Poselství od Kryona
www.kryon-deutschland.com
www.kryon.com
www.sternenweisheit.de
pro www.reiki-centrumpraha.cz překládá Lucka K.

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen

Není to tak, jak to vypadá!
Červenec/srpen 2009
Buďte pozdraveni milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.
Vždy je pro mne velkým potěšením, když mohu být opět v této společnosti. Vím, kdo se připojil, kdo si to tu
pročítá. A nehraje žádnou roli, jestli je to teď, za týden, za rok nebo za 5 let. K tomuto setkání dochází vždy v
přítomném okamžiku. Takže začnu tuto schůzku NYNÍ a přivedu Tě do tohoto PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU.
Zde, kde já pobývám, kde je přítomna má esence, je stále NYNÍ. Nacházíš se v časo-prostorovém kontinuu, jež
Tě provází celou fází Tvého pozemského bytí. Přičemž ani to není úplně přesným vyjádřením, neplatí to pro
samotné jádro. V tomto silném časo-prostorovém svazku jsi uvězněn jen svým fyzickým tělem.
Na druhé straně závoje tomu tak není. Vzhledem k tomu, že jsi multidimenzionální bytostí, pobýváš také v
oblastech, které se nacházejí za závojem. Jsi tam, resp. tady, multidimenzionální. Co takhle, milý člověče,
kdybys posílil tu nohu, jíž stojíš v tomto přítomném okamžiku? Není to tak, jak to vypadá. Ty nejsi pouze onou
fyzickou bytostí, na druhé straně běží hodinky jinak. A nejbláznivější na tom je, že pokud se soustředíš na své
multidimenzionální Já, dostáváš se ven z časo-prostoru. Podívejme se na to blíže:
Tady na Zemi jsi činný jednou nohou, což je přirovnání, k němuž se tak rád uchyluji a které je odpovídající,
protože jsi přizpůsoben fyzickému životu a jeho postupu v čase. Pokud se soustředíš na tu druhou nohu, pak jsi
v bezčasové zóně, v multidimenzionalitě. To si může v tomto okamžiku zdánlivě odporovat. Abych Ti to
předvedl, pohodlně se nyní, prosím, na chvilku opři a dovol si vstoupit ještě intenzivněji do přítomného
okamžiku.
Pokus se plně soustředit na tyto řádky a na energii domova, již s sebou přináším. Tyto řádky působí v

přítomném okamžiku. Ponoříš-li se ještě hlouběji, nebudeš zbytek pozemského světa, snad své děti nebo
partnera, až tak moc vnímat, spíše jen okrajově. V tom okamžiku posouváš úrovně, zvedáš závoj. Vítej v
přítomném okamžiku!
Provádíš posun svého vědomí, to by bylo nejpřesnější vyjádření. Víš, když je u někoho diagnostikována
schizofrenie, pak se říká, že dochází k posunu úrovní vědomí. To každodenního vědomí onoho člověka
vystupují hlasy nebo součásti z jiných úrovní. Každý aspekt duše, jenž se tu inkarnuje, sestává z mnoha částí,
aspektů a kvalit. Většinou má jedna část převahu v určitých činnostech nebo fázích života, to je považováno za
normální. U lidí, u nichž je diagnostikován tento "klinický obraz", se tyto součásti setkávají ve vědomí,
nedochází k žádnému oddělení. Což se pro člověka, jenž netuší, oč jde, stává dramatem. Již není pánem svých
aspektů, není schopen je uspořádat. Neustále přeskakuje tam a zpátky mezi různými úrovněmi vědomí. Často
tak činí rovněž s energiemi, které nepůsobí z pozemské úrovně. Libovolně přechází mezi svým a širším úhlem
pohledu.
Proč to zde popisuji? Protože ono rozšíření vědomí, jímž nyní mohou procházet a jež mohou více či méně
vědomě prožívat všichni lidé, je pohlédnutím na další součásti, aspekty a úrovně svého vlastního a širšího Bytí.
Na existenci Všeho-co-je. Přesně k tomuto nyní zde na Zemi dochází. A některým lidem to nahání strach.
Když nyní toto čteš, jsi úzce spojen se mnou a mou vibrací. Znáš tuto vysokou vibraci ze čtení těchto
channelingů, knih, a v ještě intenzivnější, širší a vyšší podobě ze skupinových channelingů. Tam jsi po delší
pozemské období v poli jednoty a můžeš po libosti zkoumat různé světy. Je to jako přepínání a ladění televize.
Rozšiřování vědomí je tedy zkoumáním mnoha světů. To, co je na tom napínavé a co zároveň trochu nahání
strach, je skutečnost, že skutečně můžeš prozkoumat vše, a to též rychlostí nanosekundy, v jednom okamžiku.
Nemusíš podnikat žádné daleké cesty, aby ses někam dostal. Pouze provedeš posun vědomí a jsi tam. Jestliže to
trvá déle, pak Ti dává Tvůj nižší rozum najevo, že to není možné. Z pohledu kvantové mechaniky, a to je
opravdová kvantová fyzika, jsi všude a můžeš všude jednat. Což je možná něco, nad čím Ti zůstává rozum stát
a začínáš pochybovat. Jak bych mohl být všude? Jak je to možné?
Já Ti budu rád oporou v příštích pozemských letech, pokud potřebuješ mou pomoc. Podávám Ti svou ruku a
podniknu s Tebou každou cestu. Chtěl bys provést malou zkoušku?
Dobrá, pohodlně si sedni, zavři oči a mysli na něco, co bys rád navštívil. Snad nějaký aspekt sebe sama v
budoucnosti, to Tě jistě velice zajímá, ne? Pak vnímej a dívej se. Kde jsi? Čím jsi? Dívej se pořádně.. Stačilo,
přejdeme k další možné budoucnosti. Opět se pořádně podívej. Jak se Ti tam vede nebo čím tam jsi a kde?
Zvedl jsi závoj zapomnění. Všechno, co si přeješ, je Ti k dispozici. Musíš tomu jen věřit a podniknout
odpovídající kroky. Možná Tě právě udivilo, že vidíš různé budoucnosti. To je ta nová energie, vyzdvihne Tě,
osvobozeného od starých otisků, do budoucnosti. Existují různé potenciály pro Tvou budoucnost. Tento, tamten
a onen. Který si zvolíš? Který potenciál má nejvyšší pravděpodobnost? Rozhoduješ o tom Ty. Ve spojení se
svým Vyšším Já se rozhodneš správně.
Je doba mnoha možností. Zatímco si tu my spolu důvěrně povídáme, děje se toho mnoho ve Tvém vnějším
světě. Jen to nevnímáš nebo to vnímáš jen trochu, jelikož jsi své vědomí nastavil na čtení a vnímání energie
domova. Na pár vteřin se tu a tam od ní můžeš odpoutat tak, že rozšíříš energii do celého pole a vyšleš
například část svého vědomí do kuchyně, kde se právě Tvá malá dcera snaží uvařit puding. V Tobě se rozezní
zvonek alarmu, mohla by se spálit. Přesto si všimneš, že je jí nablízku její starší sestra. Stáhneš "zvonek" svého
vědomí nazpátek a jsi opět se mnou.
Jaké by to bylo, kdybys toto Božské sjednocené pole, v němž se nacházíš vždy, když jsi úzce propojen s oním
Božským kobercem, onou Zlatou vlnou, ještě více rozšířil, až bude obsahovat Tvé celé Já? Pole Tvého
vlastního Božství se dá libovolně rozpínat. Rozhoduješ se stále znovu, do jaké míry ve svém jednání vycházíš z
tohoto pole nebo zda vycházíš ještě ze svého pozemského časo-prostorového kontinua. Jsi-li v Božském poli,
čas neexistuje. Z této perspektivy můžeš též zastavit či natáhnout čas. Vyzkoušej to někdy.
Dám Ti příklad: V pozemském čase jsi se zdržel a vidíš, že musíš být za 10 minut na nádraží, abys stihl vlak.
Vlastně to na nádraží trvá 15 minut. Jestlipak to přesto stihneš? To je otázka stavu Tvého vědomí. Jsi připraven
opustit svůj postoj k času? Pak se soustřeď na to, co si chceš vzít s sebou, vydej se na cestu, aniž bys sám sebe

vystavil tlaku, buď uvolněný, již se nedívej na hodinky a nech se k vlaku dovést Božským polem. Zaručuji Ti,
že vlak stihneš.
Není to tak, jak to vypadá. Pokud se podíváš na světovou politiku, uvidíš spoustu aktivit, válek, diskusí ohledně
jaderné energie, ohledně volby církevního vůdce, měření sil stále pokračuje. To je jeden pohled na věc.
Podíváš-li se na toto z vyššího úhlu pohledu, z úrovně Božského pole, pak vidíš možnosti dalších měsíců,
doslova cítíš energii lásky a síly a pozitivní moci. Potenciály již existují. Potřebují jedině pionýry, kteří je
uskuteční. Jedním z nich je B. Obama. Jedním jsi také Ty. M. Jackson je též jedním. Podívej se na jeho příběh,
pohlížej na něj a vnímej ho z vyššího pohledu. Není snad za tímto přece jen zdánlivě velmi zvláštním člověkem
ukryta velká bytost? Jaká energie uvedla v nadšení takové masy lidí? Jaká síla dala této velmi křehké lidské
bytosti takovou neuvěřitelnou moc? Mohu Tě ujistit, že šlo o jednu z velkých duší. Člověk M. Jackson odešel,
energie, jež rozdělila takové množství energie srdce, splnila svůj úkol a ukotvená energie zůstává.
Proč byla jeho cesta dlážděna tolika rozličnými, také na první pohled negativními věcmi? Nemají snad těžkou
cestu všichni lidé, kteří uvedou něco do chodu? Neprobíhal Tvůj život za doprovodu mnoha slz a očistných
prací? Nesousedily spolu též těsně radost a trápení? To je život v dualitě. Mnoho radosti, mnoho trápení. Jen
cesta je jiná. Zahalen ve svém Božském jádru to vše procházíš s radostí a potěšením. V tomto poli utrpení
neexistuje. Vstoupí-li do Tvého života trápení, pohlížej na ně z vyšší pozice, rozpoznáš jeho smysl a budeš
schopen je zmírnit. To se stane díky tomu, že na ně již nebudeš pohlížet jako na utrpení. A - buďme projednou
zcela upřímní - většina trápení ve Tvém životě není ani Tvá vlastní.
Dalším skvělým aspektem toho, že jsi ve svém Božském poli, je fakt, že Tě toto pole též vyživuje. Neodebíráš
již žádné energie ostatním, nepřijímáš potravu z kolektivního vědomí. Toho masového vědomí, jež obsahuje
všechno, co si kdy lidé mysleli a co kdy cítili. Jsi-li ukotven sám v sobě a pole libovolně roztáhneš, ale přesto v
něm setrváš, kolektivní vědomí se Tě téměř nedotkne. Jen tehdy, když vyjdeš z oné Jednoty, často sveden
svým nižším rozumem, budeš touto masou ovlivněn.
Někteří z vás čtenářů jsou trochu zmateni, sklouznou ihned do nižšího rozumu a myslí si: "To přece vůbec
nejde. Když jsem v každodenním dni, ve školce své dcery, ve škole svého syna, v kruhu přátel, jak k tomu mám
ještě zvládnout být v Božském poli?"
Má odpověď zní: Je to vskutku všechno je otázka vědomí. Buď si v každé situaci vědom toho, kým skutečně jsi
a uvědom si vždy, že Země je hřištěm s velkými možnostmi a sleduj vše trochu s odstupem, to je onen Božský
pohled. Již vidím, jak se začíná po Tvé tváři šířit úsměv. Také to není myšleno tak, že tu máš být úplně sám.
Vybral jsi si právě tuto rodinu. Tady jsi chtěl učinit své zkušenosti a vykonat svou službu lidstvu a Zemi. Chtěl
jsi se učit v průběhu života posunovat své vědomí, abys ses mohl ponořit do Božství a jednat z jeho pozice a
spolu s ním. Tak to je!
Ti z vás, kteří rádi prozkoumávají duchovní světy a doufají, že přece jen jednou budou moci vědomě opustit své
tělo, aby se na sebe podívali shůry, bych chtěl říci: To je starý způsob zkoumání světů. Díky oné silné energii,
této báječné Zlaté vlně, jež nyní Zemi zasahuje ve stále silnějších vlnách, budeš zanesen do těch světů, do nichž
bys rád cestoval. Je to jednoduché. Nemusíš opouštět své tělo, cestuješ prostřednictvím svého vědomí. Jen
provedeš změnu frekvence. A to lze provést zcela jemně, není třeba žádného hlasitého cvaknutí. Což je hlavní
informací tohoto channelingu. Není to tak, jak to vypadá, Ty nejsi jen člověkem, jsi mnohem víc. Proveď posun
svého vědomí, to je ono rozšíření, o němž stále mluvíme. Nemáš se vznést ze Země, máš tady na Zemi stát
oběma nohama, a přesto být všude, a to prostřednictvím posunu frekvence svého vědomí.
Klidně to vyzkoušej. Zde je ještě další pokus, k němuž Tě zvu: Zavři oči a soustřeď se na mne. Nepřemýšlej,
nýbrž se soustřeď na mne svým celým bytím. Možná to bude chvíli trvat. Budeme teď hned v intenzivním
vizuálním a ještě silnějším pocitovém kontaktu. Jak zní to vaše oblíbené přísloví? Cvičení dělá mistra! Cvič,
cvič, cvič. Zkoumat vyšší úrovně, spojit je se Zemí a současně být skutečně fyzicky přítomen, to je Tvá
pionýrská práce. Podle Tvé barevné frekvence v Tobě bude později rozpoznán jeden z těchto pionýrů Země.
Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,

KRYON
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
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Moc je v Tobě!

Červen 2009
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Buďte pozdraveni milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.
Je tak pěkné zase jednou vnímat, vy milí probuzení, jak daleko jste již došli na cestě zkoumání svého bytí.
Semkněme se nyní trochu blíže k sobě. Dnes vám chci být zcela nablízku, protože chceme osvětlit jedno
zajímavé a současně obtížné téma. Přistup blíž, udělej si pohodlí na své židli či gauči. Nebo snad čteš toto
poselství ve vlaku či autobusu? Pak se plně soustřeď na tyto řádky, bez ohledu na to, jak velký neklid panuje ve
Tvém okolí. Vím, někteří z vás čtenářů se již na poselství těší a s počátkem měsíce nahlížejí častěji na internet,
jestli snad už nějaká nejsou. Pak jsou rychle vytištěna a leckdy dokonce čtena někde po cestě. Vidíš, já vím, kdo
to tu čte. Znám Tě dobře.
Ponořme se nyní společně do jedné staré, známé éry, do doby Atlantidy. Musíš si uvědomit, že v Tobě
samotném stále ještě existují staré otisky a struktury, stejně jako v kolektivním vědomí, které Tě dosud
nerušeně “vykrmují“ a které se týkají obzvláště tématu “Kdo jsem?“. V čase předcházejícím Atlantidě si lidé
byli vědomi fáze “bytí tady na Zemi“ a sebe sama. Je třeba přitom zohlednit, že existovalo mnoho cyklů oněch
známých 26.000 let, tzv. Galaktického roku. Vždyť Země existuje již celé milióny let. Ačkoliv nebyla zpočátku
obydlená a k osazení mimozemskými přáteli došlo nejprve v určitém odstupu, přesto byla vždy ovlivněna
určitými cykly spojenými se slunečním systémem, galaxií a vyššími úrovněmi a byla jim podřízena.
Rozvoj lidské rasy procházel ve všech dobách fází nevědomosti ohledně vlastního bytí a určitého uvědomování.
To bylo prokládáno návštěvami a odlety mimozemských návštěvníků. Jednou byli lidé ve svém vývoji daleko,
jindy byli spíše hodně zaměřeni na své základní potřeby. Zvláštního vývoje dosáhla Země a její návštěvníci v
době, kdy Atlantida - v souvislosti se všemi možnými pokusy pracovat s Boží silou - zanikla. Nešlo o
jednorázovou událost, byl to dlouhý proces. Můžete vycházet z toho, že tento zánik byl obsažen v Božském
plánu, že nebyl náhodný, ačkoliv také existoval v tomto ohledu potenciál, že to nenastane. Velké bytosti, jež
svým vědomím udržují tuto planetu, onen proces připustily. Bylo by bývalo snadné zasáhnout. Neučinily tak na Zemi existovala a stále existuje svobodná vůle.
Mnoho dávných mudrců předpovídalo, co se s Atlantidou stane a přemýšleli, co by se mělo udělat. Ale však víš,
jak to je se všemi těmi proroctvími a předpověďmi. Člověk se může rozhodnout, že je připustí nebo že proti nim
něco udělá. V Atlantidě byly předzvěsti nedobré, ale nikdy z mocných nebyl připraven ani o kousek uhnout ze
svého postoje. Většina z nich byla oslněna vlastní mocí a zkoumáním božích mystérií a jejich nasazením a
využíváním pro vlastní prospěch. Bylo by bývalo možné tento scénář řídit jiným směrem, ale nestalo se tak.
Jednou pak bylo dosaženo bodu, z něhož již neexistovala zpáteční cesta, začal se odvíjet konec. Nechceme se
dnes zaobírat detaily oné velké éry, nýbrž tím, co dodnes člověka ovlivňuje.
O této době Atlantidy bylo napsáno mnoho knih, získáno mnoho poznatků, zrodilo se mnoho spekulací a mnoho
vědomostí přišlo díky channelovaným poselstvím na téma toho, jaké to skutečně bylo v Atlantidě. Jisté je, že to
byl věk poznatků a zkušeností s vyspělými technologiemi. Přirozený způsob života, jakého si cenili Lemuřané,
byl k nalezení i v začátcích Atlantidy, byl pak přepólován na vysokou technologii díky objevení velké moci z
jedné vzdálené galaxie. Člověk byl fascinován novými pány, kteří dali rádi své vědění k dispozici - nicméně ti
měli své vlastní zájmy.

Všechno, co tu nyní vyprávím, Ti je dobře známo. Všichni, kteří toto čtou, v Atlantidě byli, ať již přímo či
prostřednictvím kolektivního vědomí. Proto tomuto tématu nyní věnuji svou pozornost. Atlantida zanikla a s ní
veškeré vědění a též utrpení. Nyní by si člověk mohl pomyslet, že to všechno už se stalo a nedá se to znovu
prožít. Což není správně, neboť nic se neztrácí. Později bych Tě rád pozval na malou výpravu, abys mohl vidět,
jaká byla doba Atlantidy - možná dokonce právě ta Tvá. Nedělám to pro Tvou zábavu, nýbrž Ti dávám
příležitost rozpustit tato stará traumata, která Tě dosud ochromují. Vím, že jsi v posledních letech jimž mnohé ze
svých starých otisků vymazal, a vidím, že jsi mnoho z toho starého “odpadu“ odložil a pomalu povstáváš jako
onen známý pták z popela svých vlastních spálených zážitků. A přece je Atlantida stále ještě v Tobě a není
uvolněna. Možná Ti to připadá komické, když přece na Zemi přichází tolik silné energie a transformace tak
pěkně pokračuje. Ale jestliže teď na chvilku zaměříš svou pozornost na stav světa, poznáš, že v tomto okamžiku
je na obzoru téma moci.
Jde o sílu moci. Kdo má víc moci, která vláda drží v ruce žezlo a rozhoduje o naftě a jiných nerostných
bohatstvích? Kdo může na Zemi rozhodovat o bezpráví? Jsou vězni propouštěni, a pokud ano - co se s nimi
stane? To se právě diskutuje v USA. Již před časem jsem v nějakém channelingu říkal, že to americký prezident
nebude mít snadné. Počáteční euforie je tlumena rozhodnutími, která nejsou až tak populární jako nástup tohoto
nového, starého pána vládnoucího svazu států, jenž kdysi “svobodu“ - jako velkou ctnost - napsal na vlajku.
Moc nyní dostane nové zaměření, protože již nemusí podléhat starým traumatům. Ten, kdo se osvobodil od své
staré zátěže a otisků svých starých zkušeností, může z výchozího neutrálního bytí budovat nové věci a stojí
proti moci v naprosto jiném postavení. Mít moc znamená vlastnit sílu k tomu, abychom uvedli do chodu
věci, které vlastně vypadají nemožné, které se však přesto jako kouzlem posléze uskuteční. Moc není
nezbytně poznatelná v podobě jiných lidí, peněz či podobných podpůrných věcí, které někomu či něčemu
slouží. Moc je každému vlastní. Je to Božská síla, jež je mocně činná skrze každého člověka, je-li
osvobozen od starých zátěží. Skutečná moc je Boží silou spočívající v každém člověku.
Přesto teď podnikněme malou výpravu do Atlantidy. Rád bych Ti ukázal, jaká to na Tvých ramenou dosud
spočívá tíže. Neboť právě nastává vhodné časové okno k jejímu propuštění.
Najdi si tiché místečko a udělej si pohodlí. Zavři oči a vnímej mou ruku. Beru tě nyní s sebou do Atlantidy. Před
tvým vnitřním zrakem se pozvolna objevují obrazy a situace, v nichž právě jsi. Vedu Tě do určité situace, kde jsi
žil, a ukazuje Ti též, jaká tam byla Tvá úloha. Prožil jsi v Atlantidě několik životů. Nicméně já Ti ukazuji to
nejdůležitější, to, co má spojitost s jejím zánikem. I když jsi tam třeba nebyl v okamžiku, kdy k tomu došlo,
ukazuji Ti to, co je v Tobě uloženo díky kolektivnímu vědomí. Pak se objeví obrazy zkázy. Přicházejí zcela
pomalu. Ne každému, kdo se účastní tohoto cvičení, přicházejí jasné a barevné. Někteří vidí či vnímají spíše
schematicky. Nechám Tě nyní s touto situací o samotě. Budeš vědět, co máš zjistit a poznat, a kdy se budeš
smět odpoutat.
Snad jsi nyní trochu vyděšen, protože jsi tento zánik zažil z takové blízkosti, jako kdyby k němu docházelo
právě teď. Byl jsi na tuto cestu a poznání připraven a jednoduše jsi tam byl. Můžeš to kdykoliv zopakovat,
jestliže existuje ještě něco k prozkoumání. Cestoval jsi tělem své duše a byl jsi ihned na místě. Pokud jsi tam
viděl sebe sama, budeš teď vědět, co jsi tenkrát dělal nebo nedělal. V současnosti je znovu inkarnovaných
mnoho lidí, kteří zažili konečnou fázi a nemohli nebo nechtěli nic učinit, aby zabránili nejhoršímu.
Neupadej, prosím, do obav a nic si nevyčítej, pokud jsi spatřil, že jsi tam byl a že jsi nečinně přihlížel, aniž bys
učinil cokoliv pro změnu průběhu. Bylo to tak a je to dobré takové, jaké to je. Propusť to. Pomáhám Ti to nyní
propustit. Již pro to nemusíš udělat nic dalšího, já Tě nyní energeticky očišťuji od těchto otisků, pokud s tím
souhlasíš. Stalo se - teď. Jednoduše se odpoutej.
Toto pročištění, a to je to výjimečné na tomto čase velmi vysokých energií, pomáhá též vyléčit Atlantidu.
Chceme, aby se všichni lidé odpoutali od svých starých zkušeností, pak bude volná také Atlantida a může
taktéž propustit scénáře zániku plné bojů a smutku. Tak dochází k celistvému léčení. Cílem je neutralizovat
traumata Atlantidy. Pak - a to je nejdůležitější - se usnadní podmínky pro Zemi. To, co je ze scénářů zániku
obsaženo v politice a hospodářství, se též uvolní, jelikož stále ještě existuje kousek atlantského strachu ze
zneužití moci. Ještě sedí v buňkách lidí a třídimenzionální Země. I ona chce toto všechno uvolnit, aby mohly být
v politice a hospodářství podniknuty nové kroky. Jakmile se Atlantida uzdraví, budou traumata spojená s mocí
rozpuštěna. Nová energie se pak může lépe usadit a budou se uskutečňovat představy ohledně komplexního

vyrovnání Nové Země.
Jednoduše vyjádřeno: každý člověk, jenž se odpoutá od svých energií Atlantidy, napomůže světu k novému
uspořádání. B. Obama se tímto tématem, ač možná též nevědomky, v posledních měsících intenzivně zabýval.
Propustil svůj atlantský balíček. Chtěli bychom pozorovat, jak se stane inspirací pro jiné politiky, aby učinili
totéž.
Budiž moc s Tebou, milý člověče! Spočívá v Tobě a je Tvou Božskou silou. Stojí vždy za Tebou a podněcuje
Tě, abys využil její energie. To se týká Tvých vlastních dalších kroků, a to jsou energetické koleje pro Tvé
bližní, kteří je klidně mohou také využít pro své vlastní léčení a léčení svých sousedů. Znovu tu do hry vstupuje
krystalická mřížka. Je propojením lidského vědomí. Právě čistota srdce každého člověka posiluje tyto
krystalickou mřížku a dále ji více propojuje s vyššími světelnými městy a moudrými Staršími tohoto
slunečního systému, kteří čekají pouze na to, aby mohli do tohoto pole vložit ještě více vědomostí a mohlo
pak dojít k významným přeměnám na fyzické Zemi. Máme velkou radost, že jsi při tom nápomocen. Jsi ctěn
a milován za svou službu zde na Zemi!
Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,
KRYON
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
Vloženo 23. června 2009

Přišel máj...

