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O Grupo de Kryon é a denominação que Mario Liani utiliza
para canalizar a amorosa energia de Kryon,
a qual não representa uma entidade isolada,
mas um grupo de consciências superiores de ascendência angelical,
que trabalha sem individualidades e com uma sincronia absoluta.
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A Oração de Co-Criação
2003-2006

Co-criando com o Espíritu
Desde que iniciei a divulgação paulatina dos Ensinamentos de Kryon, comecei a
receber periodicamente todo tipo de consultas sobre a solicitação do implante
neutral, o trabalho com os guias e a co-criação em geral, entre outras.
Sempre respondi individualmente a cada uma das inquietações expostas, com total
disposição para o serviço e com a crença de estar levando ajuda a todos aqueles
que, como eu, empreenderam o caminho do despertar espiritual.
Entretanto, nas consultas relacionadas com a solicitação do implante neutral, a
forma da comunicação com os guias e a co-criação, tomei cuidado para não
interferir muito com as minhas opiniões ou crenças, pois é delicado dar sugestões
de índole personalíssima, que poderiam interferir nos desígnios que cada um tem à
sua disposição, sobretudo antes do tema da co-criação ter sido totalmente
dilucidado no contexto dos Ensinamentos de Kryon.
Agora me sinto autorizado e com mais liberdade para tratar deste tema e para
colaborar para que cada um de vocês receba uma orientação extra para trabalhar o
tema que nos absorve.
Para isto, gostaria de trazer a minha experiência pessoal, a qual poderia servir de
guia para aqueles que sentiram alguma dificuldade em se conectar ou em criar uma
fórmula de comunicação com os seus guias.
Segundo Kryon, a co-criação é um processo que tem por objetivo criar uma agenda
de ação e comunicação íntima com nossos guias para materializar em nossa vida
tudo aquilo que seja necessário obter em harmonia divina.
Para que o tema seja adequadamente compreendido, permito que as palavras de
Kryon expliquem melhor do que eu.
Palavras de Kryon
“Quando começarem a criar, levem em consideração que o Espírito também tem a
sua própria agenda de criação e que o tempo humano, ou linear, nem sempre faz
parte dela. As suas criações poderiam, ainda que não necessariamente, estar
colidindo com a nossa agenda, que faz parte de uma realidade maior e que está
entrelaçada com diferentes realidades ou níveis de consciência, onde sabemos tudo

sobre o seu potencial evolutivo, pois nós temos uma visão do conjunto que vocês
não possuem.”
“Quando as duas agendas se fundem, a nossa e a de vocês, são ativadas as
projeções daquilo que precisam para concretizar os seus objetivos, em uníssono
com a sua aprendizagem atual, por causa do seu processo evolutivo atemporal.
Desta maneira, começam a ser produzidos os acontecimentos necessários para que
vocês consigam conectar-se com o seu plano mestre individual, aquele que lhes
caracteriza como anjos disfarçados de humanos em serviço para passar pelo seu
nível de experiências.”
“A mistura das duas agendas é o que chamamos de co-criação.”
“Assim, as duas agendas se misturam em uma só, em um único e personalíssimo
produto final. É como uma receita que tem ingredientes muito específicos,
acrescida de um toque ou mão de um cozinheiro muito especial, o seu Ser Superior
multidimensional, que dirige todas as criações na cozinha mestra do Espírito.”
Kryon
Criando uma via pra Co-Criar
No meu caso, durante estes últimos anos, estive trabalhando paulatinamente em
uma oração de comunicação com os meus guias que pudesse expressar tudo aquilo
que Kryon nos ensinou e que, além disso, reunisse certas projeções para o futuro,
muitas das quais são comuns à grande maioria de nós.
Assim, pouco a pouco, fui construindo a oração que em seguida transcrevo, a qual
contém palavras de Kryon, canalizações recebidas diretamente por mim e
fragmentos de diversas fontes.
