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O Grupo de Kryon é a denominação que Mario Liani utiliza 
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É TEMPO DE CRIAR UMA AGENDA DE IMPROVISAÇÃO 

Canalizado durante o dia 21-12-2004 
 

Queridos Humanos 
 
Termina uma etapa de criação consciente, durante a qual cada um de nós idealizou as 
suas próprias criações e colheu, objetivamente, o resultado delas. Esta etapa se 
enquadra em uma época (do seu ano) propícia para fazer um balanço do que foi criado 
e daquilo que ainda não se conseguiu concretizar. 
 
Adquirir consciência de tudo aquilo que está agendado é apropriado, pois pode lhes 
ajudar a focalizar a sua atenção nos objetivos que consideram mais importantes, 
estabelecendo uma ordem de prioridades para as suas próprias criações. 
 
Co-criar consiste em criar uma agenda de ação para colaborar com aqueles de nós que 
estamos por trás do Véu, seus guias, para materializar aquilo que vocês desejam 
obter. 
 
Antes de começar a criar a sua agenda, revisem a agenda de criações passadas e 
aprendam com aquilo que foi criado e com o que foi deixado de criar. Observem 
quanto do que foi criado, e que estava agendado, conseguiram materializar. Analisem 
como conseguiram, que forças intervieram, se tiveram que empurrar ou forçar muito 
as coisas, ou se, ao contrário, tudo fluiu de forma harmoniosa... Aprendam com as 
suas experiências e usem-nas para alcançar novas criações. 
 
Entretanto, quando forem começar a criação, levem em consideração que o Espírito 
também tem a sua própria agenda de criação e o tempo humano ou linear nem 
sempre faz parte dela. As suas criações poderiam, ainda que não necessariamente, 
estar colidindo com a nossa agenda, pois nós temos uma visão de conjunto que vocês 
não possuem, pois ela faz parte de uma realidade maior que está entrelaçada com 
diferentes realidades ou níveis de consciência, onde sabemos tudo sobre o seu 
potencial evolutivo. 



Quando ambas agendas se fundem, a nossa e a sua, as projeções daquilo que 
precisam são ativadas, a fim de concretizar os seus objetivos, em uníssono com a sua 
aprendizagem atual por causa do seu processo evolutivo atemporal. Desta forma, 
ocorrem os acontecimentos que são necessários para produzir a sua conexão com o 
seu plano mestre individual, aquele que lhes vincula como anjos, em serviço, 
disfarçados de humanos, no seu nível de experiência. 
 
A mistura das duas agendas é o que chamamos de co-criação. 
 
Assim, as duas agendas se misturam em um só, único e muito pessoal produto final. É 
como uma receita que tem ingredientes muito específicos, junto com o toque da mão 
de um cozinheiro muito especial, o seu Ser Superior multidimensional, que dirige todas 
as criações da cozinha mestra do Espírito. 
 
Criar a sua realidade é parecido, um pouco, com cozinhar. 
 
Há quem cozinhe a sua realidade seguindo as instruções de uma elaborada receita com 
exatidão (por receita, entendam um conjunto de instruções dadas por outra). Os que 
cozinham assim, têm a crença de que tudo deve ser feito ao pé da letra, com exatidão 
e, com isto, negam a possibilidade de improvisar ou de experimentar, ou seja, de 
colocar o seu toque pessoal ao que estão preparando. 
 
Há outros que cozinham imbuídos de um espírito de improvisação, pois começam sem 
saber com exatidão o que vão preparar e vão pegando, ao acaso, os ingredientes, à 
medida que são revelados na estante dos condimentos ou na gaveta do refrigerador, 
sem seguir uma agenda pré-estabelecida. Desta forma, é muito provável que surja 
uma criação única, uma receita que nasce de gostos e preferências pessoais, a qual, 
geralmente, chega a surpreender não só os convidados, se houvessem, mas o próprio 
cozinheiro criador que, na verdade, não consegue acreditar no que foi obtido... 
 
Alguns se abriram para a experiência, entregaram-se sem restrições e fluíram até algo 
que lhes disse que tudo estava bem. Outros, os que seguem a receita, em 
compensação, deixaram pouca ou nenhuma margem para que a sua criatividade 
surgisse a galope e lhes ajudasse a melhorar algo que eles acreditavam que era 
perfeito. 
 
Quando estiverem em processo de criar, ao permitir que a sua agenda se flexibilize e 
vá se originando à medida que os eventos aconteçam, estarão ajudando ao Espírito a 
co-criar para vocês, pois o Espírito não segue receitas, limitando-se a conectar os fios 
das suas possíveis criações com os terminais que têm as probabilidades mais 
realizáveis, deixando momentaneamente de lado aqueles fios-criações que não têm 
possibilidade de serem conectados de imediato. Digamos que aqui, deste lado do Véu, 
somos como uma espécie de otimizadores de possibilidades (isto é, quando nos 
deixam fazer direito)... 
 