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen
Květen 2009
http://www.kryon-deutschland.com
Buďte pozdraveni milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.
Toto poselství přijímá má partnerka ráno, 1. května. Někdy něco zachytí před termínem každoměsíčního
setkání, někdy též pár dní po něm. Dost často to závisí na tom, zda zrovna necestuje. Tady a dnes je 1. května.
Pokud čteš tyto řádky, může být třeba 4. či 5. května nebo Vánoce 2010. Nyní bys mohl říci: “Pak je přece
úplně jedno, jestli je 1. května nebo není.“ Z interdimenzionálního pohledu by to mohla být pravda, ale při
bližším pohledu je tento den velmi důležitý z energetického hlediska. Proto Tě nyní prosím, aby ses hluboce
ponořil do svých pocitů a vnímal energii 1. května 2009. Pozemský čas není podstatný, ale energie této časové
kvality je důležitá a bute Tebou nyní protékat, vnímej ji, prosím...
“Co je na 1. máji 2009 tak zvláštního?“ zeptáš se určitě. Prociťuj, prosím. Co právě vnímáš? Teplo, příjemný
pocit, slunce, volnost, široké srdce. Samé asociace, které Tebou nyní protékají. Není Ti nápadné, že to není nic
nepříjemného, nic rušivého, agresivního, smutného nebo tíživého? V posledních měsících byl leckterý den
pociťován jako velmi těžký. Ráno jsi se probudil a možná si pomyslel: “Ó jé, to bude jistě těžký, obtížný den.
Kdo ví, co všechno se dnes stane. Starosti a potíže jistě již čekají. Nejraději bych zůstal v posteli.“
Opravdu, říkám Ti, touto fází vývoje Země není snadné projít. Ve svém bezprostředním okolí jste navršili
celé hory starých věcí. Jsou to Tvé vlastní staré věci, jež nyní skládáš na hromadu, jako by měli hned
přijet popeláři a odstranit je. Kromě Tvých vlastních odpadků tu je však také odpad těch druhých, jímž
se mnohdy brodíš. Je to opravdu vysoká hromada, jako na skládce odpadu, a ani to moc pěkně nevoní.
Tak v tomto okamžiku vypadá Tvé okolí a Země. Všude skladují lidé staré zážitky, starý odpad, které již

nepotřebují a které budou odstraněny, aby vznikl prostor pro nové. Opravdu se hromadí všude, jako stará
škvára. Duchovní transportér odpadu má spoustu práce, má-li to vše odstranit. Jen se jednou zeptej milovaného
Mistra St. Germaina, jak intenzivní je v současnosti jeho služba, jistě Ti to bude moci potvrdit. Tímto
podrobným popisem situace směřuji k tomu, že prožíváš a cítíš mnohé věci, které Ti nenáleží. V hlavě se ti honí
cizí myšlenky, prožíváš cizí pocity. Nejsou Tvé, nejlepší bude, když je necháš jednoduše sebou projít.
Někteří z vás v těchto dnech rekapitulujete: “Již jsem rozpustil tolik ze svých starých vzorců a stále ještě
upadám do starého myšlení a cítění. Co jen si mám počít? Cožpak to všechno k ničemu nebylo, to, co jsem v
takovém rozsahu prováděl se sebou samým, s pomocí Kryona a některých pozemských pomocníků? Copak to
neúčinkovalo nebo jsem něco udělal špatně? Cítím se často tak zmatený, nesoustředěný a unavený. Mé tělo je
těžké, údy mě bolí, měl jsem silnou chřipku a bolesti všude, bolel mě i ušní boltec. Co jen mám dělat?“ A má
odpověď je: Máš můj soucit, mou lásku a mou podporu. Vím, že v současné době prožíváš náročné věci. Jak se
vede Zemi, tak se vede Tobě.
Jsi pionýrem, jenž přišel na Zemi sloužit. Sloužíš Zemi a lidem, aby se mohli transformovat. Tvé pole, Tvá
různá těla již prošla hlubokým čištěním, přesto to stále pokračuje a v současnosti dochází k opravdu
velkému prosvětlení.
A já to zopakuji: Mnohé z toho, co vnímáš jako své, Tvé není, nejsi to Ty, jedná se o špínu a výměšky těch
ostatních a také Země. Viděno z pohledu fyziky a multidimenzionality, neseš jako část velkého celku trápení
a bolest těch ostatních. Sloužíš tím, že jsi jako maják a držíš své Světlo vzpřímené a přenášíš je ven, a díky
tomu jsi pro ostatní znamením k zastavení v této době, kdy hrozí ztroskotání. Současně Tvé pole vnímá
zátěž a přeměnu dalších polí v obrovském poli skupinového vědomí Země. Jsi, koneckonců, se všemi propojen a
také to vnímáš. Trpíš s ostatními a neseš část jejich břemene. Možná jsi z toho teď trošku smutný nebo to
vnímáš jako potvrzení, protože jsi to tušil či Ti to pošeptal jeden z Tvých duchovních pomocníků.
Ne, ne, to není žádné okupování, podílíš se na probírání odpadu těch druhých a pomáháš při transformaci.
Možná jsi nyní trochu zaražený a říkáš: “Co já mám společného se záležitostmi těch ostatních, proč tam mám
pomáhat s transformací?“ Milovaný člověče, nejde jen o Tebe samotného, jde o Zemi a lidstvo. Všichni nyní
procházejí silnými změnami, ne pouze ti probuzení, pracovníci světla. Všichni lidé. Mnozí si toho nejsou
vědomi. Ty si však uvědomuješ, co se tu v současnosti děje. Bylo Tvým přáním, být tu v této době a být
užitečný, napomoci tomu, aby to proběhlo co možná nejdůkladněji a nejrychleji.
Čím více lidí si nyní očistí své individuální pole, tím rychleji mohou projít, usadit se a propojit silné léčivé
energie, nové nápady týkající se ekologicky přijatelných energií a jiných věcí. Všechno to, co si tak toužebně
přejete - aby byl mír na Zemi, dost jídla pro všechny, opravdová globalizace - stojí přede dveřmi. A vy to
můžete nyní vpustit a realizovat, když tu je pole čistoty. Vždy znovu rád mluvím o onom méně než jednom
procentu obyvatelstva, jež je nezbytné, aby mohlo dojít k velkým obratům, které uvedou Zlatý věk. Ještě toho
není dosaženo, ale jste blízko.
Rád bych Ti tedy doporučil, abys vpustil energii 1. máje. Všichni se společně zhluboka nadechněme a
přivítejme energii 1. května. Tato energie je spojena s jednou velkou myšlenkou západního světa a Evropy, jež
se týká svobody. Je spojena s pocitem solidarity pracujících. Je to vůně svobody. Má též cosi společného s vůní
šeříků, které nyní rozkvétají, jimž je kvůli značným barevným odchylkám, stejně jako kvůli vibraci jejich vůně
přisuzována velká léčivá síla. Bílá barva a odstíny fialové zaručují sbratření s vysokými silami Světla.
Šeříková vůně byla po všechny věky též považována za vůni svádění. Nechme se svést k novému myšlení, které
tvoří pár s pocitem nového Božství, vycházejícím ze samotného srdce.1. květen má být symbolem svobody, ale
též šíře. Šíře srdce. Vciť se, prosím, ještě jednou do energie 1. května a všimni si, jak nyní do Tvého srdce
proudí intenzivní pocit tepla. Můžeš mít pocit, že chceš obejmout celý svět. Je to ten pocit, jenž snad znáš
z doby dětství, když si na Tvůj prstík sedl motýl, koukal na Tebe a Ty jsi cítil, že jsi s ním jedním. Nebo když se
o Tvých narozeninách konečně objevila vysněná hračka. Nebo když jsi si toužebně přál zvíře a dostal jsi nějaké
k Vánocům a zabořil jsi nos do jeho srsti. Byl to tento pocit blaha a radosti a Božské lásky. Opravdu bys byl
objímal celý svět.
Ještě jednou vdechni onen pocit 1. máje, rád bych Ti ho poskytl jako pocit radosti ze života. Je jaro, stromy
obrážejí, kvete řepka, šeříky šíří svou vůni a zvou Tě, abys zapomněl na stará břemena. A já bych Tě v tomto

rozpoložení rád povzbudil k tomu, abys svou službu bral lehčeji. Nech odpad všech ostatních projít svým
tělesným systémem, neulpívej na něm. Vše propusť, buď si vědom, že to, co nyní probíhá, je jen iluze.
Sbírej síly v přírodě, natankuj palivo a rozeznej zlatý světelný bod na konci ulice. Tímto bodem je Tvůj Zlatý
anděl, jenž by spolu s Tebou rád kráčel ve službě Zemi a lidstvu! Vím, že mnohé z toho, co je velmi světelné,
ještě nelze spatřit pozemskýma očima. Tam se musíš ponořit do svých pocitů a pln radosti ze života vnímat to
nové skrze tento božský dar. Mnoho zábavy při objevování! Nechť Tvůj 1. květen trvá věčně!
Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,
KRYON
Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato
poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka
Vloženo 15. května 2009

“Rozhodnutí“

Kryon Channelling živě
Seattle, Washington
17. ledna 2009
Kryon prostřednictvím Lee Carolla
http://www.kryon.com/
Abychom pomohli čtenáři, byl tento chanelling re-chanellován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě
jasnějšího pochopení. Často události “naživo“ obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh
komunikace - na rozdíl od tištěného textu. Vychutnejte si tedy toto obohacené lednové poselství ze Seattlu.
Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Tato slova jsem říkal již tolikrát, některá před Lidskými
bytostmi, které věřily, některá před nevěřícími, všechny z nichž já znám, každého jednoho. Pravdou je, že já
jsem sestra, bratr a kousíček Boha. Nejsem něčím, co by mělo být uctíváno o nic více než vaše sestra nebo bratr
zde na Zemi. Jsem rodina, a jediným důvodem těchto sdělení a toho, proč bych tu vůbec měl být, je posadit se
k vašim nohám a omývat je, a poskytnout vám informace o tom, co jste udělali.
Nikdy nenastal čas, kdy by tato situace mezi námi byla jiná. Vždy přicházím v lásce, připraven vám předat
vhodnou informaci. Ó, již bylo mnoho takových, kteří kolem toho spustili povyk, říkali, že to není možné nebo
že se to ve skutečnosti neděje. Někteří říkají, že tato událost je jen šaškováním muže, jenž něco předstírá.
Můžete říci, že je to podvod a klam. Já vám povím toto: Bude těžké přesvědčit o tom toho, kdo dnes bude
odcházet vyléčen, neboť jeho uzdravení bude opravdové. Barvy, jež mnozí vidí, jsou také opravdové.
Nikdy nebyla napínavější doba, než je tato! Zdá se to být včera, dokonce i některým z vás, kdy jsem začal
komunikovat se svým partnerem (Lee). V oněch dnech toho opravdu neuměl mnoho přeložit, ale to se změnilo.
Ani on nevěří, že mezitím uteklo tolik času (20 let). Dnešní poselství se tolik neliší od mnoha ostatních
podaných za celou tu dobu, až na to, že nyní sedíte v novější energii. Jde o energii, již jste stvořily teprve
nedávno, drahé Lidské bytosti, a nyní začínáte vidět, jak se rozvíjí celá skládačka.
Ó, stále tu sedí tací, kteří říkají: “Je to jen mluvící člověk, nic víc.“ Opravdu? Že by ten Člověk vytvářel energii
v této místnosti? Jak by to bylo možné? Někteří z vás ji začínají pociťovat. Mohlo by to být tak, že skrze tohoto
muže promlouvá Bůh? Jaká je definice Boha? To slovo vymysleli lidé, víte? Bůh je esence Vesmíru prostupující

Lidskou bytostí, to je Bůh. Neboť já sedím před entitami biologického původu a vesmírného dědictví, které jsou
věčné. Jsi tu stále, vždy tu budeš, Lidská bytosti. Existují tací, kteří stále nevěří, že toto je opravdové, že se to
může dít. Prohlásí, že Bůh takto s Lidmi nemluví. Ale my vám znovu říkáme, že tímto způsobem Duch vždy
promlouval k Lidským bytostem. Odjakživa.
Dovolte mi na chvilku vložit energii tohoto poselství to běžnějšího rámce, abyste to lépe pochopili. Představte
si, že ve vězení je muž. Je to přibližně 30 až 35 let po smrti jeho mistra, a jmenuje se Saul. Ale vlastně není Saul,
jelikož se přejmenoval na Pavla. Protože zjevení, které měl, když skrze svého mistra spatřil Boha, změnilo jeho
duchovní strukturu. Porozuměl Lidským možnostem a během svého pobytu ve vězení psal svým přátelům v
Efezu a Korintu. Psal a vyprávěl jim o své radosti. Vyprávěl, jak úžasné to je, protože ta informace, již měl od
svého mistra, je pravdivá. Tento muž je Apoštolem Pavlem, a jeho dopisy se staly v jeho kultuře posvátnou
knihou, a tento spis je nyní znám jako Slovo Boží. A nyní se vás zeptám: kdo je Bůh, když čtete Korintské nebo
Efezské? Je to slovo Boží nebo jen dopisy Pavla jeho přátelům? Odpověď - je to Apoštol Pavel pod vlivem
nepopiratelné energie lásky. Takto to funguje a onomu procesu se říká channeling. Tak to bylo odedávna.
Takže, jsme zase tady - u situace, kdy existují tací, kteří naslouchají svýma ušima, a tací, kteří “naslouchají“
svýma očima (pozdější čtenáři). To staví ty, co naslouchají později (přehrávají nahrávku) plus ty, co čtou (vy),
do kvantového stavu s těmi v “přítomném okamžiku“, kteří jsou zde. Proto tedy “kvantujeme“ celé obecenstvo
jako bezčasou skupinu, neboť toto poselství přetrvá déle než životy mnoha z těch, kteří žijí nyní.
To poselství se týká volby. Co děláte? Co dělat chcete? Kde jste? Co jste udělali? Já jsem Kryon, kousek Boží
rodiny, z níž pocházíte, a to znamená, že já nestojím pouze na druhé straně závoje, nedosažitelný a
nedotknutelný. Namísto toho kráčím v každém dni s každým z vás, neboť Duch s vámi každodenně kráčí.
Nemyslíte na to dost často. Tíhnete k rozdělování naší duchovní zkušenosti do škatulek. Až všichni ti, kdož tu
dnes večer jsou, vyjdou ze dveří, skončili jste s meditacemi, skončili jste s channelingem a nastává vám
společenský čas. Třeba si zajdete na dobrou večeři. To vše je normální, ale musíte pochopit, že my vyjdeme ze
dveří s vámi, protože vás milujeme, protože jsme spolu s vámi součástí procesu, a protože víme, čím procházíte.
Můžete nám říkat průvodci či andělé, dokonce nás nazývat energií. Nazývejte nás, jakkoliv chcete, ale faktem
je, že nejste nikdy sami. To je ale slib! Poslouchejte: S tím, kdo dnes nevěří této pravdě, vyjde ze dveří stejný
počet andělů jako s vámi! Věděli jste to? Tak co to vypovídá o lásce Boží?
VOLBA STRACHU
Jaká je Tvá volba právě nyní, můj drahý? Protože vás čekají nějaká rozhodnutí. Máte možnost se bát toho, co
přichází, jelikož existuje spousta Lidských bytostí, které vám řeknou, abyste se roku 2012 báli. Naprosto
všechno, co jsme za posledních 20 zmínili, se týkalo této zásadní změny. Jedná se o to, co jste udělali, o
potenciály toho, co udělat můžete, a o osvícený stav, do něhož má tato planeta potenciál postoupit přibližně v
této době. Připravujete se na r. 2012 - ne na zkázu, o níž vám vyprávěli vaši šiřitelé strachu, ale na
neuvěřitelnou pravdu, jež vám byla předána starobylými národy, jež dokonce vytesaly toto poselství do skály
(Mayské glyfy).
Galaktické vyrovnání se děje, zatímco mluvíte. Není to něco, co dostanete v prosinci 2012, ale něco, co již
nastalo! Prozkoumejte, zda je to pravda, u svých astronomů, a uvidíte, že cyklus 26.000 let již dosáhl
precesního vrcholu. Proč se obáváte něčeho v r. 2012, když k té “události“ již dochází? Navíc, vy pociťujete
tento posun již od roku 1998! Jak můžete popírat všechny ty věci kolem vás, když se posunují, hýbou a
ovlivňují váš život? Není snad zjevné, že jste již na vrcholu tohoto vyrovnání*?
Neinformované lidstvo se připravuje na to, co většina Lidských bytostí vnímá jako možnou výzvu v r. 2012, ale
já vám říkám, že k tomu nedojde, pokud to vy osobně nestvoříte. Nebude to “výzva“, pokud pracovníci Světla
prosadí svou. Nebude se to v ničem lišit od přechodu milénia v r. 2000 nebo jakéhokoliv dalšího termínu
“zkázy“, jež stvořili Lidé, abyste se mohli trápit. Vytváření těchto “značek“ je pro ně velkým obchodem.
Začněte poznávat pravdu v tomto ukrytou.
Nyní se chci obrátit na ty, kteří naslouchají, a na ty, kteří možná toto čtou, a chci vám sdělit, že 2012 není
konec času. Ti, kteří svůj esoterický kalendář vybudovali (Mayové) tomu rozuměli správně, čímž chci říci, že
viděli, jak cyklické uspořádání vibračního nárůstu na této planetě posléze ovlivní vědomí. Nová krystalická
mřížka je taktéž v souladu s tímto pozitivním posunem, a tato skutečnost je “divokou kartou“, již ti prastaří

neviděli. Nebyla v jejich kalendáři, přesto se shoduje s jejich proroctvím ohledně vyšší vibrace Země.
Krystalická mřížka byla stvořena přibližně v r. 2002, aby nesla posun Lidského vědomí a stvořila změnu v
reálném čase. Je produktem neočekávané Harmonické konvergence v r. 1987 a je jedním z důvodů, proč cítíte
tolik změn a posunů v tak krátkém čase. Přesto, tato krystalická mřížka nebyla v jejich proroctvích a nebyla ani
v proroctvích Nostradamových. Co vám to říká o této planetě? Mělo by vám být naprosto jasné, že neexistuje
žádný člověk, který by vám mohl říci, co se stane!
Pohlížíte na nové uspořádání těchto věcí. Kde stojíte v oddělení strachu? Jaká je vaše volba v tomto směru?
Jaká je vaše dnešní volba v tomto směru? Chcete-li se bát, můžete. Je to vaše svobodná volba. Nicméně, pokud
si přejete nalézt pravdu, podívejte se ke zdroji! Neboť Mayové vám ji poskytli. Řekli, že se jedná o počátek
velice vysoké energie a čas, kdy by vskutku mohlo dojít k posunu Lidského vědomí.
Nicméně, právě nyní má rok 2012 potenciál, že se s ním bude zacházet přesně jako se střídáním tisíciletí spousta strachu, pamatujete? Existovalo v této souvislosti zdánlivě mnoho Posvátných spisů, že? Existovalo
zdánlivě hodně čtyřverší, že ano? Ale přesto - co se stalo? Nic moc. Říkáme vám, že právě nyní, když já sedím
tady v r. 2014, vám předávám poselství: Cožpak není zajímavé, co se nestalo? (Kryon přeskakuje k budoucím
potenciálům, jež jsme stvořili, a předává nám poselství z pohledu zpět k roku 2012.) Tak, kde v této záležitosti
stojíte, Lidské bytosti? Můžete si vybrat: bát se nebo se nebát. Protože to, co dnes učiníte, vstoupí do mřížky a
zůstane tam. Je to kolektivní záležitost, víte?
EKONOMIKA
Jaký je váš podíl, vaše volba - dnes, když přijde na vaši ekonomiku? Říkali jsme to již předtím. Řekli jsme to v
prosinci 2008. Máte odvahu oslavit recesi? Drahá Lidská bytosti, v této zemi zvané Amerika, gratulujeme k
tomu, co jste právě dokázali! Nikdy v historii lidstva se žádní občané nechopili tématu chamtivosti s takovou
silou jako tato významná ekonomika - jedna z největších na Zemi, nejvýznamnějších na Zemi a nejmocnějších
na Zemi. Jenže vy jste se rozhodli si uklidit. A podíváte-li se na svá média, je to hororový příběh. Pokud se
podíváte na média, bylo to překvapení! A dovolte mi zeptat se vás: Jak by něco takového mohlo být
překvapením, když my jsme vám o tom řekli před více než rokem? Nemluví to pro to, že potenciál tohoto úklidu
již probíhal? Vůbec to není žádné překvapení!
Média vám poví, že to bude trvat dlouho a nejsou si vlastně jista, že z této díry vyšplháte a zda se to vůbec
někdy povede! Nicméně potenciály jasně mluví pro to, že tím projdete, stejně jako jste prošli jinými výzvami
posunu času. Tímto procesem budete posíleni. Přesně o to jde při “prořezávání“!
“Dobrá, Kryone, stromy naší potápějící se ekonomiky vypadají dost ošklivě, ne?“ Ano, ale když při
prořezávání ořežete všechny větve, je to jako byste strom zabili, ale všichni víte, co se stane, až vysvitne slunce
a přijde jaro. S vaší situací je to stejné. Duchovní zima se chýlí ke konci a čeká vás jaro. Uvidíte, že mám
pravdu, protože toto je potenciál právě v tomto okamžiku, kdy s vámi mluvím (začátek r. 2009).
Tento posun není jen pro lidi spřízněné s New Age. Jestliže máte mít planetární posun, bude působit na hlavní
proud společnosti. Kde nejsilněji tento proud existuje? Ve světe financí! A vy měníte toto jako první. Nejtěžší
věcí, kterou byste mohli udělat, je rekonstruovat ve vaší ekonomice založené na úvěrech pravidla půjček a
úvěrů, a vy to děláte. Snad se současně mění vaše politika? Tak, budete se toho bát? Budete jedním z těch, kteří
se ukrývají? Jaká je Tvá dnešní volba, posluchači, čtenáři? Protože to, co učiníte dnes, ovlivní krystalickou
mřížku, a to zase ovlivní celou planetu. Jeden pracovník Světla, jenž se dnes rozhodne se nebát, má hodnotu
celého stadiónu plného těch, kteří si zvolili strach. Věděli jste to? Důvodem je vaše světlo! To znamená, že
mnozí “uvidí ve tmě“ díky tomu, co vy děláte, a světlo vede k nepřítomnosti strachu. Jestliže již nejste ve
tmě, nepociťujete ani nejmenší obavy z toho, co vás obklopuje. Vskutku, tuto metaforu jsem použil mnohokrát,
ale je to pravda.
VÝBĚR MEZI EZOTERICKÝMI INFORMACEMI
Jaká je vaše volba, z kvantového pohledu, co se Země týká? Nuže, teď to bude znít divně. Jestli jste, pro
začátek, nepovažovali channeling za dostatečně podivný, je to zvláštní. (smích) Proč jste tady? Jaké bylo vaše
rozhodnutí ohledně tohoto? Rozhodli jste se v tuto dobu přijít? Jaký z toho máte pocit? Jestliže tato slova čtete,
jestli přede mnou sedíte na židli, jestli toto čtete, je pravděpodobné, že si uvědomujete, že jste si tuto zkušenost