Em virtude de a nossa oração ter circulado livremente através da Internet, muitas
pessoas que se beneficiaram dos seus efeitos escreveram-me para contar as suas
experiências. Como a transcrição de todas essas opiniões seria muito extensa,
decidi compartilhar uma em especial que, no meu entendimento, resume o que a
maioria das pessoas me relatou.
Palavras de Luz Victoria
“Graças a uma mulher maravilhosa, terapeuta de EMF, e a uma série de incríveis
sincronias, na semana passada, chegou às minhas mãos esta oração.”
“Sincronicamente, há um mês estava realizando o pedido de Implante Neutral e
algumas das co-criações sugeridas por Kryon. Esta terapeuta me recomendou a
oração e me disse: ‘É muito mais completa’. E, sim, é mais completa!”
“Desde então, todas as manhãs, no momento da minha meditação, recito esta
oração em voz alta, lentamente, procurando saborear cada uma das palavras. Esse
processo faz com que eu sinta que uma mudança real e profunda está sendo
produzida em mim. É como se as palavras da oração estivessem agindo como um
'apagador' de velhas programações que – ainda que estejam ali – detecto cada vez
mais claramente, observando que os meus pensamentos se reacomodam para me
propiciar um permanente estado de abertura e agradecimento.”
“Sinto que uma mudança profunda está sendo produzida em mim e por isso
agradeço de coração que tenha compartilhado com todo mundo esta oração.”

“Por minha própria experiência e pela de algumas pessoas que também estão
passando por mudanças profundas por estarem utilizando esta oração, sinto que
ela é uma ferramenta muito poderosa para nos ‘reprogramarmos’ e para nos
conectarmos realmente com o que somos, com a nossa essência divina.”
“Agradeço, do fundo do meu coração, por esta ‘lanterna’, este ‘farol’ que está
iluminando o caminho para a re-conexão com o nosso ser divino, para o bem de
todos.”
“Luz Victoria”
A Oração
Assim como recebi, com humildade e amor transmito estas palavras simples,
juntamente com o propósito claro de direcionar um raio de luz onde houver
escuridão e com a intenção firme de disponibilizar uma espécie de mapa de
possibilidades que possa ser considerado apenas como uma sugestão ou ponto de
partida para vocês iniciarem a viagem de volta para casa...
Em amor e serviço,
Mario Liani
Oração de Co-Criação
Eu (teu nome)
tenho fé que o meu “Eu Superior” é sempre meu instantâneo,
constante e generoso supridor.
Eu ...
tenho fé que o meu “Eu Superior” sempre abre os meus caminhos,
ainda que, humanamente, possa parecer que não existam meios.
Eu ...
tenho fé que o meu “Eu Superior” guia sempre todos os meus projetos,
mantendo a minha saúde, felicidade e prosperidade.
Eu ...
tenho fé que a minha paz interior está sempre segura com a ajuda do meu “Eu
Superior”, que é o meu Eu mais elevado e a parte de Deus que está em mim.
Com licença do Grande Espírito, que tudo rege e tudo governa.
Com licença da Mãe Terra, justa, generosa e dadivosa.
Com licença dos Quatro Elementos, das Quatro Direções Magnéticas e de todos os
Devas Supralumínicos, Eu ... saúdo a todos e honro o fato de estar junto de vocês.
Com licença de todos os meus Guardas e Guias Espirituais
e da Grande Fraternidade Branca,
Eu ... nesta hora e neste momento,
convoco todos os Seres de Luz que tutelam os meus caminhos,
para lhes pedir afeto, bondade, compreensão, ajuda, conselhos, informação,
instrução, sabedoria, Luz, muita Luz, para que juntos possamos percorrer o
caminho
que foi traçado por nós mesmos, nas mais altas regiões do Espírito.

Através de vocês, Amados Guias, Eu ... dirijo-me à fonte criadora do Espírito:
Como ser multidimensional que sou,
Eu ... afirmo que eu sou sagrado e mereço estar aqui na Terra,
para receber suas respostas, querido Espírito, meu magnífico sócio.