Quero dar uma sugestão: criem a sua agenda pensando que estão criando um plano 
para alguém que tem um plano maior oculto. Projetem o seu plano deixando espaços 
para possíveis mudanças de rumo ou, simplesmente, para improvisar, sem detalhes 
desnecessários. Só projetem os seus objetivos principais e deixem os detalhes para 
nós, pois nós sabemos como e quando intervir. 
Quando co-criamos desta forma, vocês e nós, juntos, permitimos o surgimento de uma 
agenda combinada que será original, flexível, espontânea e, de forma alguma, viciada 



ou obstaculizada por certos desejos pessoais que podem não corresponder 
inteiramente ao plano mestre do Espírito. 
 
Procurem não se esquecer que a agenda que o Espírito deseja compartilhar com vocês 
não é só a sua. O Espírito não joga só com vocês. Nós jogamos com todos os 
indivíduos. Portanto, as criações do Espírito que se referem a vocês também envolvem 
outros seres, fazendo com que suas agendas se cruzem ou sejam comuns para as 
outras pessoas. Desta forma, o Espírito atua como uma grande sinaleira que deve 
estar continuamente pendurada nas infinitas avenidas, permitindo que alguns se 
reúnam, que outros se cruzem sem atrapalhar-se ou que se evitem as colisões mais 
graves. 
 
Quando estão criando para si, também estão fazendo para os demais. Portanto, 
quando planejarem a sua agenda, procurem ser mais conscientes sobre o resultado 
das suas próprias criações, acrescentando os seguintes ingredientes extras: “Quem 
estou envolvendo nisto? Como os demais são afetados?”. 
 
Quando vocês conseguirem adquirir consciência de que as suas criações, na verdade, 
são as de todos, deram um passo muito importante para nos ajudar a co-criar com 
vocês, pois a sua aquisição de consciência possibilita que lhes ajudemos a vislumbrar 
outros potenciais que estão ali para serem descobertos por uma atitude consciente e 
uma visão desconectada de possíveis angústias. 
 
Juntos, vocês e nós, podemos formar uma equipe invencível. Basta apenas que não 
nos atrapalhemos mutuamente enquanto jogamos o mesmo jogo, pois sabiam que 
todos nós estamos na mesma equipe. Ocupem-se de correr e de permanecer no jogo, 
pois, assim, estarão em melhores condições de estar atentos para o momento em que 
se armar a jogada, para que recebam o passe da bola que fizemos e para que corram 
em um rumo seguro para a anotação do ponto. 
 
Misturei algo de cozinha com algo de jogo para lhes transmitir várias imagens: uma, a 
imagem de vocês, seres humanos ansiosos, correndo de um lugar para outro, 
procurando anotar a todo custo; outra, jogando inteligentemente a estratégia 
planejada, enquanto esperam o passe perfeito. Outra imagem a mais, a do rígido 
cozinheiro que, talvez, não prepare o prato se não tiver todos os ingredientes, tal 
como manda a receita, contra a imagem do outro cozinheiro que está disposto a 
improvisar cozinhando com o que tem, pois cada criação sua desafia não só a sua 
criatividade, mas a sua disponibilidade real, pois ela joga com o que tem e não com o 
que não tem (o que não tem não interfere nas suas decisões). Portanto, ela não é 
ansiosa e desfruta cada instante da sua paixão em desafiar a vida. 
 
Organizem a sua agenda, mas façam com a idéia de estarem sempre abertos para o 
inesperado, para desafiar o convencional e para esperar que, no momento menos 
esperado, a sua criação será colocada à prova ou poderá ser prodigiosamente 
conectada com as reais possibilidades para ser obtida. Confiem no seu plano e confiem 
em nós, pois é para isto que estamos aqui, com vocês. 
 
Queridos Humanos, permitam-se fechar este ciclo do calendário com uma revisão do 
que foi alcançado e com o planejamento dos próximos objetivos. Enquanto fizerem 
isto, sejam novamente crianças e olhem tudo o que lhes rodeia com olhos de inocente 
admirado, pois se fizerem assim, serão surpreendidos pelas melhores co-criações que 
jamais poderiam ter sonhado. 
 



O Grupo de Kryon, através deste canal, abraça-os interdimensionalmente e lhes diz 
que, na interdimensionalidade, não há despedidas, pois sempre estamos com vocês, 
ainda que não percebam. 
 
Portanto, o Grupo de Kryon continua aqui... 
 
Kryon 
Canalizado por Mario Liani 
 
 
Há plena e total autorização para fazer circular livremente o texto acima impresso ("É 
Tempo de Criar uma Agenda de Improvisação" – 11-11-2004 - Kryon canalizado por 
Mario Liani), sempre que seja enviado ou publicado integralmente, sem edição e com 
os respectivos créditos de autoria. Lembramos amavelmente que o único interesse 
perseguido com a divulgação pública deste e de outros textos similares é a 
transmissão de conhecimento e a elevação da consciência.  
 
Mario Liani es Numerólogo profesional y como tal, asesora a personas, grupos y 
empresas a nivel internacional desde Caracas, Venezuela. 
 
Numerología Transpersonal - Las Enseñanzas de Kryon: 
www.numerologiatranspersonal.com 
 
Traducción del español al portugués de Brasil: Ana Cristina Moraes Warpechowski - 
awarp@terra.com.br 
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