vybrali. Neboť jde o informaci, jež je vyučována již po dlouhou dobu. A přesto je pořád zvláštní. “Ty myslíš, že
jsem si zvolil sem nyní přijít a být tady?“ Ó ano, zvolil.
Jaké je Tvé duchovní dědictví a co jsi si jako své dědictví vybrala, drahá Lidská bytosti? Je to Tvé rozhodnutí,
nést světlo? Možná, ale já bych teď rád mluvil o “kvantové volbě“, o té, která má na sobě v jeskyni Stvoření
vaše jméno, což je součást dnešního učiva. Uvědomujete si, že vaše dnešní volba změní samotnou esenci oné
krystalické struktury Země, a ovlivní to, v jaké podobě se vrátíte? Vaše dnešní rozhodnutí také působí na dnešní
energie Země. Což je nové, před 20 lety to tak nebylo.
Aktivně jste souhlasili s příchodem na tuto planetu v tomto časovém rámci. Právě to je velmi významné,
Lemuřené. Zopakuji to: Je vás tolik, kteří říkáte: “Já jsem tak obyčejný. Chodím do práce. Mám rodinu. Po
většinu času se snažím přežít. Starám se o sebe, starám se o ně, a to je vše, co umím.“ Doopravdy? Proč tu pak
jste? Je to vaše rozhodnutí, že jen přežíváte? Proč tu jste - z duchovního hlediska? Jestliže toto čtete, proč? Co
vás k tomu vedlo, vy, co přežíváte... nebo jde o víc? Vy víte, že jde o víc.
Samotné vaše myšlenky nesou světlo. Samotná představa, že můžete na této planetě pozvednout svou
vibraci, nese světlo Země. Povede to, během dvou generací, k velmi odlišné podobě planety. Právě to my
vidíme a vždy jsme viděli. Co když stačí, že jste tady? Málo z vás přemýšlí tímto způsobem, neboť ve 3D máte
pocit, že musíte něco udělat, abyste měli zdánlivě nějakou cenu. Co když stačí pouhé bytí? Vzpomeňte si, co
jsme říkali: Vyšší vědomí vysílá světlo Zemi, tečka. Nemusí léčit lidi, psát knihy nebo promlouvat k davům.
Pravými pracovníky Světla na Zemi jsou ti, kteří jednoduše existují ve společnosti a šíří svou radost
prostřednictvím vzájemných kontaktů a normálního společenského života.
Pracovníci Světla, na vás na této planetě záleží, a vy přesně plníte plán. Byli tací, kteří by vám řekli: “No,
rozhodnutí přijít v této době je velmi zvláštní, protože jste si zvolili příchod v obtížné době. Jen se podívejte,
co se s planetou děje! Navíc narazíte na ukazatel roku 2012 a, samozřejmě, všichni zemřete. To je divná
volba.“
Vždyť je to tak směšné! Nad tím by se Duch mohl pořádně zasmát, neboť pravý opak je pravdou. Láska Boha
vás nepřivádí na toto místo jen proto, aby vás mohla pohřbít pod hromadu hlíny. Nepřivádí vás sem, abyste
mohli zemřít hroznou smrtí, až se Země otočí nohama vzhůru a narazí do ní meteorit. To nedělá. Proto tu nejste.
Přišli jste na základě své volby, kterou jste učinili na druhé straně závoje. Nyní jste zde s myslí 3D Lidské
bytosti, ne s Boží myslí. Takže, co si volíte nyní? Chcete udržovat světlo, které jste udržovat přišli nebo
nechcete? Ó, není to náhoda, že sedíte v té židli, čtete to nebo channelujícímu nasloucháte později.
Někteří z vás si začínají uvědomovat, že toto poselství je pro vás, a že tato událost je skutečná. Začínáte chápat
pravdu, že tento hlas přichází ze druhé strany závoje, a je v něm slyšet zaujetí, neboť vás má rád. Chce vám
vyjádřit úctu. Chce vám omývat nohy. Posloucháte? Kritiku, posloucháš? Nevěřící, nasloucháš mi? Mluvím o
omývání vašich nohou, I když tomu nevěříte, i když o to nestojíte. Jste nadmíru milováni a vždy budete, a nikdo
vás nebude soudit, pokud vyjdete ze dveří se smíchem.
Opravdu, vím, kdo jste, bratře, sestro, a až to všechno skončí a vy naposledy vydechnete, budeme opět spolu.
Pak se všichni zasmějeme nad tímto dnem, kdy jste přišli a říkali: “To není pro mne.“ Jste Stvořiteli Země,
vážně! Byli jste tu, když se tavila a byla beztvará, a věděli jste, že jednou, až přijde správný čas, ji budete
obývat.
JAKÁ JE VAŠE VOLBA?
Táák, staré duše, jaké je vaše dnešní rozhodnutí? Je jich tolik. Co vaše rozhodnutí ohledně léčení? Stojíte o ně
nebo ne? Nuže, v módu 3D je nezískáte. Místo toho musíte být trochu interdimenzionální, a k tomu již nástroje
dorazily. Není to snadné. Co se rozhodnete udělat? Zvolíte si tam jít, otevřít ty dveře, nebo je to moc těžké... Je
to příliš vzdálené 3D realitě, kde se o to nechcete ani pokusit, nebo snad vaše mysl neumí do tohoto programu
vstoupit? Možná byste rádi, ale nevíte, kde začít?
Zde jsou vaše instrukce: Seďte před Bohem a buďte milováni! Řekněte: “Jsem připraven se stát
interdimenzionálním, protrhnout závoj, aniž bych věděl jak a proč. Jsem doširoka otevřen, abych pocítil
ruku natahující se z druhé strany, jež uchopí tu mou.“ Odvážíte se to učinit? Odvážíte se spojit s Vyšším Já?

Jaké je vaše rozhodnutí? Je to příliš těžké, příliš neobvyklé, příliš strašidelné? Kdybyste jen věděli, jak
strašidelně jste teď všichni vypadali! (smích) Definice slova strašidelný: Věci nehodící se do 3D!
Existuje nádherný systém. Krásný a dokonalý, takový opravdu je. Staré duše, vidím vás celistvé. Nevidím vás v
tomto životě, mužského či ženského rodu odrážejícího se na vašem obličeji. Já vidím vzácnou Lidskou bytost
jako kousek Boha. Já jsem vaším bratrem, vaší sestrou. Jste stejní jako já. Volby.
DOLOVÁNÍ V AKAŠICKÝCH ZÁZNAMECH
Věděli jste, že když hledáte v Akašických záznamech, všechno změníte? (Dolování v Akašických záznamech je
nový Kryonův koncept, kdy jdete a vyzvednete si vlastnosti z dřívějších životů. Kryon tomu říká “skladiště
toho, co jste již získali“.)
Věděli jste, že když jdete do Akašické knihovny a vše změníte, ovlivní to i průběh vašeho příštího života?
Věděli jste to? Pokud jste vytvořili uzdravenou energii sebe-hodnoty, zůstane zdravá. Věděli jste to? Stejně jako
ona duchovní nádoba, která se stále plní, je vám vše v dalším kole dostupné. Jestliže sami pro sebe umíte v
tomto životě stvořit zdraví a delší život, je to otisknuto do vaší interdimenzionální DNA. Až se vrátíte, bez
ohledu na to, jakou duší se rozhodnete být, je toto ta vlastnost, která bude ve vaší DNA. Pomyslete na to, co to
znamená pro lidstvo! Co vy děláte dnes, je zevnějškem zítřejšího lidstva.
DUCHOVNÍ VOLBA
Kolik z vás je ochotno se dotknout obličeje Boha? Jaká je vaše dnešní volba ohledně posunu? Tyhle dvě věci
spolu souvisí, víte? Posun je za dveřmi, a již k němu nějakou dobu dochází. Měli byste to poznat, když se v
nedávné době tak velice změnil svět a geopolitická scéna. Jste v tom. Jaké je vaše rozhodnutí? Stanete se
součástí tohoto procesu a přispějete? Nebo se ho budete bát? Protože tyto věci řídí další stádium. Jednou z věcí,
které to pohání, je rychlost, jíž se dostanete z této recese. Podíváte-li se na odborníky, dají vám ke zvážení
všechno možné. Odpověď nezná žádný z nich. Žádný expert negarantoval, že se v ní ocitnete, a neexistuje
žádný odborník, jenž by vám řekl, co se stane. Proto tedy - je to vaše rozhodnutí! Proto je tedy vaší volbou
rychlé zotavení! Věřte expertům anebo ne. Obávejte se situace či nikoliv. Podílejte se na zotavení či nikoliv. Je
to velké energetické téma, že? Nicméně, řídíte je vy prostřednictvím svých rozhodnutí, jež v této souvislosti
činíte.
Chcete se dotknout tváře Stvořitele? Není to až tak těžké, protože jím jste vy. Je tu klid. Drahá Lidská bytosti, v
této místnosti jsou tací, kteří říkají: “Já bych moc rád všechny tyhle věci udělal, Kryone. Já bych moc rád tohle
všechno udělal, ale pro mne je to jednoduše těžké. Já prostě nevím, co se děje.“ Vždy se najdou tací, kteří
řeknou: “Kryone, ty nevíš, co se se mnou děje. Kdybys věděl, neříkal bys takové věci.“ Drahá Lidská bytosti,
my víme o všem, co se děje! Tyto věci říkáme poctivě a jsou skutečné. Jsou určeny vám. My víme, čím
procházíte, neboť s vámi kráčíme po všechny dny. V okamžiku, kdy se zbavíte strachu, naleznete
manifestaci. Dotkněte se tváře Vyššího Já! Toto pozvání pro vás platí již celé roky, abyste nalezli své
vlastní duchovní Já, abyste nalezli tu část Boha v sobě, abyste nalezli svou božskou část.
Dotkněte se dnes obličeje Vyššího Já. Já jsem si vědom toho, kdo tu je. Krásný systém, opravdu, vámi vedený,
plánovaný, a tady jste, nasloucháte a čtete. Musíte vědět, že v tomto všem nejste bezmocnou šachovou
figurkou. Řídíte to, a když si toto uvědomíte a převezmete kontrolu, bude vám navždy patřit mír. Žádná
dramata. Výzvy budou, protože takové už je lidstvo, že? Ale nikdy vás nemusely stejným způsobem ovlivnit.
Nikdy.
A tak tato entita před vás v tento den takto předstupuje se slovy, jež jsem dnes vyslovil na téma rozhodnutí a
lásky Ducha k lidstvu. Vězte: Nejste v ničem jiní než já. Stejně jako já patříte na druhou stranu závoje.
Výzva zvaná Lidský život je jen dočasná. Považujte to za hlas z domova, pokud chcete. Nastane den, to
vám slibuji, kdy se opět setkáme v Síni cti a budeme se spolu bavit o tomto dni a o tomto našem krátkém
společném čase, o dni, kdy jste mi dovolili omýt vaše nohy.
A tak to je.
KRYON

* Bližší informace o Galaktickém vyrovnání na www.kryon.com/doom
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
Vloženo 20. dubna 2009

Cesta Země a Ty, milý člověče...

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen
Duben 2009
http://www.kryon-deutschland.com
Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z magnetické služby. Ach, dnes ale máme mezi čtenáři spoustu
probuzených. Vidím Tě, milovaný člověče, vím, kdo si to tu čte.
Nastává čas, kdy se probouzí stále více lidí -i těch označovaných jako mladé duše. Staré duše jsou ty, které
jsou zde na Zemi inkarnovány již déle a jsou ve službě. Mohli bychom je také označit jako ty z první vlny.
Již se mnohokrát zapletli do hry duality a nyní se zdají být jednoduše Zemí velice unaveni. Jsou bez zájmu
a ospalí, neboť je již nic nemůže doopravdy nadchnout. Vědí nebo cítí: Jsem ve službě. Plní v této na
události bohaté době důležité úkoly, procházejí ale stále znovu fázemi, kdy by chtěli jen spát nebo být
naprosto sami. Ti plně probuzení z vás, kteří se na mnohé rozpomínají, by si vlastně rádi hned teď
objednali cestu domů a vrátili se do vyšších sfér... Ano, je to tak. Mladé duše jsou ještě plné elánu a pilně
prožívají cesty duality. Sice jim většinou stále ještě připadá poněkud nelogické sbírat zkušenosti prostřednictvím
dobra a zla, ale ochotně, s radostí a údivem se oddávají starému hernímu plánu Země. Pravděpodobně právě
toto nyní mnohé z vás oslovilo, protože tu ještě nejste tak dlouho, váš plášť zkušeností ještě není tak silný. Nebo
přikyvuješ, protože jsi v sobě schopen vycítit onu únavu...
Širší čtenářská obec nastoupí teprve za pár měsíců. Pak budou číst Kryonova poselství - jako přitahováni
magnetem - a budou se cítit skoro jako doma. Vítejte v říši přítomného okamžiku, kdy se děje vše současně!
Proto také vím, kdo kdy tyto řádky čte, kdo je připraven se ponořit do nové éry Země a rád by se uvolnil
z pozemských vazeb. Nemyslím tím, že bys neměl být skrze své vědomí svázán úzce se Zemí. Mám na mysli
jen, abys vytušil toto: nejsi jen jedním, jsi mnoha. A abys pocítil toto: Tvou vlastí není Země, tady jsi
hostem, jenž pouze projíždí. Vnímáš ony měnící se energie, které nyní proudí Zemí a lidmi a které
aktivují Tvé vnitřní antény a Tvé duchovní rodině by rády signalizovaly: “Halóóó, je tam někdo? Určitě
tu přece nejsem sám! Kde jsou další částí mé rodiny? Kdo jsem? Prosím o odpověď.“ A posílám to do
morfogenetického pole pro ty nováčky, kteří se probouzejí nyní a jimž toto poselství „náhodně“ spadne do
rukou, a kteří chtějí vložit do svých pozemských záležitostí malou přestávku, aby si odpočali a snad opět získali
půdu pod nohama.
Nalézáme se ve velmi aktivní době. V této fázi Vzestupu Země a změn celého slunečního systému a dalších
posunů oblastí spojených s těmito místními planetami a systémem není příliš času na přemítání. Nic se netýká
jen Země. Vše je navzájem propojeno, aby se též jednotky vědomí v sousedství, bytosti - ať již podobné člověku
či jiné, na této pronikavé změně mohly podílet. Vy tady na Zemi jste docela mimořádnou skupinou v duálním
systému této galaxie. Své sémě jste před dávnou dobou získali od Plejáďanů, kteří dali lidské rase na této
planetě možnost nového rozvoje. Předtím existovali i jiní sousedé z okolních planet, stejně jako ze vzdálených
souhvězdí, kteří sem umístili své sémě za účelem experimentu. Ani rostlinstvo a zvířectvo není zdejší, má svou
vlast někde jinde.
Jednoduše řečeno: tato planeta je jednotkou vědomí, jež byla oživena cizími návštěvníky, prostřednictvím
výjimečných vlastností jejich bytí a jejich domácími rostlinami a zvířaty. Původně byla Země částí ještě větší
planety, jež se střetla s kometou a rozdělila se. S tímto rozdělením došlo současně ke změně oběžné dráhy a

změně vibrace. Tato změna vibrace byla stále nově nastavována. Zrozená “Země“ dostala zvláštní úkol týkající
se vybraných duší: totiž dát jim možnost projít zkušeností života v nízké vibraci. Bytosti, které přišly osídlit
Zemi, museli svou vibraci této planetě přizpůsobit, což mělo za následek změnu jejich vlastního Já. Častokrát
mohly v počátcích nové Země přizpůsobit pro pobyt zde jen části sebe sama. Shrnu tento vývoj jen heslovitě
(více v mých knihách “Kurz lásky“, díl 1 a 2).
Mnohé ze starých duší jsou tu již po dlouhý čas, stále znovu se inkarnují na Zemi. V prostoru 4. dimenze bylo
vytvořeno hřiště, úroveň, na níž po své smrti mohou prodlévat všechny aspekty duše, aby se pak mohly znovu
inkarnovat. Vlnová délka zkušeností rostla s některými změnami vibrace planety, což mimo jiné spadalo také do
oblasti magnetické mřížky Země (specializace skupiny Kryon). Země se dostala do oblasti nízké třetí dimenze.
Rozuměj, prosím, že zkušenosti se stávaly odpovídajícím způsobem stále více dualistickými, protože sílil též
pocit oddělenosti od vlastního božství. Vyšší část každého jednoho lidského aspektu pobývá/pobývala ve
vyšších sférách, sledovala vývoj pozemšťanů a pokoušela se zprostředkovat svou božskou moudrost.
Čím nižší byla vibrace Země, tím více vznikal u člověka pocit, že je sám a že takto musí zvládnout život.
Nebyl si vědom své celistvosti. Možná nyní soucítíš se všemi lidmi a vidíš setkání, hádky atd. v jiném světle. To
klidně můžeš, měj ale také soucit sám se sebou. Jsi většinou toho názoru, že musíš sám podstoupit všechno,
co se týká Tvého často vskutku dramatického života. To však již nemusíš, my stojíme takřka vedle Tebe,
podáváme Ti své ruce a radujeme se, že Ti můžeme být nápomocni.
Po některých významných událostech, jako byla Harmonická konvergence v r. 1987, došlo ke změně statutu
Země. Skončily některé interdimenzionální cykly, které jsou z kosmického hlediska propojeny, a přinesly
slunečnímu systému nový vývoj na cestě její evoluce. Zemi byly změřeny vibrace a velká Rada rozhodla, že se
Země smí tohoto vývoje zúčastnit, smí opět pozvednout své vibrace a spojit se se svými vyššími částmi. Staří
mudrci a jasnovidci prorokovali Zemi rychlý konec prostřednictvím Armagedonu. Tato předpověď ztratila svou
platnost! Ačkoliv se o tom stále znovu dočtete v souvislosti s velkými hospodářskými a ekonomickými změnami
na Zemi. Země nejde ke dnu, to vás mohu ujistit!
To, k čemu nyní dochází, je jedinečné a ještě se to v této konstelaci nevyskytlo: jedna planeta, Země, přechází
se svými obyvateli na vyšší vibraci, do 5. dimenze. To znamená změnu těla Země a člověka. Rozuměj, milý
člověče: Jsi ctěn a milován, protože podporuješ (podpořil jsi) tento experiment Země a nyní dostáváš od
nás všemožnou podporu, abys zvládl cestu změny. Vzpomínáš si? Přišel jsi jako vysokovibrační bytost,
popř. jako část svého většího Já, sem na území Země a snížení Tvých vyšších vibrací Tě stálo hodně
námahy. Teď jdeš opačným směrem, své vibrace zvyšuješ. K tomu musíš svůj tělesný systém očistit od
všech svých starých zkušeností. Musí být ve Tvém systému vyžehleny, zčásti přeměněny. Tvé Já osobnosti,
Tvé ego, které Tě zde nese Tvými pozemskými zkušenostmi, si nyní má uvědomit své božské vedení, Tvé
Vyšší Já, k němuž do vyšší dimenze se sbíhají všechny nitky. Vracíš se ke svému opravdovému Já, je to
cesta domů!
Toto je, jednoduše vyjádřeno (činím tak pro nové čtenáře, pro ty čerstvě probuzené), situace, v níž se nyní
nalézáš. Na duchovní úrovni jsou kolem Tebe shromážděny části Tvé duchovní rodiny, které nejsou
inkarnovány. Od roku 1989 je závoj k jinému světu stále více odhalován, abys mohl tu a tam na naši stranu
nahlédnout. Při meditacích nebo v situacích, kdy jsi zcela uvolněný, můžeš vnímat naše podněty a mnohdy nás
dokonce zahlédneš, jak jsme se kvůli Tobě přestrojili, aby nás Tvé lidské (vnitřní) oko bylo schopno vnímat.
Jsme Světlem, stejně jako jsi Světlem Ty. Až na to, že Ty, s tou částí, již označuješ názvem “člověk“, jsi
zhuštěným Světlem. Probudil jsi se tedy a snažíš se vypořádat s tím, kdo doopravdy jsi. Vítej v kruhu
rodiny!
Nyní si v krátkosti promluvme o okolí Země. Cokoliv vědci vidí svýma očima, co zjišťují pomocí teleskopů,
sond, vesmírných lodí a svých výpočtů, to je pouhý zlomek velkého Stvoření. Vyhlížejí mimozemský život ve 3.
dimenzi. Najdou brzy život v oblastech 3. a 4. dimenze. Z jejich strany dokonce již bylo spojení k vám
navázáno. Jde o mimozemské sousedy, kteří žijí taktéž v nižších vibracích. Takoví se nenacházejí na planetách,
které s vámi bezprostředně sousedí. Ty vibrují na vyšší frekvenci. Svůj Vzestup již prožily, popř. nikdy nebyly
na úrovni nízkých vibrací.
Ti nízkovibrační sousedé pro vás nejsou snadno dostupní - s prostředky, jež nyní máte k dispozici. Jsou příliš
daleko. Jako další budiž podotknuto, že vy tu působíte v oddělené zóně. Jste zacloněni velkými bytostmi,