O que posso fazer para ser um melhor sócio seu?
O que quer que eu saiba?
O que deveria fazer agora? Onde deveria estar agora?
O que devo fazer para que aconteçam os eventos adequados na minha vida?
Dá-me as instruções para atuar, dá-me a sincronicidade no meu viver,
que me mostre as respostas, e eu lhe responderei
estando alerta para evitar acidentes na minha vida.
Eu ... como ser multidimensional que sou,
festejo o meu compromisso de estar neste lugar,
pois eu vivo no Agora, tenho a minha paz, tenho a visão da totalidade e sei que as
soluções estão esperando até que eu chegue no Agora,
pois ao planejar todas as provas que devia assumir nesta vida,
desde o mais profundo da minha sabedoria interdimensional,
eu criei todas as soluções, pois não há lugar dentro de mim
onde a criatividade não se manifeste.
Eu ... como ser multidimensional que sou,
apago agora todos as cláusulas de todos os meus antigos contratos
e decreto agora a minha renúncia definitiva
a todas as crenças, implantadas ou não, que eu possa ter;
eu decreto agora a minha renúncia definitiva a todos os votos e decretos
que tenha pronunciado no passado, em qualquer tempo e em qualquer instante.
Principalmente, eu renuncio a todos os votos de pobreza, doença, dor,
sofrimento, solidão emocional e vazio existencial.
Eu ... renuncio todos esses votos e decreto que os libero definitivamente de mim,
curando e limpando os registros cármicos de todos os meus processos evolutivos.
Eu ... perdôo, curo e liberto tudo aquilo que, consciente ou inconscientemente,
possa retardar ou obstaculizar a completa evolução
de todos os níveis multidimensionais do meu ser.
Eu ... como ser multidimensional que sou,
decreto agora a minha evolução pessoal e, portanto,
eu co-crio o meu futuro e co-crio a minha própria realidade,
pois sempre estou no lugar correto e no momento apropriado.
Em virtude disto, Eu ... expresso agora a minha intenção
de ir onde tenha que ser levado, de acordo com o Plano Divino,
e peço que cheguem até mim, juntos e sem esforço,
somente os conhecimentos, as pessoas, as oportunidades e os recursos materiais
necessários que me permitam manifestar a Vontade Divina nesta realidade física.
Eu ... como ser multidimensional que sou,
escolho usar os novos dons do Espírito para manter-me equilibrado
e para ter o poder de eliminar qualquer coisa negativa
que tente se interpor no meu caminho.
Nada negativo pode me perturbar.
Portanto, co-crio que a minha vibração mude e aumente paulatinamente
a níveis mais sutis e inter-dimensionais.

Eu ... co-crio a minha cura física e decreto o despertar da minha memória celular.
Eu, em virtude disto, de maneira adequada e sagrada,
dirijo-me agora a você, Querido Corpo:
Estamos juntos nesta vida e juntos nos curamos,
juntos temos o poder de nos imunizarmos de qualquer processo
que possa deteriorar a saúde do nosso sistema físico.
Juntos nos regeneramos, juntos nos rejuvenescemos
e juntos temos o poder de retardar a liberação da química hormonal que envelhece,
pois juntos desativamos por tempo indeterminado o envelhecimento de nossas
células, tecidos, órgãos e funções, e reconectamos no nosso Ser, de forma
harmônica e equilibrada, os 12 códigos do DNA, para alcançar os 12 níveis
superiores de conhecimento espiritual, emocional, físico e mental.
Da mesma forma, juntos agora ativamos
o crescimento e o funcionamento da nossa glândula pineal,
para sentir as freqüências mais altas de pensamento
que proporcionam o conhecimento,
e para colocar em ação o processo de ascensão que está gravado no nosso DNA.
Agora, cada célula nossa já sabe, proclama a sua intenção e atua em conseqüência,
mantendo ótimos níveis de constante boa saúde e rejuvenescimento físico,
mental, emocional e espiritual nos nossos sistemas.
