ESCOLHER QUEM SE CANALIZA
Costumo dizer que o canal receptor humano trabalha sem rede… ao contrário dos
trapezistas no circo! Ou seja, é sempre uma incógnita o que poderá acontecer. Poderá ser
uma inquietação, se ele ainda não adquiriu a experiência suficiente para fazer o seu trabalho
tranquilamente, seja quais forem as condições.

* * *
Um amigo perguntou-me se é possível escolher, com antecedência, quem se quer canalizar.
Em relação a este tema, importa fazer uma distinção entre o canal humano que só canaliza
uma entidade e o que canaliza várias entidades. Se canaliza só uma entidade (como Lee
Carroll, que canaliza apenas Kryon), é óbvio que pode anunciar antecipadamente quem vai
canalizar, porque não tem alternativa. Pelo contrário, quem costuma canalizar várias
entidades, encontra-se numa situação diferente, pois, como foi explicado acima, não sabe
quem vai canalizar nem o que vai ser dito.
Todavia, no Fórum de Canalização, realizado em Lisboa no dia 18 de Março de 2006, fiquei
surpreendido quando um dos participantes, a dada altura revelou:
Tudo é uma escolha individual. Por reconhecer esta realidade, aceitei canalizar a Sabedoria e
o Amor Maior, que os nossos Amados Mestres inspiram no nosso coração. Por isso, escolhi
partilhar convosco, hoje e aqui, a amorosa energia de Maria Madalena.
Posteriormente, conversei com pessoas que assistiram a esse Fórum e encontrei nelas a
mesma surpresa.
Seja como for, admito que certos canais disponham de um grau de relação tão estreito com
as várias entidades que costumam canalizar, que lhes seja possível saber, com antecedência,
qual delas vai transmitir quando chegar o momento.
Eis a divertida descrição que Lee Carroll faz da sua primeira canalização ao vivo (retirada do
livro 1, Os Tempos Finais), para se entender até que ponto pode ir essa «intimidade»:
Comecei a pensar: Bem, qual é a pior coisa que pode acontecer? Pessoas às gargalhadas
enquanto eu gaguejo à procura das palavras transmitidas por um mestre magnético desde o
mundo do Espírito e que fala comigo quase permanentemente... excepto, claro, naquele
momento? E se me sentir demasiado nervoso para traduzir adequadamente e lhes digo que,
em Abril, cairão meteoros a menos que se usem uns certos colares? Isto é... Não, não posso
alinhar numa coisa destas. «Nesse caso - diz-me Kryon (enquanto conduzo o carro) - farei eu
isso por ti.»

Seja como for, este tema das canalizações está contaminado pela suspeição de algumas
pessoas para quem os canais humanos são uns charlatães que só canalizam os seus egos
obesos. Servem-se da canalização para terem público, fama e ganharem dinheiro,
mostrando habilidades «estranhas» que não podem ser provadas cientificamente. Toda esta
questão, que interessa pouco, serve apenas para nos mantermos no plano mental, racional e
especulativo, donde conviria que saíssemos rapidamente.
Muito mais importante do que saber se o canal escolhe ou não quem vai canalizar, é SENTIR
se o conteúdo da canalização que presenciamos, ou lemos, nos pode ser útil. O resto é
conversa.
Paz e harmonia para a Terra e para todos os que nela habitam.
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