nacházíte se na okraji tohoto slunečního systému a jste mimořádným projektem: “Projekt Země se svobodnou
vůlí“. Kolem vás rejdí určité bytosti se stejnou vibrací, které v rámci svého teritoria hrají s jinými své hry. Vy
byste to nazvali války a mír. Také si činily nároky na Zemi, a o tom budou rozsáhle pojednávat pozdější
historické spisy. V tomto okamžiku jsou ve vašich knihách týkajících se dějin velké mezery a často dochází ke
špatným kombinacím, protože některé události nebyly pochopeny či jimi bylo vědomě manipulováno. Tady
mluvím zvláště o ideologiích Bohů. Přesto, mějte trpělivost, o skutečných událostech na Zemi je toho
zveřejňováno čím dál tím více. A rád bych zdůraznil: Nebojte se! Všichni jste součástmi bytostí, jež vibrují
na vyšší úrovni, jež mají božské jádro. A toto božském jádro vás ctí a vede. Budiž požehnán ten člověk,
jenž toto uznává a žije z tohoto jádra!
Inu, existují některé mimozemské bytosti, které podnikly proti tomuto Hracímu plánu Země podvratné akce a
našly si cestu do tohoto systému a navázaly kontakt s lidmi. Děje se to stále znovu. Všechno, co se v tomto
slunečním systému děje, není jen Světlo a láska. Dokonce politici se pustili do obchodování. Obchodní partneři
nebyli korektní a slíbili věci, které nedodrželi a taktéž dělali věci, které nebyly domluveny. Prováděli
experimenty na zvířatech a lidech. Řádně se prodýchej a nenech se vést strachem. Ten, kdo je probuzen, kdo se
stále více soustředí na své pravé Já, je obalen velkým ochranným štítem. Naslouchej vždy svému srdci, ono ví,
co je třeba udělat.
Pochop, prosím: Ti mimozemští návštěvníci, kteří nejednají v lásce, jsou také částmi Boha. Všechno, i to, co v
současnosti vypadá temné, má božské jádro. To platí pro vše, co zde právě zažíváš na Zemi a se Zemí. Všechno
je Bůh. Jen někteří si toho nejsou vědomi! Ale Ty si jsi svého božství stále více vědom. Jednej odpovídajícím
způsobem moudře. Všechno je Bůh a to temné se na to jednou rozpomene a taktéž si uvědomí své Světlo. A
všechny stinné části v člověku se rozpustí, popř. splynou s Božím Světlem. Člověk si stále více uvědomuje:
Život zde je pouhou iluzí! Platí to dokonce pro Tvého naštvaného souseda nebo Tvého bezcitného šéfa.
Výše vibrujíci mimozemské bytosti, které se pohybují v 5. nebo vyšších dimenzích, téměř nebo úplně překonaly
dualitu a působí z úrovně všeobjímající lásky. Již neznají šarvátky o moc. Ony moc spíše použily v lásce, aby
něco božským způsobem změnily. Kolem Země je celý pás tvořený vesmírnými loděmi bytostí z Galaktické
federace. Členy velení jsou bytosti ze všech planet tohoto a také dalších okolních systémů. Některé přicházejí z
daleka, aby byly přítomny při této podivuhodné události, při transformaci Země. To, k čemu zde dochází, je
něco naprosto jedinečného. Uvědom si to a zastav se na chvíli ve svých pozemských činnostech. Buď si v tomto
okamžiku vědom své multidimenzionality. Není to báječné, být tak milován a ctěn? Vnímáš to?
Tyto hlídky vesmírných lodí střeží cesty k Zemi a starají se také o to, aby stále méně nežádoucích návštěvníků
bylo schopno dosáhnout Země. Přesto ještě existují průlezy či - lépe řečeno - vyježděné cestičky, které jsou
cizinci zneužívány. Je to jako konečné čištění, k němuž nyní dochází. Vše, co se již k Zemi nehodí, je urovnáno
a odstraněno či přesměrováno. Tito láskyplní starší bratři a sestry, kteří laskavýma očima sledují, jak se nyní
Země vyvíjí, všem v úctě podávají ruku a vzkazují vám: “Jsme na vás pyšní. Vidíme, co jste za ty dlouhé časy
dokázali. Země nyní mění svůj hrací plán. Veselte se! Je nás na vaší straně víc, než si myslíte. Vidíme také, kým
doopravdu jste. Důvěřujte. Konec času se blíží!“
Je důležité chápat, že tito milí sourozenci nesmějí zasáhnout do svobodné vůle člověka. Zabývají se tím, že
vyrovnávají větší škody vzniklé zneužitím atomové energie, důsledky pokusů o manipulaci počasí apod., aby
Země neutrpěla větší škodu nebo aby snad nedošlo k neštěstí, které by vedlo k její zkáze. Tak, jako se to před
dávnými časy přihodilo již jiné planetě v tomto systému, když se rozpadla kvůli zneužití síly atomu, a jejíž
obyvatelé se nyní ve velkém počtu nacházejí na Zemi. Našli zde svou vlast a pochopitelně jsou téměř kouzelnou
silou přitahováni k atomové energii. My se staráme o to, aby k něčemu tak ošklivému znovu nedošlo. Ochrana
mimozemských sourozenců je vám zaručena. Existuje velká podpora. Jen ty kroky ve Tvém životě Ti odebrat
nemohou. Zcela jistě nepřistane žádná vesmírná loď, aby Tě odvezla a zbavila Tvých úkolů.
Pochop, milovaný člověče, narodil jsi se tady a teď, abys pomohl lidem a Zemi při Vzestupu, při
rozšiřování jejich vědomí. Jsi tím, čemu my říkáme “pomocník Vzestupu“. Mohl bych říci: Jsi majákem,
jenž je vždy tam, kde je třeba Světla. To je Tvá služba, přemýšlej o tom. A věz: Je o Tebe postaráno,
důvěřuj Bohu v sobě. Neboť majáky neztroskotávají!
Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,

KRYON
Přijato B. Bessen koncem března 2009.
Tento text je k volnému použití. Změny textu nejsou povoleny.
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

“Prognóza pro další generaci“

Kryon prostřednictvím Lee Carolla
Kryon Channelling živě
St. Augustine, Florida
13. prosince 2008
http://www.kryon.com
Abychom pomohli čtenáři, byl tento chanelling re-chanellován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě
jasnějšího pochopení. Často události “naživo“ obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh
komunikace - na rozdíl od tištěného textu.
Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství z Floridy.
Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Mohli by existovat tací, kteří řeknou, že tohle není
možné. Vždy se najdou ti, kteří říkají, že Lidská bytost by nikdy nedokázala něco jako to, čeho jste svědky. A já
vám znovu říkám, že ti zde, jimž je vlastní energie s nadáním vidět barvy, poznají, že to je skutečné. Dokázat
neviděné je pro 3D mysl obtížné, neboť očekáváte, že jako důkaz věcí mimo 3D uvidíte právě 3D věci, že je to
tak? Protože toto je hlas, který vás provází celým dnem [lidský hlas], a je to hlas mého kolegy [Lee]. Ačkoliv se
jedná o hlas člověka, najednou to má být hlas bytosti z druhé strany závoje! A my vám opět říkáme, že tomu tak
vskutku je a není na tom nic podivného či zvláštního. Jelikož ti z vás, kteří jsou schopni tu energii vnímat, vědí,
že byla nyní zvednuta na vyšší úroveň, protože toto je hlas z domova. Je to hlas nepodobný žádnému jinému,
neboť je s ním spojen třetí jazyk. Tento promlouvá k lidskému srdci, k Vyššímu Já každého z vás.
Nechť je známo, že v těchto slovech je ukryta pravda. Nenechávejte je pouze projít svýma ušima a svou myslí,
raději je nechte vstoupit do svého srdce. Nechť jsou interpretována onou vaší částí, již nazýváme Vyšší Já. Pak
se ve vztahu k těmto věcem uvolníte.
Já jsem Kryon a vím, kde jsem. Tento způsob promlouvání k lidstvu není zvláštní, ani není zvláštní, že
promlouvám k vám, kteří toto čtete či posloucháte. Má slova jsou čtena a já vím, kdo je čte. Toto poselství je
tedy také určeno těm, kteří se nacházejí mimo časový rámec těch, kdož naslouchajících fyzickýma ušima ve 3D
čase. Protože toto poselství je nadčasové a navazuje na to předchozí [Laguna Hills, California]. Před dvěma
týdny vašeho času jsme předali channellované poselství pod názvem “Aktuální události“. Mluvili jsme o tom,
co jste udělali a o energii onoho okamžiku Nyní bychom rádi pokračovali a představili vám energii toho, co být
může.
Máme v úmyslu začít historií toho, co bylo doposud. Ale ještě nejsme připraveni vyučovat - prozatím. Jsou zde
takoví, kteří nevěří, že se toto opravdu děje. “Je tu Lidská bytost, která něco předstírá,“ říkají. Jejich mysli
říkají: “To všechno není pro mne.“ Sledují hodiny. Přemýšlejí, kdy dojde k tomu setkání. Já vím, kdo jsi, můj
drahý. Jsi nezměrně milován, opravdu, stejně jako ti ostatní. Rád bych předal poselství určené přímo tobě. Až
opustíš v nevíře toto místo, půjde s tebou stejné množství andělských bytostí, jako s tím léčitelem! Rozumíš? A
důvod tvé nedůvěry, drahá Lidská bytosti, spočívá v tom, že nechceš otevřít onu “duchovní nádobu“, kterou v
sobě neseš, jelikož to nebylo snadné, když jsi ji otevřel naposledy. Neskončilo to dobře, že? Je mnohem snazší ji

tentokrát ignorovat. Jenže ty se nacházíš na takovémhle setkání - v nevíře, úplné a naprosté. Nuže, můžeš se
připojit k šiku takových jako je můj kolega, který proseděl s nedůvěrou nespočet podobných setkání - dokud mu
semínka pravdy nezačala dávat smysl a vzrůstat odpovídajícím způsobem, v jeho vlastním čase, dle jeho vlastní
logiky a v jeho vlastním srdci.
V tomto spočívá krása svobodné volby Lidské bytosti, že si může zvolit otevřít onu duchovní nádobu své vlastní
DNA... nebo ne. Požehnán jsi, nevěřící, protože já tvé jméno znám a je krásné, a zase mě uvidíš. Až k tomu
dojde, nebude s tím spojeno žádné posuzování. Vůbec žádné. Již dříve jsme vám řekli, že sedíte na místě
pozoruhodném svými pronikavými potenciály. Věci, které by mohly být, jsou! Dovolte mi, abych vám ukázal,
co leží před vámi. Právě teď!
Pokud se podíváte a zaznamenáte, na čem z toho, co jsme říkali o jejich směřování, jsou magnetické atributy
planety založeny, zjistíte, že jsou přesně tam, kde jsme řekli, že budou. Představují změněnou planetu. Protože,
když jsem přišel v r. 1989, magnetické vlastnosti mřížky nebyly takové jako dnes. Předvedli jsme vám
potenciály posunu, a on je tu. Řekli jsme, že je možné, vskutku pravděpodobné, že dojde k 12tiletému cyklu
pohybu magnetické mřížky, a došlo k němu.
Mřížka se posunula přiměřeným způsobem, a ne proto že to Bůh nebo lidstvo považovali za nutné. Bylo to
Harmonickou konvergencí v r. 1987, která dala Zemi mandát k posunu magnetismu, a s ním se pohnulo lidské
vědomí. Lidstvo připisuje tyto pozemské atributy nějaké vyšší supersíle a nechápe sílu, již má jako kolektiv.
Dokonce vy, jak tu sedíte, nevíte, že byste mohli pohnout horami, a přesto byste mohli.
Takže v magnetice došlo k posunu a dnes to můžete vidět a můžete vidět, že to, kam to vedlo, je dokonalé.
Neboť toto je atribut, jenž promlouvá k DNA, kterou potřebujete mít nyní, v této době. Nástroje, jež máte po
ruce, jsou velice, velice odlišné od těch, které jste měli při svém narození. Právě proto tu někteří z vás jsou.
Někteří říkají: “Toto je energie, na niž jsem čekal,“ a máte pravdu. Je. Někteří prohlásili: “Toto je energie
posunu a změny,“ a měli jste pravdu. Je. A jestli chcete další důkazy ohledně magnetismu, já vám říkám: běžte
se podívat na vědu. Vyhledejte si pár věcí a prozkoumejte odchylky v posledních letech. Uvidíte, že přišlo to, o
čem jsem mluvil v r. 1989.
Podívejte se na toto: Heliosféra Slunce se mění. Co dělá právě nyní? Kde je právě teď? Pokud uděláte určitý
výzkum, budete překvapeni, až zjistíte, že je na své vůbec nejnižší úrovni. Heliosféra Slunce, chci říci,
magnetismus Slunce je na tom nejnižším bodě, který kdy na planetě měl. Je to mnohem méně, než v době
vašeho narození, stejně jako je tomu u magnetické mřížky. Protože, změříte-li gaussy mřížky, zjistíte, že
zeslábla. Je více ohraničená. Stejně jako magnetická energie vysílaná Sluncem. A to všechno má, drahá Lidská
bytosti, důvod. Je to tím, že tyto magnetické atributy jsou elegantním způsobem jemně vylaďovány, aby
promlouvaly k vaší DNA, přesně jak jsme řekli. Běžte si najít, co jsme vám pověděli. Podívejte se na to.
Nemůžete popřít, že jsme říkali, že k tomuto dojde. Mohli byste konstatovat, že se to stává záznamem naší
činnosti v oblasti předpovědi. Nicméně, ve skutečnosti je to záznam toho, že vše souvisí s tím, co jste vy sami
pro sebe na planetě stvořili.
Je to skvělé, že, vidět, co lidstvo vykonalo pro lidstvo? A začíná to u majáků jako jsou ti zde v místnosti, jako
jsou ti, kteří toto čtou a poslouchají. Musíte pochopit, že toto jsou věci, které jsme zmínili jako potenciálně
proveditelné a potenciálně manifestovatelné těmi, kteří by nesli dostatek světla k prozáření temných míst. Tyto
věci nebyly předloženy za tím účelem, abyste převedli kohokoliv na svůj systém přesvědčení nebo aby
existovali ti, kdo by přišli na takováto setkání či seděli v těchto křeslech. Ani proto, aby bylo mnohem víc těch,
kteří by si četli tato slova, spíše proto, aby se světlo šířilo po planetě, aby ostatní zahlédli temnotu a objevili to,
co odhalit potřebují.
Pokud se podíváte na vědomí planety a na ty, které jsme nazvali indigovými dětmi, ony jsou dětmi nového
vědomí. Nazývejte je, jakkoliv chcete. Jak vysvětlíte tyto nové lidi? Když jsme vám sdělili, že dojde k posunu
vědomí lidstva, a vy nyní před sebou vidíte tolik dětí mluvících mnoha jazyky, které jsou skutečně velmi
odlišné, co říkáte? Je to náhoda? Jen se zeptejte rodičů, jen se zeptejte učitelů. Dochází k celosvětovému
fenoménu. Ty děti jsou jiné, mí drazí, protože takové být musí, aby stvořily to, co přichází. Je to tu. Ty věci,
které jsme zmínili jako možné, jsou tu.
Pohlédněte na to, co jste udělali nedávno. Mluvím nyní v zásadě a hlavně k Američanům, kteří tu sedí, kteří

naslouchají, kteří čtou, neboť toto je jejich země. Znovu vám připomínám, že jste učinili nemožné. Vybrali jste
indigového vůdce. Tudíž může přijít odlišné myšlení - myšlení mimo rámec politiky v takové podobě, jak byste
možná čekali. Před 20 lety by to nebylo možné a mluvili jsme o tom již dříve. Vy jste učinili to, že jste vyvolali
potenciály toho, co jsme my vždy viděli přicházet. Dovolte mi říci, mí drazí, že byste vůbec nikdy nebyli
schopni postoupit na tato místa, jak jsme říkali, nebýt příspěvku tohoto muže. Objevil se v pravý čas a vy jste ho
zvolili v pravý čas do úřadu, a my jsme to viděli přicházet.
Vyhledejte si, co jsme říkali, protože to můžete mezi channelingy Kryonových slov nalézt. Před 8 lety jsme vám
řekli, že dojde na indigové vedení a potenciál byl velký. Najděte si to! Dokazuje to, že ten potenciál tam byl a
vy jste to dokázali. A to by vám mělo říci, že před 8 lety byly jasně vidět potenciály toho, kam kráčíte, protože
byly tak silné. Ač by se našli tací, kteří by řekli, že nikdy nemůžete mít na Zemi mír, já vám povím, že existuje
ohromný potenciál, že ho mít budete! Ačkoliv říkali, že byste nikdy do úřadu prezidenta nezvolili barevného
muže, vy jste to učinili!
Dovolte mi, abych vám načrtl obrázek některých potenciálů a předvedl vám, kam to vede, neboť jste si to
zasloužili: Když jste přišli na tuto Zemi, každý jeden z vás měl karmický otisk. Je to součást systému.
Starodávné národy, které vám vysvětlily karmu, jsou přesné, protože jde opravdu o systém. Je to systém
nedokončených energetických záležitostí a vždy bude. Jenže v této nové energii, což jsme vám též řekli před 20
lety, ji můžete zcela vymazat. Systém zůstane systémem, neboť většina lidstva si přeje, aby zůstal. Většina
lidstva ho využívá a bude v tom pokračovat, ale vy nemusíte.
Před 20 lety byla myšlenka vymazání vašeho karmického otisku považována za směšnou, ošklíbali jste se nad
ní. Před 20 lety jsme povídali, že můžete změnit svůj astrologický otisk. Jen si to vyhledejte. Tak mocná je
Lidská bytost v této nové energii. Tyto věci, které vštěpují vaší osobnosti vlastnosti, které se zdají utvářet toho,
kým jste, jsou všechny změnitelné. Dnešní učení [dřívější seminář] o dolování v Akašických záznamech, tedy o
tom, že jdete a vyzvednete si to, co jste získali z předchozích výrazů [životů], je proveditelné. Pamatujte, nebyli
jste odjakživa tímto astrologickým znamením jako nyní. Jak by se vám líbilo si jít vyzvednout nějaké, které se
více hodí k tomu, kým jste dnes jako Pracovník Světla? Dá se to udělat! Je to vaše DNA, jelikož Akašický
záznam je ve vaší DNA. To jsou počátky oněch nástrojů, které jsme předvídali. Jsou to věci, které se v této
době začnete učit zvládat, které byly v průběhu historie jen pro ty vzestoupené, pro mistry. Přesto se tu nyní vy
nacházíte v této nové energii posunu a máte schopnost je provést.
Během minulých měsíců jsme o tomto novém akašickém nástroji mluvili mnohokrát. Můj kolega to dal
dohromady podle mých pokynů a začne to učit dokonce ještě důkladnějším a přesnějším způsobem než dnes.
Pracovníci Světla to musí vědět. Nakonec na to musíte vznést nárok. Já vám povím proč: protože Pracovník
Světla bude tyto nástroje potřebovat, aby přežil, aby setrval na planetě déle, aby se vymanil ze strachu a
dramat.
Nyní bych vám rád řekl, že když toto všechno pustíte, přijdou ty věci, které si přejete manifestovat. Doslova:
ten strach, frustrace, kombinace toho, co jste si přinesli s sebou, jsou tím, co vám brání otevřít ony dveře [ty
duchovní dveře k vašemu Vyššímu Já]. To jsou právě ty věci, které - jakmile se jich zbavíte - povedou k
manifestaci věcí, které potřebujete. Snad vaše představa toho, co potřebujete, souvisí s prací, již byste dle svého
cítění měli dělat? Možná chcete v této části života manifestovat nadšení z věcí, které máte? Přijde to jen s vaší
vnitřní změnou, změnou, o níž jsme mluvili. Toto jsou v této době nové nástroje, které začínáme vyučovat.
A teď se vám chystám říci, že tyto věci budou vyučovány po dlouhou dobu, neboť existují mnozí, kteří je
potřebují, a ti to musí slyšet. Existují tací, kteří říkají: “Tak, co se stane v budoucnosti? Dej nám nějakou
představu, Kryone. Co se stane? K čemu to všechno směřuje, jaké jsou potenciály?“
Nabídnu vám některé z potenciálů týkajících se lidské manifestace v dalších dvou generacích. Proto se tedy
tyto potenciály mohou objevit během přibližně 50 let. Předvedu vám některé potenciály, které se rýsují
velkolepě a vznešeně, protože takové jsou. Bez ohledu na to, co si myslíte, že se na této planetě děje, nové
vědomí Lidské bytosti bude ve vaší budoucnosti hrát velkou roli. Pomyslete: každé dítě se rodí jako indigový
otisk [nová energie]. To dělá magnetická mřížka planety, protože nejen promlouvá k vaší DNA, ale také
nastavuje energii těch, kteří se rodí. To je především ten důvod, proč se posunula. Milióny děti vyrůstají s
vědomím odlišným od toho, jaké jste měli při svém narození vy.

Až vyrostou a začnou sami sebe vyučovat [Indiga učit Indiga], uvidíte posun a změnu. A mohla by to být také
zajímavá změna. Nebude to něco, co byste očekávali. Protože dokonce i mezi nimi existují rozpory, čímž chci
říci, že ani oni se neshodnou na vhodném způsobu projevení soucitu s planetou. Umíte si to představit? Neshody
ohledně způsobu projevení soucitu planetě? Integrita soucitu! Někteří to budou chtít uspíšit. Někteří si budou
myslet, že se dá koupit. Takže, co se vám snažíme říct: i mezi nimi jsou sporná témata a zahlédnete mezi nimi
šarvátky. Než se to uklidní, nebude se toho moc dít. Je to hodně odlišné od čehokoliv nového, co k vám
přichází? Odpověď zní: ne.
Já bych ti rád připomněl, drahý Lemuřane, jak dlouho trvalo tobě jako Lidské bytosti ve fázi rozběhu vůbec
začít chápat věci jako upřímnost a čestnost. Nepřicházejí snadno. Nejsou vrozené, proto musí být rozvinuty.
Představují esenci odpovědnosti a částečky božství ve vaší DNA. Nezačínáte takto - s plně vyzrálou
kultivovaností a střídmostí. Místo toho do ní dorůstáte. Aspektům kultivovanosti je třeba se naučit, a to jste
udělali. Trvalo to dlouho, přesto jste tu, v další učební fázi evoluce.
Bude to trvat dlouho, než bude nová energie běžně dostupná. Nebude to vždy vypadat, že existují synchrocity
podobností, přístupů či jedinečnost myšlenky. Nezalekněte se toho. Nechte vše volně vyvíjet a pravda si najde
svou nejvyšší úroveň a věci, které mají být nahoře, se tam dostanou. To bude největší rozdíl mezi touto a
tamtou dobou.
Něco vám povím: Jako první u těchto dalších dvou generací si všimnete změny ve věcech, u nichž byste nikdy
změnu neočekávali. Mnozí z těch, kteří toto poslouchají, řekne, že to, co se vám chystám řici, je nemožné,
protože tady mluvíme o proměně základní lidské přirozenosti. Jak se k sobě vzájemně chováte? Co si jeden o
druhém myslíte? Co považujete za správné a vhodné? Jaká je první reakce na výzvu? Drama, žárlivost? Dojde
ke zjemnění věcí, které nejsou v životě nepatřičné. Tyto položky představují dualitu, a ta dualita se mění.
Během dvou generací přijde den, kdy věci nebudou takové jako dnes. Nakonec to bude zrcadleno vedením
uvnitř vlád. Vůdcové budou voleni pro svůj soucit s těmi ve svém okolí, a pro své dobré nápady ve prospěch
svého okolí, ne jen proto, že jsou oblíbení či mají charisma. Umíte si představit takovou změnu?
Umíte si představit změnu v úsudku? Říkáte: “No tak, počkej chvíli, Kryone, zdravý rozum je zdravý rozum.“
Ne, to není. Zdravý rozum je dynamický: Je to jednoduše vaše představa toho, co přirozeně funguje v rámci
současného vědomí. Jenže co se stane, když se vědomí změní? Atributy zdravého rozumu udělají totéž. Já vám
povím, že kdybyste se za 50 let mohli účastnit nějakých setkání v duchu toho, co oni považují za zdravý rozum,
vyvedlo by vás to z míry. Doslova to odporuje vašim očekáváním. Podívejte se na to, co se událo za posledních
40 let v Americe: Pohlédněte na to, co jste byli schopni otevřeně diskutovat, probírat a změnit. Podívejte se, co
jste právě provedli se svou zemí, navzdory vší původní “kulturní lidské přirozenosti“. Učiňte to prostě nyní
znovu! Zesilte to. A já vám povím to, že celá představa ohledně lidské přirozenosti a zdravého rozumu se změní
a stejně tak se změní cíl, samotný účel vašeho bytí
Očekávejte pomalý posun směrem od takové formulace cílů, jak ji znáte. Neboť právě nyní si stanovujete cíl
jako věc, jíž chcete dosáhnout, a pak vám ti z “průmyslu svépomoci“ řeknou, že pokud někam chcete dojít,
máte si tam sami sebe vizualizovat. To se změní. Mohli byste říci: “Kryone, co se stane, pokud nejsme schopni
si vizualizovat, čím chceme být? A tak to být musí, protože- jak se tam jinak dostaneme?“ Co když si
nevizualizujete to, co chcete, ale namísto toho si vizualizujete koncept, o němž nemáte žádnou představu?
“Kryone, jak tohle může fungovat? Vizualizovat si něco, co neznáš? Jak by mohlo fungovat tohle?“
A co takhle společnost, které je vštěpováno: Stanovení cíle probíhá tam, kde Lidská bytost stojí sama před
sebou a dalšími Lidskými bytostmi a říká: “Chci, aby můj cíl byl tam, kde skončím v důsledku dokonalého
scénáře synchronicit, cokoliv to znamená, což obohatí mne a ty v mém okolí.“ Umíte si představit, jak by se
toto hodilo do společnosti, do kultury, kde Lidské bytosti od počátku uznávají, že chtějí vhodným způsobem
zapadnout do příslušné skládačky, která náleží stvoření? Nastavení cílů: nikoliv vizualizace scénáře, ale energie,
energie přiměřenosti. A právě tam směřujete.
Je možné, že by se Lidské bytosti vyvinuly až tak dalece? Ó, Lidské bytosti, pohlédněte na to, co jste učinily za
posledních 30 let. Pomyslete na to, co byste mohli dokázat za dalších 50. Vědomí se pohybuje rychle. Lidská
přirozenost se mění. Zdravý rozum se mění. Stanovování cílů se mění.

