
20/07/2012 – A Sabedoria e o Amor 

Olá, Eu Sou Kryon do Serviço Magnético e cada um de vós é profundamente amado. 

Neste momento falo-vos apenas para vos transmitir algumas palavras. Amor e 

Sabedoria. Meus queridos, sejam profundamente amorosos! É o caminho mais simples e 

lógico para se alcançar a verdadeira sabedoria. Tal como vos disse anteriormente, Tudo 

é Amor e, por isso, é que vos digo que para se alcançar uma verdadeira sabedoria é 

necessário existir e aplicar Amor nas vossas vidas. Não confundam sabedoria com 

inteligência ou conhecimento pois são conceitos bastante distintos. Para se ser sábio não 

é necessário ser-se inteligente e conhecedor (segundo os vossos padrões) pois todo 

vosso o conhecimento é superficial em comparação com o conhecimento que têm 

quando estão neste lado do Véu. Todo o conhecimento que têm já estava 

inevitavelmente guardado na vossa representação astral, o vosso Ser Superior, vocês, 

meus queridos, é que se propuseram “esquecer”, o que também é correcto para a vossa 

experiência aqui no planeta Terra. Pedimos, então, que escolham abrir as vossas mentes 

e o vosso coração e escolham lembrar-se de tudo. Vocês têm essa capacidade meus 

queridos. Muitos não acreditam mas todos encerram dentro de vocês um poder 

infindável e maravilhoso. Ao escolherem lembrar-se, irão deparar-se com o que vocês 

próprios já sabem, por vezes não o reconhecendo – o Amor é a essência de tudo. Ao 

encontrarem-se nesta situação verão que tudo faz sentido, tudo tem um propósito e que 

o conhecimento, a inteligência e a sabedoria sairão dos vossos padrões actuais e estes 

três lindos conceitos estarão em tudo o que observam. 

Encontrarão paz e alguma excitação e entusiasmo neste processo pois, nesta altura, 

começaram a despertar. Tudo começará a fazer sentido nas vossas mentes e ao olharem 

para trás, pensarão: - como é que eu nunca me tinha lembrado disto? 

Respondo-vos como vocês irão responder a vocês próprios: tudo é perfeito, tinha de 

acontecer assim pois tudo é amor e o vosso tudo rege-se segundo as vossas escolhas. 

Estas escolhas são mais subliminares do que parecem meus queridos, isto porque há 

coisas que desejam e muitas vezes as co-criam e parece que continuam “no mesmo 

sítio”. Isto deve-se ao facto de vos faltar algum conhecimento de vocês próprios. Muitas 

vezes esta situação acontece devido ao facto de não acreditarem verdadeiramente no 

vosso poder e não acreditarem que realmente conseguem mudar a vossa vida. Pois bem, 

como já vos disse anteriormente, vocês, meus queridos, têm esse poder! Acreditem na 



vossa entidade, vocês são poderosos, magníficos, amorosos e sábios. Vocês são mestres 

de vocês próprios. Queremos que se relembrem disto e desejamos que se permitam 

experienciar a vossa multidimensionalidade em pleno pois encontrarão respostas até na 

mais profunda escuridão. Isto é irónico pois vocês nunca poderão estar numa situação 

destas devido à luz que emitem, porém se não reconhecerem este inegável atributo a 

vossa luz não se manifestará. Poderão, sempre que quiserem, procurar auxílio deste lado 

do Véu – tanto no vosso Ser Superior como nos vossos queridos Guias, e também em 

entidades como eu que estão aqui para vos amar ternamente. 

Peço-vos que tirem a dúvida do vosso Ser e que se assumam perante vós próprios e que 

comecem a acreditar que são poderosos no Amor, a essência de tudo. 

Porém, existe outra explicação para que, apesar das vossas escolhas terem sido feitas, a 

vossa vida continue fora do que gostariam. Meus queridos, as velhas maneiras de agir 

não são compatíveis com a Nova Energia que adquiriram! Quando atingem um novo 

nível de consciência vibracional já não é possível voltar atrás. Acaso voltam atrás 

quando descobrem uma nova maneira de viverem a vossa vida que vos faz mais feliz? É 

como funciona meus queridos. Se atingem um novo estado vibracional, as maneiras de 

actuar pertencentes ao estado anterior não serão compatíveis com a nova graduação que 

adquirem. Porém tudo é perfeito. A vossa situação de vida neste momento está 

estagnada pois vocês assim o escolheram. A determinada altura, vocês escolheram 

aprender algo para crescerem e elevarem a vossa condição vibracional com isso. 

Identifiquem essa aprendizagem planeada. Após a identificarem olhem para ela com 

muito amor e escolham ultrapassá-la e escolham, a partir deste momento, assumir quem 

vocês são e pegar nas rédeas da vossa vida. Parece simples não é? Meus queridos, o 

Amor do Espírito é mais simples do que parece. Dado que tudo é amor então, através 

duma energia aplicada com amor, encontram respostas e soluções onde nunca as 

encontraram. Pois tudo parecia tão complicado.  

Simplifiquem a vossa vida, meus queridos. Encontrarão o que sempre procuraram: Paz. 

São profundamente sábios e são profundamente, intensamente e ternamente amados por 

todos nós. 

E assim é, 

Kryon. 