Eu ... crio o meu mundo, sou livre do espaço e do tempo,
como também faço parte de Tudo o que É.
Eu honro esta Terra, honro a minha própria existência, vivo no Agora
e aceito a minha realidade presente.
Eu aceito o que tenho, aceito o que sou e aceito Ser, pois eu sei que a gratidão
pelo momento presente e pela plenitude da vida Agora,
é a verdadeira prosperidade
que continuamente me é manifestada, de muitas formas.
Portanto, Eu estou em contato permanente com todos os níveis do meu Eu
Multidimensional, que desfrutam de total prosperidade material,
a qual é manifestada totalmente
no nível multidimensional onde agora está esta parte expandida de mim,
aqui, Agora, no plano da Terra.
Eu ... mereço estar aqui, agora, e sou merecedor de muitas coisas boas.
Portanto, libero-me e compreendo que mereço a abundância para suprir
todos os meus desejos e necessidades, e compreendo que o Espírito está
aqui para dar-me amor, paz, equilíbrio, saúde e prosperidade.
Somente as coisas boas se aderem a mim, pois eu sou uma peça da Totalidade
e sou Perfeito perante o olhar do Espírito.
Nenhuma palavra humana pode mudar o Eu Sou,
pois Eu Sou o Que Sou e mereço estar agora, neste lindo lugar chamado Terra.
Eu Sou o Que Sou.
Eu Sou Tudo o Que Sou.
Eu Sou Tudo o Que Sou e Tudo o Que É.
Eu Sou Uno com o Todo.
De acordo com o Plano e com a Vontade Divina, Eu ...
como ser multidimensional que sou, convoco todos os Mestres Ascensos
e todos os Seres de Luz que estejam envolvidos com os conhecimentos que deva
receber, para que me transmitam a totalidade de tais conhecimentos
nos níveis adecuados e me indiquem como proceder
para a sua interpretação, aplicação e divulgação,

para, assim, honrar e co-criar harmoniosamente o matrimônio total
com o contrato de aprendizagem que eu mesmo assinei com o Espírito.
Em nome do Espírito, Eu ... co-crio que enfrento a mudança sem medo
e sem participar em nenhuma situação apocalíptica coletiva.
Em nome do Espírito, Eu ... co-crio as qualidades do perdão
e da compaixão incondicional, o amor inter e intrapessoal
e a perfeita saúde física, mental e espiritual.
Em nome do Espírito, Eu ... co-crio a obtenção
do conhecimento desta nova energia,
com todos os seus alcances, todas as suas ferramentas e no mais puro amor,
para utilizá-lo para o meu próprio bem, sabedoria, maestria
e para a orientação e o bem de toda a humanidade.
Em nome do Espírito, Eu ... co-crio a mais alta energia espiritual
criadora de todo o tipo de recursos intelectuais, espirituais e materiais,
para divulgar corretamente, apropriadamente e com desapego
todos os conhecimentos que me serão indicados e para obter sem esforço
todos os recursos financeiros que sejam necessários para realizar correta e
apropriadamente a minha missão, para viver tranqüilamente,
com qualidade de vida
e para compartilhar com outros a minha prosperidade material.
As coisas possivelmente nunca sejam aquilo que pareçam...
Portanto, Eu ... como ser multidimensional que sou, nesta hora e neste momento,
peço ser envolvido na Luz Branca Dourada da Criação,
para trabalhar integralmente com a Divina Presença,
acima das minhas prováveis crenças ou limitações,
para estar permanentemente conectado,
com alta percepção e adequada expressão,
para atuar sempre de acordo com o Plano Divino da Luz,
honrando ao Espírito e aos desígnios superiores do Plano Mestre de Tudo o Que É.
Eu ... libero completamente e com total confiança o resultado desta afirmação,
coloco-o nas mãos do Espírito, do meu Eu Multidimensional
e me desapego do processo.
Assim é
Canalizado por Mario Liani
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