Dám vám další potenciál: Navzdory všem očekáváním a tisícileté historii se dokonce duchovní atributy toho,
čemu říkáte náboženství, na planetě začnou měnit a mírnit. Nemusíte koukat příliš do dálky, abyste pochopili,
že někteří z klíčových hráčů planety, kteří mají co do činění s tím, čemu říkáte organizované náboženství, mají
problémy. Je to tím, že z jejich učení jsou cítit způsoby staré energie. Není aplikovatelné na skutečný život, jak
ho vidí mladí lidé, a proto mladí prchají z členské základny církví. V žádné z nich nevidí životní realitu.
Doktríny jim nepřipadají potřebné ani pravdivé. Vidí to jako starou záležitost. Rozhlédněte se, je to zjevné již
nyní.
Organizované církve se začnou měnit. Některé dokonce ustoupí od mytologie, již vyučovaly po tisíce let.
Namísto toho se začnou věnovat klíčovým tématům a nalézat pravdu, jež znovu přitáhne mladé lidi. Budou
předloženy představy Boha, které budou dávat smysl nové generaci. Organizovaná církev bude vzkvétat, ale
bude vzkvétat kolem jádra, které bude mít mnohem větší integritu, než kdy mělo. Mnozí z vás toto slyšet
nechtěli, ale je to pravda v rámci oněch potenciálů. Jde také o přiměřený potenciál, neboť většina planety
nebude věřit, tak jako vy, ani si nebude číst takováto slova. Nicméně, většina planety hledá Boha svým
vlastním způsobem a bude potřebovat ke své víře své vlastní přesvědčení, že Bůh je přítomný a moudrý. Je to
otázka dvou generací všech těch na planetě, pokud jde o jejich vlastní náboženství a o to, co shledávají
vhodným a nevhodným. To se změní.
Jak jsem řekl dříve. Sledujte, co udělá nový papež. “Kryone, není žádný nový papež.“ Ach, vážně? To závisí na
tom, kdy toto čtete, a pokud to čtete a existuje nový papež, tak dávejte pozor. Jelikož tento jednotlivec bude
muset provést ohromnou změnu, jestliže si jeho systém má být schopen udržet svou církev... a mohl by. Až se
tento muž posadí na křeslo, bude existovat potenciál velké změny. Musí to tak být, aby udrželi svůj systém.
Toto leží před vámi. Má to cosi společného s očištění integrity všech věcí ve vaší společnosti. Co jste viděli
během posledních 3 týdnů? Kolik vůdců bylo poraženo v důsledku toho, že se na něco přišlo? Všimli jste si? Že
by nějaké infekce související s tématem integrity? [úsměv] Odpověď zní “ano“. Je načase a vy to víte. Já vám
povím, že existují ještě tři další vůdci, kteří se třesou strachy, abych tak řekl. Uvidíte. Nastal čas, aby byli kvůli
oněm věcem povoláni k odpovědnosti, ne? A vy to děláte.
Říkám to, protože existují tací, kteří to potřebují slyšet, kteří toto čtou či naslouchají: Nebojte se toho, co se
děje ve vaší zemi, Američané. V tomto okamžiku v čase, s potenciály na pravém místě, vám zaručuji, že tyto
věci pominou a přijde doba, kdy budete pohlížet zpět a říkat: “Díky bohu, že jsme tím prošli.“ Až budou činěna
na základě integrity rozhodnutí ohledně vašich klíčových ekonomických témat, vypěstujete si ekonomiku, jež
bude dávat smysl. Právě nyní pravidla měníte, pokud jste si toho nevšimli, ve všech oblastech. Takže, zatímco
se zdá, že se to zhoršuje a zhoršuje, a vy se snažíte rozhodnout, co v každé jednotlivé chvíli udělat, abyste
zachránili to nebo ono, upravilo by se to samo, pokud byste použili princip integrity. To co děláte, prořezává
vaši ekonomiku. Jakmile doroste zpět, bude silnější, než bývala.
Systém bude fungovat lépe. Posléze bude více pracovních míst než kdy předtím. Bude to fungovat!
Vzpomenete si pak, že jsme to viděli? Že jsme vám řekli, že to přichází? Dokonce jsme zmínili první instituci,
která se zhroutí nejdříve, a došlo k tomu! Můžete si to přečíst ve zveřejněných Kryonových pracích a oslavit to.
Řeknu to znovu: vyzývám vás, abyste svou recesi oslavili! Můžete? Zvládnete tím projít. Dějiny na to budou
pohlížet jako na ekonomickou renesanci. Dostane vlastní pojmenování, dosud neslyšené, dosud ničemu
nepřidělené, které v sobě má energii oné myšlenky. Je to renesance americké ekonomiky - nový začátek tak
významný, že během dalších dvou generací bude utvářet způsob vašich obchodních jednání a vytvoří pro
ostatní model toho, jak to udělat.
Do dvou generací dorazí největší soupeř na Zemi, s ohromnou vlastní ekonomikou konkurující dokonce té
čínské. Bez ohledu na to, co Čína dělá, kolik lidí má, tato nová ekonomika bude úspěšně konkurovat - protože
Čína postupuje pomalu a musí zorat své vlastní historické vědomí, aby došla k cíli.
Existuje celý jeden kontinent, jenž čeká na uzdravení. V současnosti na něm probíhají války a občanské
nepokoje, a je tomu tak od dob vašeho narození. Momentálně je nemocný, ale nebude mu špatně natrvalo. V
celé záležitosti jsou zapojeny milióny a milióny jednotlivců, a ještě to ani nevědí. Protože stejně jako téměř u
všeho ostatního - je to navzdory všemu očekávání.
Co se stane, když uzdravíte kontinent? To uvidíte, neboť bude uzdraven. Až k tomu dojde, místní zjistí, že jsou

schopni vybudovat ekonomiku stejně dobrou jako je ta vaše, protože vy jste nastavili standard! Až budou
začínat, budou koukat na vás. Mluvíme o Africe. Mluvíme o potenciálu skupiny států, které se nakonec vynoří
pod názvem Africká unie [nebo něco podobného]. Půjde o ještě větší slepenec, než jsou Spojené státy,
vytvořený a modelovaný stejným způsobem, se stejně utvářenou ekonomikou. Milióny lidí budou zapojeny
téměř okamžitě.
To, co vy tu řešíte při své recesi, budou oni vnímat jako energii, s níž začnou. Tím se liší od ostatních
vynořujících se ekonomik. Mnohé z nich začínají, rostou a kráčí skrze všechny ty chyby, které jste během svého
růstu učinili vy. Ale Afričané nepůjdou oním 200 let trvajícím vírem jako vy. Uvidí Ameriku a převezmou od
vás to, co je učíte. Tento “uzdravený“ kontinent bude chtít to, co vy máte. Budou chtít mít své vlastní bohatství
a budou chtít mít své vlastní bankovnictví, osvobozené od velké hrabivosti. Budou chtít mít všechno to, co činí
společnost velkolepou a významnou, a nebudou mít žádný problém s jejím financováním. Mnozí jsou připraveni
přispět k vytvoření nové společnosti tam, kde existují dlužníci u půjček na firemní záležitosti a bydlení. Jakmile
vezmete milióny a milióny lidí, kteří již nejsou v módu přežívání, budou chtít domovy, školy, továrny a
pozemky. Vyhlížejte to. Je to nevyhnutelné. Začne k tomu docházet ještě za vašeho života. Podívejte se, co se
stalo v Číně navzdory nekapitalistickému vedení, a teď tu představu rozšiřte pro Afriku.
“Nuže, Kryone, ještě jsi se nedostal k tomu velkému tématu. Terorismus.“ Předpokládám, že si myslíte, že
Kryon neví, že existuje? Poskytnu vám pár informací, které byste nečekali. Terorismus nikdy neporazíte
prostřednictvím terorismu. Starou energii neporazíte silou. Jednoduše to nebude fungovat. Zkuste to. Pokaždé
selžete. Jakmile někde oheň uhasíte, rozhoří se jinde. Je to trvalý neúspěch.
A takto nad ním zvítězíte. Porazíte ho prostřednictvím nového vědomí nového lidstva. Na této planetě přijde
čas, nebude to až tak dlouho trvat, kdy samotné uvědomění si myšlenky terorismu bude pro Lidskou bytost
nestravitelné, neboť již bude chytřejší. Čím méně to bude fungovat, tím méně ho bude. Jelikož to už znovu
nepovede k žádoucímu výsledku... a pak je rozumné v tom nepokračovat. Dokonce z toho nevzejde ani strach!
Namísto toho to vyvolá jen znechucení, dokonce i mezi těmi, kteří kdysi měli pocit, že jde o jedinou možnou
cestu. Chápete, co říkám?
Též dojde k renesanci u velice starých východních náboženství a k respektování jako nikdy předtím. Nastane
doba, kdy sama myšlenka “zabíjení ve jménu Boha“ bude viděna jako barbarská. Východní náboženství se
spíše pokusí obracet na víru ty ve svém okolí prostřednictvím fungujících systémů a myšlenek vytvářejících
harmonii a přitahujících nové členy.
Tolerance se uchytí hlavně proto, že se vůdci stanou jejich mladí, a tito mladí lidé budou mít koncepční plán
velice odlišný od staré energie. Budou naprosto chápat, že násilí mír nestvoří. Další fundamentalisté mnoha
jiných náboženství, kteří o sobě dávali dřívě vědět skrze své násilné způsoby, začnou též zjišťovat, že násilí jim
nepřivede nové členy - toho je schopna jen harmonie. Myslíte si, že to je vše šílenost, podle toho, co jste zatím
viděli, že? Začne se to měnit. Dejte tomu čas. Ale nestane se to bez pracovníků Světla, mí drazí.
Použijeme jednoho obratu vaší kultury, mám ho od svého kolegy: “Nikdo nevidí, co se děje pod pokličkou.“ To
se týká vás. Protože čím více světla vnesete na tuto planetu tím, co víte, tím, že se dotýkáte Vyššího Já, že jste
na světě déle, že pracujete s Akašickými záznamy, vnáší to na planetu - aby je ostatní uviděli - světlo i tam, kde
dříve panovala temnota. Tak to funguje. Tak to vždy fungovalo a vy to nyní začínáte jasně vyznačovat. Tak
tedy, pochopíte, proč tu jste.
Je to počátek křížení energií a vy jste přímo před tím, mí drazí, a právě z tohoto důvodu tu jste, každý jeden z
vás. Poslouchejte: v této místnosti a mezi čtenáři jsou někteří, kteří v minulém roce prošli hrůzami. Chci vám
říci, že vím, kdo jste. Existuje obrat “železo ostří železo“. Stejně jako když kovář tluče do kousku železa, dokud
je do ruda rozžhavené, aby se mohlo po vychladnutí stát nástrojem, jste také vy tvarováni. Poté onen nástroj
pokračuje vyráběním dalších nástrojů a ty dělají další nástroje... Víme, čím jste prošli a blahopřejeme vám, že
jste na druhé straně toho všeho vyšli se světlem ještě zářivějším než na začátku.
Jsem si vědom své rodiny, a ta je tady. Jsem si vědom témat, která tu jsou. Uvědomuji si potenciály, které tu
existují. Takže já ti říkám, drahá Lidská bytosti žijící ve 3D, přijmi všechny ty nové dimenze a důvěřuj jim.
Důvěřujte neviděnému. Nesestavujte si obraz z toho, co si myslíte, že existuje, jen na základě oněch tří dimenzí,
do nichž jste se narodili. Začněte nyní, nastavte energii přiměřenosti, začleňte sami sebe do oné skládačky

synchronicit a prohlašte: “Kdekoliv skončím, bude to správně, neboť to pomůže planetě.“ Tak to dělali mistři, a
stále dělají.
A to je poselství dnešního dne. Nemohu odejít, aniž bych vám řekl, že tohle je pro vás velice osobní záležitost.
Když zatlačíte do oněch dveří k Vyššímu Já, cokoliv to pro vás znamená, a sedíte o samotě, ucítíte, jak se před
vámi začíná objevovat rodina. Pocítíte, jak do vašeho života vplouvá rodina, která s vámi zůstane v každém
okamžiku. Vůbec nikdy nebudete sami a nikdy si nebudete připadat osamělí. V oné rodině pobývám já, neboť já
jsem vaší rodinou.
A tak to je.
KRYON
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
Vloženo 13. března 2009

Síla pocitů

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen
Březen 2009
http://www.kryon-deutschland.com
Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z magnetické služby. Vítej v čase jednoty, Boží pravdy, svobody a
jiných skvělých přívlastků, a poznej iluzi oddělenosti svého Božství od sebe sama. Pokud si to zvolíš, jsi volný,
osvobozený od všech věcí, které Tě držely uvězněného v poutech duality. Tvůj čistý záměr je jako „Sezame,
otevři se.“ Jsi Mistrem svého bytí. Nikdo jiný o Tobě nemůže rozhodovat, říkat Ti, co máš dělat, ani Ti nemůže
bránit v cestě za novými zkušenostmi, které se Ti nyní zjevují. Jsi pánem svého vlastního Stvoření. V každé
vteřině se nově rozhoduješ, jak má Tvůj život vypadat. Nyní, v tomto okamžiku se rozhoduješ přečíst si tyto
řádky. Vítej doma, milý člověče! V této energii setkání s námi jsi se rozhodl učinit velký krok k Jednotě. Nyní,
tady, je vnímatelná Nová energie, jež změní svět a jeho obyvatele. Tato Zlatá vlna, tento dopravní prostředek k
novým břehům, která by Tě chtěla pozvat k malé projížďce. Nastup, zde je pohodlné místo. Vidíš, že svá místa
již zaujaly další vyspělé duše převlečené za člověka? Podnikneme společně malou cestu do Říše pocitů. Sedí se
Ti dobře? Výborně, tak můžeme vyrazit. Nemusíš používat záchranný pás, já Tě pevně držím!
Jsi pánem svých stvořených situací, v tomto i dalších životech. Tento život má tu zvláštnost, že vše staré může
být rozpuštěno. Musí to tak být, jinak nemůžeš plně využít daru Nové energie. Být svobodný, být v Nové
energii probuzeným člověkem, znamená surfovat na božské vlně Jednoty, abyste vymanévrovali život ven z
duality. Již víš, že jednou nohou chodíš každý den po Matce Zemi a vyřizuješ pozemské záležitosti. Takové
věci, které Ti byly vysvětleny a které Tě učili - jako člověka - vykonávat. Dobře vychovaný, možná rebel, nebo
jednou tak a jindy onak - takto jsi dosud kráčel svým životem. Ta druhá noha stojí v multidimenzionalitě a vede
Tě na vyšší úrovně Tvého Bytí. Žongluješ jako dobrý iluzionista - možná při tom životem poskakuješ, jednou na
jedné, pak na druhé noze. Nyní jde o to, vést obě nohy současně jedním směrem a propojit je. Půjdeš-li vědomě
oběma nohama životem, budou přicházet zcela nové zkušenosti. Toto umění spočívá ve schopnosti se v každém
okamžiku znovu rozhodnout, co je třeba učinit, a vědomě volit každý krok, a určitě ne na základě starých vlivů.
Každý krok Ti bude odhalovat nové dimenze. Podmaníš si sféry, které Ti byly neznámé. Slučuješ a propojuješ s
multidimenzionalitou mnoho svých součástí, které s ní zase spojují další lidi. To je onen proces, k němuž právě
nyní na Zemi dochází.
Žij z pocitů, v tom spočítá umění poznání všech těchto nových oblastí života. Co jsou to vlastně pocity? Jsou to
ty vjemy, které máš, když procházíš situacemi, které se opakují? Ty pocity, které se projeví v oblasti žaludku

nebo srdce? To jsou emoce, které se dostaví, když Tě něco rozruší, když se Tvé buňky cítí být osloveny,
rozpomínají se a reagují. Téměř žádná Tvá každodenní událost není neutrální, nýbrž je podložena starými otisky,
prototypy výchovy, a jde většinou dokonce o opakující se situace, které podstupuješ pro pocit jistoty, z
nevědomosti nebo zcela jednoduše v rámci skupinového chování. Je to jako kolotoč s koňmi, na němž stále
znovu opakuješ svou jízdu v kruhu. Pokud ve svém životě podnikáš nové kroky, jde často jen o výměnu
jednoho koně na kolotoči za jiného. Málokdy vyskočíš a zvolíš život mimo kolotoč. Někdy uděláš malou
přestávku, aby ses vzpamatoval, když jízda na kolotoči skončí. Pak začne znovu, a Ty tam stále ještě jsi a točíš
se dokola. Pokud se Ti zachce dobrodružství, seskočíš a vydáš se na Horskou dráhu, abys tam prozkoumal svou
odvahu. Kam až mohu zajít? Čeho se mohu odvážit? Těší mě toto vzrušení nebo se ve mně vzedme strach a přál
bych si, abych byl nenastoupil...
Nuže, život na Zemi, jenž jsi si před dlouhou dobou s mnoha dalšími aspekty duše zvolil, již není více existencí,
která musí být nevypočitatelná jako horská dráha, ale též není monotónní jako jízda na kolotoči. V této
současné době si už nevybíráš mezi vychozenými cestičkami, jak by měl dál pokračovat Tvůj život. Rozhoduješ
se pro setrvání v Přítomném okamžiku a pro utváření svého života z tohoto okamžiku. Což znamená žít z
pocitů.
Nyní by ses tedy neměl nechat vést svými emocemi, jež jsou v Tobě vyvolávány určitými situacemi, když je
znovu tato zkušenost přivolána, protože Tě čeká něco obdobného. Krátce se do jedné takové situace podíváme.
Představ si nějakou situaci ve svém životě, která v Tobě vyvolává strach. Může jít o obavy před jízdou autem,
že by mohlo dojít k nehodě. Sklíčenost a hádky v nějaké pracovní záležitosti, kdy by mohla následovat
výpověď. Celková plachost před lidmi, protože nechceš být zraněn, atd. A pak vnímej své tělo. Kde cítíš, že se
tento starý zážitek aktivoval? Je to nepříjemné či zvláštní, že? Na základě těchto “zaběhaných“ situací bys
nebyl schopen učinit neutrální rozhodnutí. Já vím, že Ty to všechno víš, že jsi to četl, ale jsi si toho také vědom?
Nežiješ stále ještě emocemi? Spousta z vás probuzených toho přečetla dostatek o Nové energii, jste dobře
informováni. Ale jestli-pak to také používáte? Nebyl bych dobrým přítelem, kdybych Tebou znovu jemně
nezatřásl a neprobudil Tě, kdybych Tě láskyplně nenavedl na novou stezku. Vezmu Tě dnes pevně za ruku,
klidně i v příštích dnech, a ukážu Ti, kde ještě ulpíváš, v čem ještě volíš staré cesty, kde Tvou cestu utvářejí
strachy a nepříjemné pocity. A vezmi v úvahu, že mnohé strachy v současné době jsou kolektivní záležitostí a
hledají v Tobě souzvuk!
Odlož stranou všechny staré představy o životě a o tom, jaký by měl být. Jsi mezi lidmi pionýrem, který se
vydal prozkoumávat nové, a pak to předá ostatním. Na příkladu svého života jim ukážeš, jak jiný svět může být.
Jedině tak vzniká nová Země. Nejsou to žádné mimozemské síly, které to celé spustí. Každý je odpovědný sám
za sebe, za představy a kroky ve svém životě. Ve svém nitru jsi interdimenzionální. Vnější slupka podléhá
hernímu plánu Země. A přece se Tvé vnitřní Světlo, Tvá interdimenzionalita, šíří z Tvého nitra a proniká do
každého vlákna Tvého Já, aby Ti řeklo: “Žij ze svého vnitřního vnímání. Dovol mně, energii svého srdce, kráčet
s Tebou zde na Zemi v Boží jednotě.“
Nyní bych Ti rád navrhl jednoduché cvičení pro každodenní život, které Ti umožní provádět každé
rozhodnutí ze srdce. Můžeš již ráno začít tím, že své srdce vědomě doširoka otevřeš. Učiň to tak, že
provedeš pár hlubokých nádechů a výdechů, a pak si představíš, jak se tvé srdce otevírá doširoka. Stále
se rozšiřuje. Jestli k tomu potřebuješ mou pomoc, rád pomohu. Pokládám svou ruku nyní na Tvé srdce.
Vnímej, jak se pokládá má interdimenzionální ruka na Tvé pozemské a na tvé vyšší srdce, na Tvé Božské
centrum. Cítíš, jak se rozšiřuje? Je stále širší, rozevírá se stále více. Možná ještě vnímáš tlak nebo
svírání? Jednoduše to prodýchej, dojde k pročištění. Jedná se o staré zkušenosti, které se chtějí uvolnit.
Setrvej v tomto pocitu otevřeného srdce. Není to báječný pocit, být tak úzce spojen s vlastním Božstvím?
V této situaci můžeš pohlédnout na příští kroky ve svém životě nebo na konkrétní problém. Pozoruješ vše
tedy jen z pohledu všeobjímající lásky, z celistvého, Božského úhlu pohledu. Toto spojení Ti zaručuje, že k
příštím krokům ve Tvém životě bude docházet jedině z Přítomného okamžiku, z neutrality, bez vlivu
nahromaděných zkušeností. Život z této úrovně vyžaduje trochu trpělivosti a odvahy. A není vždy snadné
udržet trvale otevřené srdce.
Na papíru, v tomto textu, je naše setkání krátké. “To je ale krátký channeling“, pomyslíš si nejspíš. Ale ono je
to jinak, než to vypadá. Zůstáváme spojeni, ta krátkost je jen rozumovým závěrem. Jsme, pokud se tak

rozhodneš, nadále spolu, spojení trvá. Což je interdimenzionální koncept. Dovolím si dát Ti do našeho příštího
oficiálního setkání malý domácí úkol: cvič se v udržování otevřenosti svého srdce. Vracej se stále znovu k
tomuto malému cvičení, jakmile pocítíš, že cval a neměnnost ovlivňují Tvá každodenní rozhodnutí. Opusť
křivku ležaté osmičky, vymaň se ze smyčky pozemské duality a zkoumej otevřené, svobodné cesty svého
Vyššího srdce, zakus pocit Božské lásky. Zůstaneš-li v této jednotě, zjistíš, jak pěkné je stále znovu si
upravovat cestu a přiklánět se k Boží stezce. Mnoho radosti při experimentování! Jsem s Tebou a nadále Tě
držím za ruku.
Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,
KRYON
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
Vloženo 8. března 2009

Co se bude dít v roce 2009?

