vossa mensagem. Esta premissa data de há mais de 2 mil anos. Olhem para 



Mestre Jesus que vos deu o maior exemplo de Amor e Perdão e só pelo exemplo dele é 

que a sua mensagem perdura no tempo. E existem muitos outros, Buda, Yogananda 

entre muitos outros. As suas mensagens só foram ouvidas com tamanha magnitude 

devido ao exemplo que os Mestres vos deram enquanto Seres Humanos. 

Meus queridos, todos vocês sem excepção possuem este potencial! E estarão prontos 

para activá-lo quando assim o permitirem. Basta que expandem o vosso coração e 

deixem que o amor que vive dentro de vós se manifeste na vossa vida. Quando isso 

ocorrer e se completar, estarão preparados para aceitar e activar o maravilhoso Dom da 

Palavra. 

E lembrem-se queridos, que a mesma legião de anjos que vos apoiam nunca vos 

abandonará. 

São ternamente amados. 

E assim é, 

Kryon 

 