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen
Únor 2009
http://www.kryon-deutschland.com
Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z magnetické služby. To je dnes ale krásný den! Pohlédni z okna,
Slunce se směje! Ne, na Tebe se nesměje? Vidíš jen mraky? Tak prohlédni skrze ty mraky. Pohlédni až za věci,
které Ti brání vidět pravdu a skutečný CELEK. Tímto odkazem na celostní pohled na věc bych rád zahájil naše
dnešní setkání. Důležitá věta pro rok 2009: “Dívej se za to, co vidíš fyzickým zrakem. Nic není tak, jak to
vypadá!“ Udělej si z toho motto pro tento rok.
Již dlouho popisujeme, jak pořád ještě silněji stojíš jednou nohou v dualitě, tou druhou pak v
interdimenzionálních sférách. A tato interdimenzionální “opěrná“ noha, která stojí na straně toho neviditelného,
stále více posiluje. Nic nemůže zadržet Tvůj vývoj v tomto světě toho ještě neviditelného. Rok 2009 bude pro
všechny lidi na této planetě rokem rozhodování. Tato rozhodnutí se týkají v zásadě vlastního, vnitřního Já, ač se
třeba může zdát, že se jedná o vnější změny či nové cesty. Nicméně přicházejí z Tvého nitra. Náhle víš, co je
třeba udělat, ač to snad někdy vypadá poněkud zvláštně. Víš z hloubi své Božského podstaty: “Teď to musím
udělat takto. Jinak to prostě vůbec nejde. Snad ani neexistuje žádná další alternativa. Mám pocit, jako by mne
někdo vedl, jako by mne někdo držel za ruku a usměrňoval mou cestu.“ Je to tak. Tvé splývání s Vyšším Já a s
ještě vyššími součástmi Tvého Já pokračuje.
Osvětleme pro jednou nadcházející rok podle vnějších kritérií: Amerika má nového prezidenta, jenž dělá velice
reprezentativní dojem a během poměrně krátké doby dovedl mobilizovat mnoho lidí a zprostředkovat jim naději
na lepší svět. Do této pozice se nedostal náhodou, to Tě mohu ujistit. Jen se pořádně podívej, jak rychle k této
změně došlo. Během krátké doby významné místo v obraze amerických voleb zaujímala poměrně nenápadná
osoba. Tak to být muselo, že? Přesto by bylo předčasné očekávat od tohoto muže velké zázraky. Hospodářské
vedení stojí za ním, nicméně ti se pokusí prosadit svou moc. “Dobrá věc potřebuje čas“, tak zní staré přísloví.
Všechno hned nepoběží toužebně očekávaným směrem, dojde i na objížďky. Je zapotřebí velké trpělivosti.
Americký prezident možná pro začátek učiní rozhodnutí, se kterými nebudou úplně všichni souhlasit. Učiní též
významná rozhodnutí, která jsou na první pohled neprůhledná. Zde platí, jak jsem již zmínil, že člověk musí
tento vývoj sledovat vnitřním zrakem a rozpoznat, co za tím vším čeká na své odhalení. Je to dlouhá cesta!
V dalších částech Země zuří války anebo probíhá jiné zápolení o moc, peníze, a také o potravu a vodu. Je to
fáze přiostřování. Nic nezůstává takové, jako to bývalo. Ani v nejzazších koutech této pěkné Země se nedá

přeměna přehlédnout. Všude lidé začnou pohlížet na život jinýma očima. Tam, kde vládne velký nedostatek,
bude náhle nápadů a činorodosti jako hub po dešti. Lidé vystupují ze své pozice oběti, a noví pomocníci ještě
více podpoří svépomocné akce a nebudou již vytvářet žádné závislosti. Je to pomoc od jednoho srdce k
druhému. Válčení ubude, energie boje je unavená a ochabne. Znáte tento známý výrok: Představte si, že je
válka, a nikdo do ní nejde!
Jedná se o vývojový trend, neočekávejte to dnes či zítra ráno. Rodí se pomalu, ale vytrvale. V každém člověku
na Zemi je Božská jiskra, která se budí a lidskou osobnost postrkuje a inspiruje k novým životním představám.
Snad jsou to dokonce jen světlé, krátké okamžiky, které život úplně změní. A je to jako s Krystalickou mřížkou,
Kristovskou mřížkou: Roste, propojuje se. Vezměme příklad: Někde v Africe mají 2 - 3 lidé velkou inspiraci, a
navíc sílu k tomu, aby uvedli myšlenku do chodu. Najednou se v jejich okolí vyskytnou lidé, kteří je podporují,
a duchovní pomoc se do toho také vloží, jakmile je učiněn první krok a semínko je zaseto.
Tak funguje změna Země. Kdekoliv vládne hlad a zármutek, tam existují možnosti změny. Jen nejsou vždy
viditelné. Neříkej, prosím: “A jak asi? V té oblasti je povstání rebelů, nikdo se tam nedostane.“ Nebo: “Vláda
nevpustí do země žádné cizince.“ Nedělej si starosti, dojde k tomu. Nic jiného ani není možné. Změny jsou již
na místě, jen nejsou vidět. Potřebují trochu pozemského času, aby se uskutečnily. Mohu Ti dát názorný příklad?
Zavři oči a představ si území nebo zemi, kde vládne válka, hlad nebo nepokoje. Pak nech před svým duchovním
zrakem vyvinout změnu. Vidíš ji? Výborně, to by stačilo. Přeměna se nezastaví, ani před válečnou vřavou,
rebely, náboženskými válkami, atd. Vyšli svou vizi, kterou jsi nyní měl před svým vnitřním zrakem, s velkým
paprskem lásky do oněch regionů, které vidíš a dovol, ať se rozvine...
A co se Tvého vlastního života týká, i když se to může zdát nedůležité v porovnání s tím, co jsi právě viděl,
přece i u Tebe jsou další změny. Podívej se pár let nazpátek a zjisti, co se již ve Tvém životě během krátké doby
změnilo. Není to podivuhodné? Jako by ve Tvém životě působila nějaká ruka s kouzelnou hůlkou, která vyřadí
vše nedůležité, nepovedené, která napraví neúspěchy a rány osudu, a pak pomalu do Tvého života uvede
všechno to neviditelné. Tento proces přeměny se dotýká mnoha oblastí. Nižší duchovní těla jsou pročišťována.
Staré záležitosti, staré zkušenosti, které tam byly uloženy a působily na Tvé jednání, Tě zvolna opouštějí.
Mnohdy se tyto vzorce ještě jednou v zesílené podobě vynoří a razantně vstoupí do Tvého života, abys mohl
říci: “Ano, pochopil jsem to, ten vzorec znám, už může odejít.“ Víš, co myslím... Ještě jednou jsi přiváděn do
situací, které odpovídají Tvým starým paradigmatům a Ty řekneš: “Tak jsem vždy reagoval, ale to už neplatí.
Rád bych svá rozhodnutí činil nestranně!“
Pozemské tělo prochází novým přeuspořádáním všeho druhu. U mnohých lidí se projevují symptomy podobné
chřipce, nachlazení, jsou unavení, bez orientace a jednoduše zmoženi životem. Pracuje se na vás. Dovolte, ať to
proběhne, zůstaňte doma, zaberte postel a spěte, odpočiňte si a nechte se rozmazlovat svými milými. Však již
zjistíte, že medicínské prostředky moc nepomáhají. Jednoduše se na vás a s vámi pracuje. Příznaky jsou
specifické a též zčásti úmyslné, abyste byli v klidu. Využijte toho času k meditacím, k plodnému dennímu snění
a nedělejte si starosti, kdo se postará o děti a domácnost. I to bude zařízeno jako mávnutím kouzelného proutku.
Propusť toto pozemské perfekcionistické nutkání. Je to také jen pozemský vzorec, jenž jste získali výchovou.
Všechno musí být stále uklizené a čisté. Možná si myslíš: “Co by si pomysleli sousedé a přátelé, když tu bude
zmatek, to by bylo trapné.“ A kdo říká, že to je zmatek? Odkud pochází tento postoj? I stud je starým otiskem.
Před kým by ses měl stydět? Zodpovědný jsi jen sám vůči sobě. Kdo má co posuzovat, kdo a jaký ve
skutečnosti jsi? To víš jen Ty. Dlí v Tobě Bůh. Možná má Bůh ten zmatek rád?
Vidíž, že to jde až k samotnému jádru. Nic nezůstává takové, jako to bývalo. Raději se ničeho pevně nedrž.
Dovol, ať se Tvůj život vyvíjí. Třeba Tě čeká stěhování? Nové pracovní místo po Tvé delší “přeuspořádávající
chřipce“? Snad se v Tobě náhle vynoří nové představy ohledně toho, jak bys mohl peníze vydělávat jinak, aby
Tě to více bavilo. Mnoho lidí zjišťuje, že by chtěli pomáhat druhým, kterým se v jejich životě moc dobře
nevede. Velice oblíbenou se stává dobrovolná služba a výměna věcí, které člověk nepotřebuje, za věci, které
potřebuje nebo by rád měl. Služby jako: Já tě namasíruji a ty mi zítra pohlídáš dceru. Dneska uvařím pro své i
tvé děti a ty mi opravíš kolo. Již není čas, abyste vše dělali sami. Ale neměj strach, i kdybys byl vlastně samotář,
tato partnerství vznikají náhle, též jako by byla řízena kouzelnou hůlkou. Lidé se potkají a pomohou si. Je to
otázka změny lidských energetických polí (díky transformaci) a souvisí to se zákonem rezonance.
Mimochodem, lidé, kteří již dlouho slouží na planetě, nemusí nezbytně pokračovat kupředu s báječnými nápady

a senzačními schopnostmi. Mnohé staré duše jsou unaveny a jsou často též odtržené od života. Tam také
pomůže nějaký soused či přítel, i při těch nejjednodušších každodenních záležitostech. Často pouhá milá,
přátelská slova dělají zázraky. Mnoho lidí, kteří jsou již v letech, má potíže s pulsujícím, stále rychleji se
měnícím životním rytmem. Ujede jim vlak a dostanou se dokonce až do situací nouze. Mladé rodiny s mnoha
dětmi jsou na tom často tak, že pro samé starosti nejsou schopni splnit pozemské záležitosti, které dnes státy
chtějí od svých občanů. Všichni lidé, kteří stojí oběma nohama v životě a jsou dobře zajištěni, jsou vyzýváni,
aby se starali o jiné lidi, a to jakoukoliv formou. Pravděpodobně si tuto službu vybrali pro tuto inkarnaci. To
jsou ty ruce s kouzelnou hůlkou, které jsou nyní potřebné v tomto na události bohatém čase změn.
Navenek jsou na této planetě činné živly, to se nedá přehlédnout. Bude to pokračovat dále a je to v plánu
zohledněno. Že by domy v oblastech kolem vody neměly stát příliš blízko břehu, to bylo již často zmíněno.
Obzvláště v oblastech blízko vodních bran řádí přírodní síly a přeměňují Matku Zemi. Staří mudrci starobylých
národů to věděli, nikdy nestavěli v těchto místech. Vy zde v Evropě tím nejste bezprostředně postiženi, přesto
dávejte pozor na sílu vody v oblastech kolem řek, všímejte si též spodních vod a nepodceňujte sílu větru.
Neodbudete to logickými závěry vycházejícími z úvah o osobním a kolektivním okolí, je také velice důležité se
cíleně odebrat do srdce a ze srdce jednat. Také - a obzvláště - tam, kde již došlo k menším katastrofám.
Pohlédněte do svého srdce a naslouchejte inspiraci, jež přichází z vyšších úrovní. Tam je ukotven celistvý
pohled na věc, jenž ví, co je třeba učinit jako další. Toto vnuknutí, v kombinaci s rozumem, tvoří báječnou
základnu pro lidskou pomoc. Platí to pro každou pomoc člověku a jeho statkům.
Nic není takové, jak to vypadá, že? Nikdo, dokonce ani my z vyšších říší, nemůže přesně předpovědět, co
přinesou příští týdny a měsíce. Je to lidské vědomí, které se mění a určuje příští kroky. My čekáme a skládáme
své naděje v probuzené moudré staré duše, které uchopí vládu do svých rukou, aby zavedly důležité změny.
Nejde jen o Obamy, ke kterým všichni vzhlížejí s nadějí a od nichž si slibují inovace. Jsou to jednotlivci, bez
ohledu na to, zda chudí či bohatí, zdraví či nemocní, v Číně nebo Německu, kteří zahajují změny. Začíná to u
každého jednotlivce. Začni Ty skrze své myšlenky, své jednání, měnit svůj život do takové podoby, jaký bys ho
rád měl, abys vždy mohl sám sobě pohlédnout do očí s láskou a úctou. Malé lži a podvůdky nejsou dobrými
pomocníky. Uvádějí v chod něco, co není v souladu s vlastní Božskou pravdou.
Začni brát svůj život zodpovědně do vlastních rukou a jednat soběstačně a sebevědomě. Tím budeš inspirovat
ostatní a strhneš je s sebou. Všichni Tví bezprostřední partneři, sousedé a přátelé jsou též zahrnuti ve Tvých
rozhodnutích a změnách. Ovlivní je to, kladně či záporně, z pohledu duality. Poznej, že také v každé negativní
zkušenosti je klíček k nějaké příznivé změně či novému začátku. Tak jako na holé větvi již existují zárodky
nových listů a čekají pouze na působení silných jarních slunečních paprsků.
Nezapomeň, že všichni lidé, všechna stvoření a vědomí na Zemi a okolo ní jsou spolu propojena. Žádna změna
neprojde nepovšimnuta. Každé láskyplné gesto vůči sobě samotnému a také vůči ostatním se dotkne Tebe i
ostatních.
Rok 2009 pro Tebe skrývá mnoho potenciálů. Čekají jen na to, aby byly povšimnuty a realizovány. Chtěl bych
Ti doporučit, abys neplánoval na moc dlouho dopředu. Žij z Přítomného okamžiku. Přítomný okamžik obsahuje
potenciály odpovídající této kvalitě času. V příštím momentu mohou být jiné a pozítří to bude zase něco jiného.
Takto žít je pro Tebe možná skutečně neobvyklé, byl jsi přece vychován zcela jinak. Ale věř mi, prosím, způsob
života, tak jak byl běžný před Harmonickou konvergencí, je již neschůdný.
Čas je konstrukcí vystavěnou pro kolonii tohoto Slunečního systému. Čas je iluze. Vlastně existuje pouze
Přítomný okamžik. Všimneš si, že když se pokusíš žít v Přítomném okamžiku, bude vše jednodušší. Přirozeně
uvidíš na papíru na zdi vyučovací rozvrh své dcery jako nezvratný fakt. Ale víš, jestli ve čtvrtek, kdy je v 10.00
na řadě matematika, tam Tvá dcera doopravdy bude? Kdo ví? Možné je i to, že bude přítomna tělem, jenže její
vědomí bude cestovat mimo čas a nebude naslouchat matematickým formulím. Až pak dojde na domácí úkoly,
postará se Vyšší Já, aby úkoly zvládla dobře, ačkoliv ve škole nedávala pozor. To je možné. Tedy, pokud v tzv.
nepozornosti není ukryta lekce...
Nic není takové, jak to vypadá, žij svůj život z Přítomného okamžiku a z posvátného Vyššího srdce. Rád bych
Ti předvedl sílu Tvého Vyššího Srdce:
Zavři oči a polož si levou ruku na srdce. Proveď několik hlubokých nádechů a výdechů a nasměruj své

vědomí na srdce a setrvej tam. Možná cítíš jemnou sladkost nebo pocit blaha? Nebo je to pocit, jako by se
právě zastavil čas. Cítíš na srdci tlak? Pak Tě něco tíží nebo dokonce začínáš nějakou zátěž
transformovat. Neboj se, vše je v pořádku tak, jak to je. Vciťuj se ještě trochu hlouběji do svého srdce.
Nyní jsi silně spojen se svým Vyšším Já. Vnímáš to? Obrací se na Tebe z Tvého srdce. Toto je též dobré
cvičení, když jsi navenek rozrušen. Pomůže Ti, aby ses zase vzpamatoval. Klidně ještě chvíli v tomto
spojení setrvej.
Na přelomu roku si všichni všude přáli požehnaný Nový rok. Já Ti přeji pro rok 2009 a roky další:
Abys Ty sám zůstal ukotven ve svém středu. Abys jednal ze srdce a nenechal se příliš znepokojovat vnějším
děním. A nezapomínej: Jsi velká, multidimenzionální Světelná bytost, jež přišla na Zemi, aby učinila zkušenost v
lidské podobě.
Na závěr bych se zmínil o pozemské měně - penězích. Máš starosti ohledně peněz, protože jich nikdy není dost?
Nedostáváš dostatečný plat za svou práci? Stát Ti neplatí přiměřeně na Tvou obživu? Důchod nestačí? Všiml jsi
si, že kvůli tomu, že nevystačíš s penězi, vždy svaluješ vinu na druhé?
Peníze jsou, jako vše ostatní, energie. Je to Světlo, které bylo vytvarováno a manifestováno. Peníze jsou tedy
přeměněným Světlem. Proč to tedy nevezmeš do vlastních rukou a sám za sebe nerozhodneš, že k Tobě přijde
Světlo manifestované v této podobě? Učiň krok svou interdimenzionální nohou a nepřipouštěj možnost, že by
pro Tebe neexistovalo dost peněz. Opusť pole duality. Zabývej se tímto úhlem pohledu! Peníze k Tobě přitečou
rády. Vím to!
Ctěna a milována jsi, stará duše, pro svou službu zde na této nádherné planetě Zemi!
Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,
KRYON
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

“Aktuální události a potenciály roku 2009“

Kryon Channelling živě
Laguna Hills, California
30. listopadu 2008
Kryon prostřednictvím Lee Carolla
http://www.kryon.com/
Abychom pomohli čtenáři, byl tento chanelling re-chanellován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě
jasnějšího pochopení. Často události “naživo“ obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh
komunikace - na rozdíl od tištěného textu. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství z Laguna Hills v
Kalifornii (Kryonův domácí prostor).
Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Můj kolega převádí toto poselství do linearity, jak činí již
po tak dlouhou dobu. I když jemu i vám říkám, že na druhé straně závoje čas doopravdy neexistuje, stále naše
poselství musí linearizovat. Z našeho pohledu se vše děje současně. Pro vás je to na lineární trati. Nicméně naše
perspektiva nám dává schopnost vás upozornit na potenciály toho, co my vidíme v tom, co vy označujete svou
budoucností.

Když se ohlédneme nazpátek, vidíme sami sebe v tomto okamžiku, jak vám vyprávíme o potenciálech, v nichž
se právě nacházíte, ale naše “nyní“ je před vašimi 20 lety. Tenkrát jsme vám zprostředkovali informaci a
hloubku toho, čeho jste v r. 1987 dosáhli. V našich poselstvích jsme vám tenkrát v r. 1989 sdělili, že jste změnili
svou budoucnost. “Dojde k posunu lidského vědomí“, řekli jsme tenkrát. Vskutku, stalo se tak.
Pamatuji si, jak jsem tu seděl a říkal to, neboť to je stále přede mnou. Pro vás je to záznam něčeho, co se stalo.
Pro mne se to stále děje. Ale pro vás to bylo ještě předtím, než můj kolega byl schopen otevřít ústa a
linearizovat cokoliv, co říkám [než Lee začal channellovat nahlas]. Místo toho psal na svém stole. Právě nyní
tam s ním jsme. Pro nás je to bezčasé a všechno, co se událo během toho, čemu říkáte 20ti letý odstup, je pro
nás přítomným okamžikem. Zapsal to tak, jak jsem mu to předal a byla z toho první Kryonova kniha - ta, v níž
jsme uvedli tyto potenciály, které jsou dnes vaší realitou. Nuže, toto vám vyprávím, abyste pochopili, že to, co
jsme tenkrát viděli jako potenciály vašich rozhodnutí, je vskutku před vámi. Tuto informaci vám dáváme proto,
abyste poznali, že my stejně tak jasně vidíme potenciály za dalších 20 let od tohoto okamžiku.
Zda se potenciály stanou realitou, to závisí na tom, co s nimi uděláte. Na této planetě existuje tak silná
kolektivní energie vytvářená pracovníky Světla, že samotné jádro planety jako takové vibruje odlišně jen
proto, že jste tu. Krystalická mřížka vibruje odlišně, protože tu jste. Všechny tyhle esoterické promluvy
jsou pěkné, ale musíte to vnímat! Vidíte před sebou tu realitu?
Ach, moji drazí, kteří již na této planetě žijete dlouho, pamatujete si, jaké to bylo před 20 lety? Dnes budu
mluvit o současných událostech, tak mi dovolte se zeptat: Vzpomínáte si na počasí v době před 20 lety?
Pravděpodobně se zalíbením. Dnes takové není, že? Pamatujete si energii samotného vašeho života, vašeho
pracoviště? Vzpomínáte si na energii vaší politiky a obchodních záležitostí před 20 lety? Pamatujete si to?
Protože dnes to není stejné.
V dějinách lidstva ještě nikdy nebylo 20ti leté období, v němž by k tomuto došlo, kdy by se vědomí natolik
změnilo. Dochází k tomu v důsledku toho, co jste učinili. Oh, mohli bychom se vrátit a připomenout vám, že
na onom místě, kde jste stáli, připraveni ke svému zrození, jste se nemohli dočkat, až se sem dostanete! V
této místnosti nezáleží na tom, kolik vám je let. Je tu mládež, jsou tu senioři. Pro mne jste všichni stejně staří a
jste skvělí, jste kouskem Boha. Nevidím vaše tělo. Vidím ten obličej, jenž znám, ten, jenž je věčný. Jste si toho
vědomi? Smrt neexistuje. Jistě, přichází doba, kdy ztrácíte Lidské tělo a získáváte další. To je pouze mechanika
Lidské existence. Tato těla dlouho nevydrží. To je všechno. Proto se stále vracíte. Tak vás vidím já, a tak jsem
vás viděl odedávna.
Mohl bych se vrátit do velmi dávných dob, do časů pro vás nezměřitelných, kdy Země byla tekutá a nabírala
svou podobu, a my jsme to spolu sledovali. “To je váš nový domov,“ říkali jsme. “Počkej, až to vychladne,
budeš tam,“ říkali jsme. “Zase na další test,“ říkali jsme. Ó, to není zkouška Lidí. Jde o zkoušku energií. A nyní
tu jste, sedíte na ní a provádíte velké kosmetické úpravy.
Někteří z vás si ony dny pamatují - mluvíme o době před 4 bilióny let - ale můžete si to pamatovat, neboť je to
vtištěno do vašeho Akašického záznamu. Je to součástí Tvé buněčné struktury, stará duše. Je Lidskou
přirozeností, že nevidí tyto věci tak jako my, a tak to většina z vás neumí. Ale sedíte zde, v listopadu roku 2008.
Pro nás jsou to pouhá čísla, ne roky. Je to energie. 8 a 2 jsou jedna. To je jednota. Jsou to nové začátky.
Znamená to vyšplhání z truhly strachu! Znamená to výstup z kotle plného staré energie. Je to vaše vynoření do
nového věku. Říkali jsme vám to.
Řekli jsme vám to minulý rok touto dobou, když jste přecházeli z roku devítky do roku jedničky [z 2007 do
2008]. Co všechno tohle pro vás znamená? Buďme praktičtí. Mluvme chvíli o těch, kdo sedí na židlích, nejen v
této místnosti, též o těch, kteří tomuto naslouchají a o těch, kteří si to nyní čtou. Znovu se chystám předat
poselství o tom čemu říkám “aktuální události“ a bude to především pro Američany, neboť těch je tu nejvíce.
Budu mluvit na rovinu, k vám všem. Američany myslím ty ve Spojených státech, kteří tu žijí.
Tyto vaše Spojené státy mají téměř 200 let staré dokumenty, které byly channelovány čestnými muži, muži,
kteří chtěli změnit tuto planetu. Někdy na to hledíte a hledíte na ně, a přemýšlíte, co by řekli dnes. Nuže,
nemusíte přemýšlet, neboť oni jsou zde. Tím či oním způsobem, v Lidském těle nebo ne, vědomí oněch praotců
je s vámi. Co by řekli? Jsou s vámi při jakékoliv vaší činnosti. Nejsou šokováni ani překvapeni, protože oni vidí
to, co vidíme my. A oni vidí, že procházíte posunem, velkým posunem ve všech oblastech.

Odkud začneme? Jak začneme? Začněme u strachu. A řekneme to znovu. Strach není energií. Strach je
nedostatkem Boží lásky. Je to jáma a vy ji naplňujete svou dualitou. K tomu dochází. Máte svobodnou volbu
ve všem, mí drazí. Až dnes večer opustíte toto místo a pohlédnete na všechny věci kolem vás, které jsou možná
temné, negativní a zraňující, někteří možná neuvidí žádný příslib či vlídnost či naději. A já vám povím, k čemu u
nich tedy dochází: dobrovolně odstrkují Boží lásku a zůstává jen ta velká jáma. Tu pak naplní svými
vlastními představami a vytvoří strach. Je to dualita v akci.
Nechte mne říci toto: Je mnohem snadnější si toho nevšímat a nechat Boží lásku, aby zůstala na onom
místě, než se jí dobrovolně zbavovat. Přesto tak někteří z vás činí. Proč se dnes neodevzdáte pochopení, že
jako majáky se nemůže bát? Můžete jedině bojkotovat Světlo. Pokud se maják bojí bouře, mí drazí, jakou
šanci mají ti na pevnině? Pokud se maják bojí bouře a rozhodne se zhasnout světlo, co se stane s loďmi?
Nemáte právo se bát!
Řeknete: “Ale, Kryone, někteří z nás se už bát začínají, protože věci vypadají špatně.“ Takže my vám
poskytneme odpověď, jež vás naplní láskou Boží do té míry, že jakákoliv jáma nebude existovat. Nemůže
existovat prázdnota. Nejprve si uvědomte, že onen strach je způsoben nejistotou ohledně toho, čemu říkáte
budoucnost. Dovolte mi tedy, abych vám řekl, co vidím jako potenciál v budoucnu: přijde čas, kdy se ohlédnete
zpět a řeknete: “Jak jen jsme se mohli bát? To bylo od nás hloupé.“ Proč to neprohlásíte hned teď? Nečekejte
na budoucnost, abyste se ohlédli a říkali, že od vás bylo hloupé se bát. Řekněte to teď! Vyřiďme to nyní.
Je mnoho takových, kteří řeknou: “Jenže, Kryone, ty nevíš, čím procházím. Nevíš, čemu čelím.“ Ach ano, my
to víme. Cožpak to nechápete? Kráčíme s vámi v každém jednom okamžiku vašeho života. Z oné vaší
nejvlastnější části, jež je interdimenzionální, se natahuje ruka a tolik vás chce držet za ruku vaši a
vytáhnout vás z toho strachu. Chce zesílit vaše Světlo. Vždy tomu tak bylo, odedávna. Bylo by načase onu
ruku uchopit. Bylo by načase přijmout onu ruku, tu ruku, již nazýváme rukou Vyššího Já. Kráčí s vámi každý
den a zná všechny vaše záležitosti, vaše problémy, váš zdravotní stav, váš žal a vaše starosti. Je načase toto
přenechat Bohu.
Země
Začnu u Země. Začnu ve velkém a budu ubírat. Současné události: Co se děje na planetě jako takové? Z
esoterického hlediska se Krystalická mřížka této planety plní novou energií. Součástí vlastností Krystalické
struktury je paměť. Děti si to dokonce možná pamatují, pokud ve škole někdy stavěly krystalové rádio. Krystal
má frekvenční rozlišení a paměť. Což je úroveň vědecká a geologická. Na esoterické rovině si Krystalická
mřížka této planety pamatuje vás a vaši frekvenci. Pamatuje si vaše Akašické záznamy a ví, proč jste tady.
Trvale je připravená k aktivaci.
Gaia je živá a je při vibračním posunu vaším partnerem. Odjakživa byla. Vy a Gaia máte domluvu o vzájemné
spolupráci a součástí této záležitosti jsou všechny související věci - to, co nazveme geofyzikou planety. Začínají
se vám před očima měnit. Teď přejdu k vědeckému pohledu, hodím vám rukavici a řeknu, ať si to jdete ověřit!
Čím to je, že se magnetické pole tolik a tak daleko posunulo, a jen za posledních 10 let? “Co se s ním stalo?“,
mohli byste říci. Řekli jsme vám před 20 lety, že k tomu dojde. Muselo. Neboť magnetická mřížka Země
doslova promlouvá k DNA uvnitř triliónů kousíčků vašeho těla, které následují přímo Akašický záznam života,
smrti a minulých výrazů [životů] toho, kým jste.
Uvědomujete si, že vaše Akašické záznamy jsou interdimenzionální? Stáli jsme přímo zde [Laguna Hills] a řekli
jsme vám to. Existují dvě vlákna vaší interdimenzionální DNA, která jsou vzájemně propojenými energiemi a
kterým říkáme Lemuřanská vlákna. Jsou s vámi od samého počátku a jsou vaším Akašickým záznamem. Aby
byla vytvořena tato podivuhodná úschovna, jsou potřeba dvě, propojená za tímto účelem, a je to jediný pár
interdimenzionálních vláken, která máte. Onen zakroucený proužek? Nuže tedy, ta dvojitá šroubovice, to je ona
3D část, a dokonce vlastně ani nejde o pár. Ne, mluvím o dvou interdimenzionálně propojených vláknech.
Tedy, jak silný je Akašický záznam a jak silný je záznam o tom, kým jste vy.
Váš Akašický záznam je interdimenzionální a nezná čas. Z vašeho pohledu se časem řídí, protože vy říkáte, že
to je záznam minulosti. Ale tak to vlastně není. Je to záznam přítomnosti tak, jak byla vybrána v minulosti. Jsou
tam vtisknuty potenciály toho, co se vám bude dít při příštím pokusu. A opět, Akašický záznam vypadá jako
něco z minulosti, že? Jenže on je to spíše Akašický záznam toho, kým teprve budete. Jestliže je v kvantovém

stavu všechno v přítomném okamžiku, pak jakýkoliv druh “záznamu“ je vším, co se děje, a ne jen v jednom
směru [vaše minulost]. Musí obsahovat “zápis“ potenciálů budoucnosti. Neočekáváme, že byste tomu
porozuměli.
“Dobrá, Kryone, dokonce i v mém omezeném porozumění to znamená předurčení.“ Ne, to ne. Víte, jste
kousíčkem Boha, stejně jako já. My známe potenciály, které budujete svou současnou životní energií, a víme,
jaké jsou tendence vašeho příštího jednání. Ó, není to známo absolutně, ale je to každopádně potenciál. Je též
známo, že všichni z vás se vrací zpět. Ano, vracíte se! Budete mít na druhé straně závoje Boží mysl a velice
rychle se vrátíte nazpátek.
Doba oběhu? [od zrození do reinkarnace] Zapomeňte všechno, co vám bylo řečeno. V této energii, z
esoterického pohledu, vám řeknu, že pracovník Světla může přijít a odejít během roku. Jednoho roku! Pokud to
trvá déle, pak na něco čeká. Zapomeňte na to, co vám bylo řečeno těmi, kteří se zabývají metafyzikou, těmi ze
staré energie, o tom, jak dlouho trvá vytvořit další plán. Nemáte tušení, jak moc se toto všechno změnilo.
Energie na této planetě podporuje rychlý oběh. To samo by vám mělo cosi povědět o tom, k čemu zde dochází.
Chci, abyste se podívali na sílu magnetického pole. Klesá! Pokračujte a změřte aktuální Gaussovy jednotky.
Není tak silné, jako bývalo. Co to znamená? Vzpomeňte si: Závoj, to, co jste nazvali závojem, je definováno
jako to, co je mezi vámi a vaší druhou stranou. Je to tedy to, co se nachází mezi 3D a dalšími vyššími
dimenzemi. Vy si myslíte, že je to závěs mezi vámi a Bohem, ale tak jednoznačné to není. Tento závoj je silný,
a my jsme vám od začátku říkali, že magnetismus a přitažlivost a Světlo na této planetě jsou jeho součástí. Nyní
to všechno slábne, ubývá. Závoj se začíná trochu zvedat, a někteří z vás to pocítili a víte naprosto přesně, o čem
mluvím.
Proč též nejdete a nezměříte heliosféru Slunce? Běžte. Vstaňte se svých židlí a běžte si to vyhledat. Zjistíte, že
nikdy nebyla slabší! Někdo řekne, že je nebezpečně nízká. Heliosféra je magnetickým doplňkem Slunce, jenž
vás doslova zaštiťuje před kosmickými paprsky z vesmíru. Ve vašem slunečním systému je všeho méně a méně!
Nicméně, netrapte se, neboť je to vše součástí systému, pozemského systému, jenž měníte, a je to vše vědecky
změřitelné, a všechno je to součástí toho, co jste dle našeho sdělení měli očekávat.
Musím vás žádat, abyste si šli vyhledat změny počasí, k nimž došlo? Možná stačí se podívat z okna? [smích]
Před 20 lety jsme řekli, že budou místa, kde již neporoste to, co tam odedávna rostlo, a na jiných místech
poroste to, co tam nikdy nerostlo. Pověděli jsme vám o místech, která byla neúrodná a kde bude voda. Co to
vypovídá o počasí? Říká vám to, že dojde na velké změny ve vodním cyklu. A přesně to dnes vidíte. Nebojte se
tohoto posunu!
Nejprve zopakujeme: Jde to pomalu! Máte čas. Pokud se zvednou hladiny vod, běžte jim z cesty! Země
postupuje pomalu. Ti, kteří tyto věci pozorují, uvidí, že k tomu dochází, a budete mít roky na to, abyste se
přizpůsobili. Přesto se najde někdo, kdo bude do toho bude rýpat a zpochybňovat to - a utopí se. Lidé to tak
dělají, víte? Nevěří tomu, co se děje a změnu popírají. Stejné je to s vědomím. Viděli jste to v poslední době?
Jsou tací, kteří do toho budou rýt, protože se jim ta změna nelíbí, a v tomto procesu půjdou ke dnu. Tím chci
formou metafory říci, že existují tací, kteří položí své životy, aby všechno udrželi při starém. Co vám to říká o
posunu? Neudělali by to, pokud by neviděli něco, co se jim nelíbí: Posun.
Opět říkáme toto: S počasím není nic v nepořádku. Prochází cyklem, jenž sám o sobě pokročil. Jinými slovy: je
napřed, protože jste uspíšili geologii této planety. Vlastně jste - relativním způsobem - postrčili hodiny. To
znamená, že vaše hodiny jdou stejnou rychlostí a vy se dokonce zdáte stárnout stejným způsobem, jenže planeta
zrychlila! Mohli byste říci: “No, to nedává smysl, Kryone.“ Máte pravdu. Vám nemůže, protože jste ve 3D a
tyto věci se vztahují k interdimenzionálním atributům. Nepocítili jste vzestup rychlosti času? Ptejte se uvnitř,
zeptejte se toho ve svém nitru: “Vnímal jsi v poslední době to zrychlení“? To je ten nepokoj, to je ono
probouzení ve 3 hodiny ráno, o němž jsme mluvili před lety. Je to zrychlením Země. Je to tu, viditelné pro vás
všechny. A - nejde o něco, co se teprve stane. Je to něco, co se stalo, a už jste v tom.
Spojené státy
Zaprvé a především, Kryon a Duch se nezajímají o politiku. Co jako kolektiv děláte v této oblasti, to je
svobodná volba. Ale pohlédněte na svou svobodnou volbu, již máte, a na rozdíl mezi tím, co děláte ve staré

energii, ve srovnání s novou energií. VY to děláte. Bůh nedosazuje politiky do úřadu. To vy. V této zemi pouze
systém, jenž jste zvolili, jenž fungoval tak, jak jste určili, tam dosadil někoho výjimečného. Tedy, to není
politická věc, přesto si někteří budou myslet, že je, protože sami vidí všechno politicky. To prosím nedělejte.
Nyní se chystám vám poskytnout informaci o tom, jemuž říkáte Obama, a někteří z vás to již vědí.
Můj kolega seděl na pódiu v Izraeli v r. 2001 a říkal obecenstvu, že rok 2008 bude dobou posunu a změny,
protože takový je potenciál. “Kryone, ty nám říkáš, že tím potenciálem byl Obama v roce 2008?“ Ne. Ten
potenciál spočíval v tom, že v r. 2008 vytvoříte ohromný posun, a to jste udělali. Později, při setkání v Coloradu
[vyhledejte si, existuje záznam a je k vidění], jsem channelloval informaci, že v r. 2008 se jako kolektiv obrátíte
pro vedení k Indigové bytosti. Nuže, právě jste tak učinili! Nechte mne vám něco povědět o tomto Člověku,
jehož jste zvolili. Zaprvé - je to stará duše. Tak to jste už věděli, ne? Jenže já vám povídám, že je to stará,
prastará duše. Je to Lemuřan. Nepřipadá vám zajímavé, že se narodil na Hawaji? To jsou původní energie
Lemurie, 50.000 let staré.
V tomto životě se rozhodl tam znovu narodit. Což je první náznak. Jako takový byl identifikován před dvěma
lety ženou, která jako první uviděla Indigovou barvu. Základní informace o charakteristice Indiga pochází od té,
jíž říkáte Tappe [Nancy Tappe]. Ona identifikovala Baracka Obamu jako Indigovou bytost před více než 2 lety
[dlouho předtím, než se rozhodl ucházet o místo prezidenta]. On je starší Indigo, ano, ale má vlastnosti Indiga.
Nyní mi dovolte popsat vám ony vlastnosti, a to je ta legrační část: V oněch dobách, které byste označili jako
rozběh voleb, byste přecházeli tam a zase zpět ve snaze provést analýzu, abyste se mohli rozhodnout, kterou
Lidskou bytost si chcete vybrat. Vskutku, existovala kritika na Obamovu adresu a byla asi takováto: “Je příliš
mladý a nezkušený, nemůže zvládnout svůj úkol. Tato práce vyžaduje starší, zkušenější, ostřílenější Lidskou
bytost.“ Na takový argument jednoduše nebyla odpověď. Ale, když jste se na toho muže podívali, vyzařoval
onu energii, že již “byl tam a dělal ono“! A to je Indigo! Mimo doménu 3D jeho Akašický záznam doopravdy
“existoval již dříve“, a kdybyste věděli, co jeho záznam obsahuje, zírali byste, čím vším prošel.
Učinili jste volbu, která byla silným potenciálem. Zvolili jste Lemuřana a Indigovou energii, starou duši. Což je
něco, co jsme předvídali. Nyní mám v úmyslu mu poradit. On to nikdy neuslyší. [Ach, ale mohl by.] Toto je má
rada, jako Kryona, tomuto mladému muži v čele této země. Mám na srdci dvě věci, Baracku. Číslo 1 - hlídej si
záda. Číslo 2 - nevěř svým poradcům, neboť oni ti poskytnou to, co fungovalo za starých časů. Na každý pád,
tvá intuice ti poskytne vedení, co bys měl skutečně udělat. Zboř paradigmata. Vystup ze škatulky a běž za tím.
To je aktuální, že? V tomto okamžiku ho převzetí úradu teprve čeká. To je aktuální!
Podívejte, co jste dokázali! Kdybyste před 20 lety ve starém dobrém chlapeckém klubu v zákulisí vaší země
prohlásili: “Tak abyste věděli, za 20 let Spojené státy zvolí černocha“, byli by vás vyhodili! “Nemožné!“ křičeli
by. “To nedovolíme!“ řekli by. “S tím nikam nedojdeš. To se nemůže stát!“ Víte, že mám pravdu, že? Říká vám
to něco o tom, co se ve vaší politice událo? Je to volnoběh. V žádných kulisách již nikdo neúřaduje. Místo nich
to děláš ty, Ameriko.
Američané toto potřebují slyšet
Nyní mě nechte promluvit k Američanům o něčem, co potřebují slyšet: Vezmu vás asi tak 10 až 15 let do
minulosti. V té době se konkrétně Amerika rozhodla vypořádat s tehdejšími tabákovými společnostmi. Občané
si uvědomili, že tyto společnosti se pohybují mimo hranice integrity, neboť se pokoušejí ovládat lidi
prostřednictvím drogové závislosti, dokonce i děti! Takže se Amerika rozhodla zjednat pořádek v předpisech, a
učinila tak.
Začaly být přijímány zákony, které měly umožnit zdraví těm, kteří ještě nebyli závislí, prostřednictvím toho, že
jim byla ponechána volba konečně prověřit, zda je to poctivé, a oni tak činili. Dnes je všechno jiné, že? Co říkal
zbytek světa o tom, co jste dělali? Smáli se! V západní Evropě, když viděli, co děláte, otočili se k vám zády a
řekli: “Ti hloupí Američané. Ti jsou prostě divní.“ Prohlásili: “K tomu tady nikdy nedojde.“ Nuže, běžte tam
dnes a najdete zákony totožné s vašimi!
Proč vám to vyprávím? Přicházím s tímto příběhem, protože to děláte znovu, dovolujete, aby se věci pročistily.
Nejprve tady, a poté, později, další ekonomické systémy na planetě. To proto, že vy jste schopni zvládnout tyto

změny jako první! Máte systém, jenž umožňuje expozici bez trestných bodů. Máte systém, který vám umožňuje
říkat cokoliv si vyberete, a pak prozkoumat integritu věcí, které bývaly tím, co byste nazvali nedotknutelnými
“svatými kravami“. Tabákové podniky byly jednou z nich a v průběhu vašeho průzkumu padly.
Na integritě začíná v běžném životě stále více záležet. Mí drazí, nyní jste uprostřed finanční krize. Ale my to
vidíme odlišně. Tato vaše země neprochází krizí, je ve stádiu prořezávání. Co provádíte se stromy, když chcete,
aby lépe rostly a přežívaly? Ořežete jim větve, úplně je ořežete. Je to ošklivé! Pak se na ně podíváte a řeknete:
“Nevím, jestli to vůbec kdy doroste.“ Děláte to, že? Ale mistr zahradník se v tom vyzná. Mistr zahradník ví, že
se to musí udělat. Ví, že až se vzpamatují, budou krásné, nebo snad ne? Větší než předtím. Pak se na ně
podíváte a ... “Jé, ta příroda je neuvěřitelná!“
Tak, dovolte, abych vám řekl něco, co je též neuvěřitelné. Princip integrity v ekonomice, pokud je uskutečněn,
využit a manifestován, povede k rychlejšímu růstu vašeho finančního systému, než by jakýkoliv z kritiků
považoval za možné. Máte v úmyslu tu sedět a bát se ho? Snad si namísto toho uvědomíte, že jste právě
“prořezali systém“, a budete tuto zimu jen vyčkávat. Nechte tuto zimu být tím, čím je, a sledujte, jak tyto věci
přicházejí zpět, neboť jste právě dokázali nemožné.
A opět, existují ti z onoho starého dobrého chlapeckého klubu před 20 lety, kteří řekli: “Bankovnictví bude
takové. Pojištění bude takové. Tímto způsobem vyděláme nejvíc peněz.“ Právě jste jim v tomto směru předložili
výzvu, a věci již nikdy nebudou stejné. Nikdy.
A v dalším kole se to začne šířit. Tato integrita se posléze rozšíří do Evropy, a dokonce do Číny. Sázíte semínka
na místě k tomu stvořeném - ve Spojených státech. Právě zde tyto věci dělat můžete a nikdo vás za to nebude
kárat. Toto bylo součástí potenciálů právě oněch channellovaných dokumentů vytvořených před 200 lety, které
vám tuto možnost poskytují. Vy pochybujete, že byly channellované? Běžte si je přečíst, vyryté do stěn
památníků vašich minulých prezidentů. Važte si jich. Takto jsem nikdy dříve nemluvil. Systém, jenž jste
vytvořili, je dobrý, jelikož umožňuje Lidským bytostem beztrestně vlastní volbu. Pokud si dostatečné množství z
vás vybere tu správnou věc, zbytek světa se podívá a změní se taktéž.
To, co děláte, je těžké a ještě vás čeká pár těžkých dní. Pojďte se mnou do budoucnosti za 20 let a uvidíte
odlišný druh bankovnictví, odlišný druh pojištění, a bude to po celém světě. A dojde k tomu kvůli tomu, co jste
udělali tady a teď. Co jste si zvolili učinit a pro co se rozhoduje váš Kongres, to je, vskutku, odpovídající.
Přemýšleli jste o tom někdy takto? Toto je aktuální informace. Právě toto vám chceme říci. Vaše situace
nesouvisí s tím, že by se něco nezdařilo. Víte, co selhalo? Selhala jen stará energie! Selhal jen starý dobrý
chlapecký klub. Selhala jen chamtivost. Takže, co máte v úmyslu udělat? Měli byste nafouknout balónky! Měli
byste uspořádat oslavu! Vyzývám vás k uspořádání večírku na oslavu recese! Proč ne? Podívejte se na pravdu.
Podívejte se nato, k čemu doopravdy došlo. [Kryon se usmívá]
Osobní síla
Chci mluvit o osobní síle. Chci mluvit o věcech, na něž se mne lidé ptají již velmi dlouho, o tom, co se chystá.
Jak můžete stvořit na této planetě mír?
Jsou tací, kteří přemýšlejí svou lineární myslí a říkají toto: “Abychom měli mír na této Zemi, budou muset
všechny Lidské bytosti konvertovat k metafyzice.“ Nuže, to se nestane. A to není předpověď, pouze realita.
Takže, jak to bude fungovat? Chci znovu zopakovat něco, co učím již přes 20 let. To, co v sobě, Lidská
bytosti, neseš, není systém přesvědčení. Jsi nositelem energie Světla. Když jste na velmi temném místě,
všechno zmizí. Vše je ukryté v temnotě. Nevidíte nikoho nic dělat. Samozřejmě, energie, jež v temnotě kvete, je
korupce, drama a chamtivost. Nicméně, vy při své chůzi po této planetě nesete Světlo. Někdo z vás může říci:
“Dobře, ale mé Světlo je velmi malé.“ Nicméně, z kolektivního pohledu není.
Země je starou energií. Avšak mřížkový systém a všechno krystalické začíná ubývat. Tím chci říci, že to čistí
výhled těm, kteří si přejí mít povznesené myšlenky, kteří je ovšem nemohou mít v temnotě. A nyní, tady
přicházíte vy se zápalkou! Světla je právě tolik, aby ostatní něco viděli, a dostatek Světla je tam, kde se
zápalky sčítají a stávají se pochodní. Možná vás je jen pár? Možná si nemyslíte, že Světla je dost? Méně
než půl procenta populace této planety je schopno to všechno prosvítit!

Světlo je stvořeno proto, aby ti, kteří by se nikdy neposadili takto na židle [ti, kteří by nikdy nenaslouchali
channellingu], mohli - se svou vlastní integritou a svou vlastní inteligencí - spatřit věci, které již nejsou ukryty
ve tmě. Což by vedlo ke vzniku situace, kdy by začali objevovat energii integrity. A právě to vy děláte, drazí
pracovníci Světla. Chápete to? Dáváte Lidstvu tuto možnost.
Můžete mít 6 biliónů lidí ve tmě a pár miliónů z nich zapálí zápalku a vidí všichni. Rozumíte? Až pak všichni
uvidí, nedovolí, aby věci takto dále pokračovaly. To je ten potenciál, jenž jsme vám předali před 20 lety. Je to
to, co ve vás vytvořil r. 1987 a Harmonická konvergence. Zvládli jste to. Všichni z vás to zvládli.
Možná si neuvědomujete roli, již jste v tom hráli, ale zvládli jste to. Říkám vám, někteří z vás se právě nyní
probouzejí a říkají: “Nuže, co více ještě mohu udělat, než jsem učinil dosud?“ Já vám to povím: Relaxujte.
Dýchejte. Zapalte svou zápalku. Nenechte se lapit v tom, co se má stát jako další nebo “jak moc“ nebo
“jak těžko“ nebo “dělám to správně?“ Říkám vám, jen držte svou zápalku a nechte Boha, aby vás miloval.
Toť vše, co musíte udělat a tyto věci se vám nasčítají a budete se dostávat na synchronická místa. Budete
pociťovat nadšení pro to, kde máte být. Budete se pohybovat z místa na místo. Budete ve správný čas na
správném místě. A to je vše. Nejde o velkolepost či nádheru nebo nějakou činnost či bytí. Jde jen o přijetí
lásky Boží do vašeho života a postupování z místa na místo bez pocitu viny, že toho neděláte dost. Nebuďte
sami k sobě tvrdí. Pouze buďte ve Světle.
Budeme končit. V této místnosti je intenzivní energie, neboť Duch je tu. Sedí vedle vás. Je to “intuitivní“. Je
vám vlastní ona silná, intuitivní přítomnost, jež představuje všechny vaše Akašické záznamy a Akašické
záznamy vašich předků, která se vás doslova nepouští. Když se dostanete do onoho zvláštníko stavu, kdy
skutečně vnímáte Ducha, a začnete naslouchat, je to tam všechno. To je ten systém, tak to je navrženo, a tak to
bude po celý váš život.
Čím je pro vás Bůh? Jste součástí kolektivu, energie, která je podivuhodná. Říkejte jí třeba Bůh, chcete-li. Je to
tvůrčí zdroj. Je to všechno, co je. Je to Světlo Vesmíru. Když všechno zmizí, ono stále zůstává a zůstane navždy.
Vždy jste byli a vždy budete. Vy všichni. Jste kouskem věčnosti, bez začátku a bez konce. Všichni z vás.
Důležití. Vy všichni.
Váš příchod i odchod má svůj smysl. Bůh žehnej těm, kteří si zvolili v tento čas přijít a snášet tyto posuny a tyto
změny, neboť to, co dělají dnes, bude mít od nynějška vliv na všechny děti a děti jejich dětí. A to je pravda.
Nechť jsou v těchto okamžicích zaseta semínka pro ty, kteří tomuto nevěří, aby na ně mohli jednoho dne, až je
budou potřebovat, vznést nárok - bez odsouzení. Neboť ta energie zde nikdy neodchází. Je vždy dostupná.
A tak to je.
KRYON
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
vloženo 1.2.2009
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Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z magnetické služby. Kolik let se již vzájemně provázíme? Kolik let,
měřeno pozemským časem, jsem již po Tvém boku? “Kryone, zrovna jsem se o Tobě dozvěděl a nadšeně čtu
Tvé texty. Tak dlouho to ještě není.“ Ó, milovaná sestro, milovaný bratře, to je iluze. Jsem po Tvém boku již
dlouho. Znám Tě po mnoho inkarnací. Od počátků časů Země dlí jedna má část v této sféře. Sleduji vývoj
mnoha lidí. Vítám je, když se vrací z inkarnace, a láskyplně je postrčím, když znovu stojí na prahu vstupní brány
do dalšího pozemského života. “Mnoho štěstí, šťastnou cestu a drž se Boží cesty. Moc se necukej, i když tomu
říkáš svobodná vůle. Vnímej své božské jádro a nechávej se jím vést.“ Reakcí na poslední slova bylo možná
přikývnutí a úsměv. Podobně to dělají děti, když nechtějí brát moc vážně lehká napomenutí svých rodičů.
Milá lidská bytosti, stojíš tu opět oběma nohama na planetě Zemi a žongluješ si s Novou energií, o níž se tolik
mluví v duchovních kruzích. Nasloucháš se svraštělým čelem, ty jeden probuzený člověče, pokoušíš se
pochopit. Ale lepší je to procítit. Zastavit, stop!, nepřemýšlet, cítit. Teď, v tomto okamžiku, když toto čteš,
zastav se a vnímej energie Domova, již nyní nechávám vtékat do Tvé soustavy. Víš, vlastně máš vždy možnost
vnímat energii, i ve svém každodenním životě, ale jsi často zaneprázdněn, zapleten do jednotvárnosti svých dnů.
Energie Země se zvyšuje každou vteřinou, nebere ohled na Tvůj každodenní život. Prostě je. A od Harmonické
konvergence je ještě intenzivnější, čistší, stále se proměňuje a zesiluje. Jakékoliv přívlastky bys chtěl použít pro
objasnění Božské Energie, není to důležité: Rozhodující je si všimnout, že je činná ve Tvém životě a stala se
vnímatelnou. Když se tedy více vcítíš do svého nitra, možná vnímáš lehkou závrať, omámení, jako bys měl
trochu horečku. Znáš to z nachlazení a chřipek. Cítíš se tak, jako bys nebyl úplně sám sebou. Není to
nepříjemné, že ne? Je to jen jiné, možná též vzrušující, jako při jízdě na kolotoči.
Měl bys chuť si zaexperimentovat? Mysli teď na něco ze svého života, něco ne moc příjemného. Přesně tak... a
vnímáš, že k Tobě tato věc, jež se Tě nepříjemně dotýká, již tak snadno neproniká? Možná Tě jindy začne bolet
žaludek, když myslíš na nepříjemné věci, které máš vyřídit, které se k Tobě ještě blíží a vypadají tak
beznadějně. Pokud dlíš v této nádherné, Božské energii, tak jako nyní, stávají se tyto vibrace neúčinnými. Když
jsi ve svém Božím jednotkovém poli, jsi úzce propojen s ústředím všeho Bytí, zakusitelného na pozemské úrovni
skrze Přítomnost Vyššího Já. Jsi vetkán do všeobjímající Boží Lásky. Není to báječné? Je to pocit, jako by Tě již
nemohlo nic porazit, že? A co kdybys, milovaný člověče, tak jako nyní, do své každodennosti vnesl tuto
energii? Co že pro to musíš udělat? Ó, to je úplně jednoduché, pomysli na Boží energii, onu Zlatou vlnu, jak ji
rád označuji, a už je tu. To je interdimenzionální pojetí, je zcela nadčasová, stále v Přítomném okamžiku a je pro
Tebe ihned vnímatelná. Tak snadné je to. Nevěříš? Tak dále prociťuj, zatímco toto čteš, a vnímej, jak na Tobě
dokonce tato energie pracuje. Vnímej, jak proudí různými Tvými těly. S troškou cviku poznáš, že máš 4 nižší
těla a i ta můžeš cítit. Označována jsou jako tělo pozemské, astrální emocionální tělo, mentální tělo a duchovní
tělo. K tomu navíc ještě řeknu, že vlastně vlastníš 12 těl, stejně jako existuje 12 dimenzionálních úrovní, jimiž
projdeš na své cestě Domů.
Vnímej nyní, jak Zlatá vlna prodlévá v oněch částech Tvého těla, kde máš - dalo by se říci - energetickou
trhlinu. Jsou to místa, která v tomto okamžiku nejsou až tak dobře spojena s božskou energií. Jsou to
indispozice, příznaky nemocí, které jsou koneckonců spojeny se starými vzorci z životů minulých i z tohoto
života. Utvářejí Tě, o čemž jsme již často mluvili, dá se to dohledat v našich spisech.
Jistě jsi v posledních měsících zjistil, že jsi “rentgenován“ - jako při vyšetřeních srdce či ledvin. Je to jako
prohlídka u lékaře v ordinaci či nemocnici. Tvé vyšší části Tě prosvěcují a zkoumají, kde jsi ještě zablokován,
kde Tě ještě ovlivňují Tvé staré zážitky a brání tomu, abys pokračoval dále po své Božské stezce. Již není
nezbytné procházet zkušenostmi duality. Vězíš, vím to, stále ještě ve starých kolejích. Jsi podrážkami svých bot
pevně přilepen k zemi, jako by Ti byl někdo řekl “Ne, ne, prosím, žádné změny, tudy, žádné nové
experimenty.“ Některé Tvé součástí nechtějí žádné novoty. Mají nejraději vyšlapané cestičky. Nechtějí vstoupit
na Horu poznání, které volá: “Všichni jsme božští, máme v sobě Božské jádro. Nepotřebujeme žádné mistry,
žádného guru, žádná pevně stanovená náboženství. Jsme částí Boha. A tento Bůh by nyní vzal rád otěže do
svých rukou. Pojď, tady nahoře je dobrý výhled, odtud vidíš přímou cestu Domů, bez okliky svobodné vůle.“
Co by sis rád vizualizoval pro rok 2009? Jaké jsou Tvé představy pro Nový rok? Možná jsi četl a použil mnou v
minulém poselství doporučenou inventuru. Pak jsi se jistě dostal o krok dál ve svém poznání, kdo opravdu jsi a
kam nyní má vést tvá cesta. Jaký je Tvůj cíl?
Žádný nemáš? Nebo si ho nejsi vědom? Dobrá, pak se zaměř na své Srdce a vnímej ho. Hluboce ho prociťuj a

naslouchej mu. Zeptej se svého srdce, co by si přálo, co máš dělat. Frekvence Tvého srdce je spojena s Tvým
Vyšším srdcem, které zase představuje Tvé Vyšší Já. Tvé Vyšší Já je nejvyšší instancí pro úroveň zkušeností zde
ve 3. dimenzi. Jak bylo již často zmiňováno, použij představu žebříku. Příčky představují různé stupně Tvé
Bytosti... až vysoko ke Zdroji všeho Bytí. Tvé Vyšší Já, Tvůj Zlatý anděl, má také nějakou vyšší autoritu. Nyní
je také doba vhodného časového okna k tomu, aby ses mohl odvážit vhlédnout či se vcítit do ještě vyšších entit.
A nyní zpět ke Tvému srdci. Soustřeď se na svůj pocit, vnímej ho jako božské vlákno, které Tě dovede k Boží
moudrosti. Ptej se: “Co je mým příštím cílem?“ a vciťuj se do svého nitra a očekávej odpověď. Ta přijde v
podobě pocitu nebo jako proud myšlenek nebo jako jistota. Snad budeš náhle vědět, co je další na řadě. Nech se
vést touto vyšší instancí, již lidé popisují též jako intuici nebo “vnitřní pocit“. Tato instance byla vždy přítomna
ve všech Tvých inkarnacích. Díky vysokým úrovním energie je nyní možno toto spojení udržovat. Nač čekáš?
Neříkej: “Nemám čas, udělám to později:“ Nebo se zasekneš a ptáš se: “Jak mohu věřit tomu, co cítím či
slyším? Je to opravdu Boží pravda?“ Důvěřuj, nenechávej se vést svým rozumem, který to opravdu v dnešních
časech nemá lehké, a proto vrčí. Stále znovu se vracej k onomu spojení se srdcem. Ať Tě již v současnosti
znejisťují jakékoliv věci nebo Tě trápí jakékoliv starosti: Odpověď nalezneš v sobě, ne vně sebe a ani u svých
lidských přátel ne. Rozhovor s dobrým přítelem Ti může prospět, jistě, ale řešení problémů a související
rozhodnutí leží uvnitř Tebe. Pamatuj, že každý člověk uděluje všechny rady na základě své vlastní zkušenosti.
Což většinou není neutrální. Přirozeně, existují lidé, kteří jsou v dobrém spojení s Vyšším Já a rádi by odtud
udíleli rady. Ale často pak onen člověk sklouzne do starých kolejí, spojených s jeho vlastními povahovými rysy.
A jisté je, že Vyšší Já druhého člověka bude většinou spíše zdrženlivější, neboť přece ví, že Ty svou zkušenost
musíš udělat sám. Neklesej na duchu, když ve Tvém okolí, okruhu přátel či ve Tvém vlastním soukromém a
pracovním životě dochází k turbulencím. Je přece čas trasformace. Ona je tím důvodem, proč tu nyní jsi. Z
celého srdce jsi si přál, být tu právě nyní.
V minulém lednu jsme předali poselství “Majáky neztroskotávají“. Je to pravda a stále to ještě platí. Narovnej
se, vyzařuj své Světlo, udržuj spojení se svým Božským jádrem a buď pln optimismu, více se směj, ano, právě
nyní, a věz, že nejsi sám.
Rok 2009 je rokem vlastního Mistrovství. Kdo je to Mistr? Přemýšlej o tom. Pohazuj si tímto pojmem, medituj
nad ním a ptej se sám sebe: “Co tvoří Mistra? Co já mohu udělat, abych přijal a uskutečnil toto Mistrovství?“
Zjistíš, že mnohé kroky jsou již udělány. Tyto kroky poznání, k vytušení či vědění, kdo jsi a co bys chtěl změnit
ve svém životě, jsou tím důležitým. Uvědomění ohledně těchto nových kroků pak přijde téměř samo. Mistr
kontroluje své myšlenky, neboť tyto jsou mocnou silou, jež vpravdě hory přenáší a někdy může dopomoci k
jejich vzniku. Všichni staří mystikové to věděli. Promysli, co Ty dáváš do pohybu prostřednictvím svých
myšlenek. Nevěř, že myšlenky jsou něčím skrytým. Ó ne, jsou mocnými nástroji a probuzený člověk do nich též
velice snadno nahlédne. Utvářejí na astrálních úrovních Tvá přání, a s pomocí silné vůle a s velkou špetkou
energie srdce si najdou cestu i do Tvého pozemského života. Utvářej svůj život v každé vteřině znovu. A věz,
žádný člověk nemůže za to, co do Tvého života vstupuje. Ty jsi Pánem svého života. Pokud jsi to nejen zjistil,
ale též to teď hned uvedeš do života, změní se Tvůj život v témže okamžiku. Klidně si s tímto tématem ještě
chvíli hraj a pohrávej. Tvé vědomí se přitom rozšíří, aby Tě Tvé vyšší části mohly nadále inspirovat. Stůj oběma
nohama na Zemi a zaměř své vnitřní Vědomí na všechny oblasti. Jsi částí Boha, která se vypravila doopravdy
poznat strach, a pak znovu lásku.
Rok 2009 je Rokem Boží Pravdy. Ona se prosadí, ačkoliv prostřednictvím rozdílných způsobů vyjádření a
prostředků . Udržuj si svou vizi své vlastní pravdy, stále znovu ji vyhledávej a uplatňuj. Tvá Božská pravda se
spojí s Božskými pravdami ostatních lidí. Tak vskutku vzniká krystalická mřížka, jež je Přítomností Krista na
Zemi.
Na co čekáš? Uspořádej svůj život, uvědomuj si své myšlenky, vizualizuj si své cíle a odvážně kráčej vpřed. A
nezapomeň, nyní je čas zázraků. Považuj vše za možné, nestav si žádná omezení! Naší pomocí si buď jist!
Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,
KRYON
Tento text je možno volně používat, změny v textu nejsou povoleny.

Vloženo 11. 1. 2009
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

“Neuvěřitelný člověk!“

Kryon Channelling živě
Caracas, Venezuela
2. listopadu 2008
Kryon prostřednictvím Lee Carolla
http://www.kryon.com/
Abychom pomohli čtenáři, byl tento chanelling re-chanellován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě
jasnějšího pochopení. Často události “naživo“ obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh
komunikace - na rozdíl od tištěného textu.
Navíc byl tento chanelling předáván též ve španělštině, tudíž bylo velké množství krátkých vět upraveno pro
lepší čtení. Takže si vychutnejte tuto obohacenou listopadovou zprávu z Caracasu, Venezuely.
Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.
Našli by se tací, kteří řeknou, že přicházím příliš rychle. Řekli by, že člověk se nemůže přizpůsobit tomuto
druhu změny tak rychle, Ti, kteří tento postup sledují již léta, řeknou, že by měl trvat déle. Nicméně v této nové
energii platí otevřená nabídka chodit s Bohem na 100%. Pro vás to znamená, že když jdete do meditace, budete
schopni ihned vzývat onu sílu. Protože v této nové energii existuje schopnost vyvažovat sebe sama a chápat
onen proces tak dobře, že doslova můžete být v meditaci dříve, než jste v meditaci! Opravdu to dává smysl,
když se musíte připravit na to, abyste mluvili sami k sobě? Neboť vy jste esencí Boha. Proč byste se tedy měli
připravovat na hovor se sebou samým? Oh, můžete být uctiví a vyčistit prostor a dát si na čas, dokonce si
můžete postavit oltář, pokud si to přejete. Ale skutečný průběh je okamžitý, a to je ten rozdíl mezi starou a
novou energií. Láska Boží se nikdy nevypíná. Namísto toho jste to vy, kdo si začíná zvykat na tuto novou
energii.
Znovu říkám toto: Pamatujete si na mistry? Který byl váš oblíbený? Řekli vám ti okolo něho, že se vypínal a
zapínal? Nebo chodil po celou dobu s Bohem? Znáte odpověď. Nová energie, v níž sedíte, je učením
mistrovství. Cítíte, že si tuto lásku zasloužíte? Protože o to tu jde, nebo ne?? Sedím před skupinou pracovníků
Světla a oni si ji zaslouží! Vědí, že si ji zaslouží. Právě toto často činí rozdíl v pochopení toho, co se děje nebo
neděje. Jste součástí toho procesu nebo ho jen pozorujete? Dnes večer mám v úmyslu udělat něco, co jsem
udělal jen jedenkrát předtím, a až s tím skončím, poskytnu vám informaci, která dosud nebyla nikdy prozrazena.
Důvodem tohoto odhalení je... protože se to jen tak stalo. Nicméně, nejprve vás chci provést životem lidské
bytosti. Již jsem tak učinil dříve, ale chci, abyste to slyšeli ve svém vlastním jazyce [španělsky]. Chci, aby to
bylo nahráno ve vašem jazyce [a bylo].
Je to příběh neuvěřitelného tvora, úžasné lidské bytosti. Nejde o příběh konkrétní lidské bytosti. Není to příběh
o lidské bytosti se super-schopnostmi. Nezáleží na tom, zda jste bohatí či chudí, nebo na tom, k čemu dochází
na Zemi. Chci vám vypovědět příběh lidské bytosti z mé perspektivy - co se děje, když opustíte mou stranu
závoje, a co se stane, když se vrátíte. Jste to vy - každý jeden z vás. Poslouchejte, neboť toto může postavit na
hlavu všechno, co vám bylo v minulosti řečeno.
Dalo by se říci, že život začíná jednoduše, ale tak to není. Již byli tací, kteří by rádi Kryona přechytračili.
Kladou etické otázky. “Milý Kryone, kdy život začíná? Dochází ke zrození života při oplodnění vajíčka? Je to

tehdy nebo o 9 měsíců později?“ Ta otázka je lstivá, víte. Protože v ní je z lidského pohledu obsaženo hodně
sporných otázek, víte? Takže si počkají na Kryonovu odpověď, a nebude se vám líbit, jelikož daleko přesahuje
vaši zdánlivě etickou 3D mysl.
V tomto všem je systém a je obdivuhodný. Systém zrození a života a smrti. Potenciály vašich setkání na této
planetě jsou známé dříve, než sem dorazíte. Karmické atributy, jimž se budete těšit po přistání na této planetě,
jsou plně pochopeny. Jsou tam synchronicity týkající se vašich setkání! To není věštění, ani předpovídání
budoucnosti. Jde spíše o pre-dispozice založené na energii.
Jaké jsou možnosti toho, že každý potenciál, který by mohl existovat, je celý zmapován? Jakkoliv komplexně to
může znít, než vůbec vkročíte na tuto planetu, víte o všech synchronicitách, k nimž může dojít. A v tomto si
vybíráte své rodiče a oni vás. Kdy život začíná? Vlastně začíná celé věky před vaším narozením. Jde o Boží
lásku v činnosti, a to by vám už mělo něco říci: Není to náhoda, že jste tu.
“Kryone, to není možné. Víš, já jsem sirotek. Nikdy jsem nepoznal své rodiče.“ Oh, lidská bytosti ve 3D, ty
neposloucháš. Neboť z hloubi své moudrosti jsi si vybrala rodiče, kteří tě nechají osiřet. Tak bys mohl říci:
“Dobrá, proč bych něco takového dělal?“ Protože, když jsi na mé straně závoje, vaše mysl je myslí Boží.
Někdy si vyberete výzvy, abyste pomohli planetě svými možnými řešeními. Poslouchejte mě. Nikdo sem
nepřišel trpět. Přišli jste sem kvůli vyluštění hádanky života, a ti, kdož tu sedí na židlích a naslouchají, jeví
zájem a dělají přesně toto.
Každý tady z vás je kouskem Stvořitele. Každý z vás začínal na mé straně závoje. Ačkoliv má strana vůbec není
místem. To vážně nemůžete pochopit, neboť ve 3D musí existovat fyzické místo, odkud pocházíte. Bůh není
místo. Bůh jednoduše je. Je pro vás obtížné toto pochopit, jelikož jste ve 3D. Ale ve skutečnosti jste vy
kousíčkem oné polévky, jíž se říká Bůh.
Neexistuje žádná fyzická vlastnost Boha. To, že jste součástí Boha, je ve 3D nevysvětlitelné. Já sedím před
vámi, ale nejsem jeden, jsem - jako vy - kouskem té Boží polévky. Mé jméno na druhé straně závoje není
Kryon. To jméno bylo vytvořeno pro vás. Obývám při této komunikaci energii svého rodiče jako skupina. Vidím
ty, kteří toto čtou, a vidím ty, kteří tomuto poselství naslouchají. Umíte si dokonce představit toto?
Takže vy jste vůbec nezačali při narození. Vždy jste byli! Než byl stvořen vesmír, vy jste byli. Patříte k Bohu a
jste z Boží rodiny a rozhodli jste se přijít na Zemi za účelem ... za účelem, jenž je známý všem /kromě vás/.
Důvod pro příchod na tuto planetu je něčím, co jsme se snažili mnohokrát vysvětlit. Těžko se to dělá, jelikož to
vlastně nemá moc co do činění se Zemí. Týká se to Vesmíru. Týká se to budoucích energií, které vybudujete
svým pobytem zde. Těžko se vysvětluje vnější svět rybce v akváriu, neboť ona zná jedině akvárium. Pokud té
rybce povíte o vašem slunečním systému a jeho okolí, nemá pro to pochopení. Ví jen to, co ví. Takže řekněme
znovu, že to, co děláte v tomto akváriu, má vliv na něco mnohem většího venku.
Nikdy tomu nevěříte, ale vy jste sem chtěli prijít. Když jste viděli potenciály svých rodičů a kde se znovu
narodíte, řekli jste: “Ano!“. Řekli jste: “Já se nemohu dočkat, až se tam vrátím. Nech mne jít teď.“
Každý z vás ví, co se stalo v jeho vlastním životě. A nyní přemýšlíte, že? “Kryone, nemyslím, že bych přišel,
kdybych věděl o těchto možnostech.“ Toto je ta neuvěřitelná lidská bytost, můj milý. Ano, věděli jste. Znali jste
možnosti všeho, čím jste doposud prošli. Bylo to přítomno jako potenciál a vy jste přímo do toho vešli a žili to.
“Čím to je, že Bůh lidstvo tak miluje?“ Právě jsme na to odpověděli. Znali jste potenciály a stejně jste přišli. To
proto, že tuto planetu milujete stejně jako já. Protože jde o něco mnohem většího. Vše se točí kolem toho, kam
se bude ubírat vibrace na této planetě. Vzhůru? Dolů? Neboť cokoliv se tu stane, tvoří něco mnohem, mnohem
většího. A aby tento test byl úplný, lidské bytosti se musí narodit na této planetě a pátrat po onom skrytém
vnitřním Stvořiteli.
Slyšte toto: V onom určeném okamžiku zrození, a poté, co je embryo plně vyvinuté, stojím s vámi já - obrazně
řečeno - v místě, jež jsme nazvali Vítr Zrození. Jde o portál mezi linearitou a interdimenzionalitou. Není to
místo, spíše energie, která je božská. Já hledím na vaši energii a vy na tu mou. Následuje to, co se dělo s každým
z vás, neboť já jsem představitelem té skupiny, která se s vámi loučí a která vás vítá. Já jsem Kryon, milovník

lidstva.
V oné nádherné energii jsem vám řekl: “Jsi připraven? Jsi si jist?“ A každý jeden z vás mi věnoval krásné
energetické objetí. Pak jste zmizeli a začal neuvěřitelný proces.
[Pauza]
Zrození na planetu není snadné. Jako první se musíte roztříštit. Do lidského těla nejsou přeneseny všechny
kousky Boha, jimiž jste tvořeni. Něco z nich pokračuje v existenci na této straně závoje. Ale to jste věděli, ne?
Vždyť trávíte tolik času hledáním toho odděleného kousku ... Vyššího Já, a chcete se s ním spojit. Ale se
zrozením se stáváte oddělenými. Je to smutné, víte? Pro vás - přejít z interdimenzionální bytosti do té
individuální ve 3D. Vyšší Já je tím nejlepším zpodobněním toho, kým doopravdy jste. Je to niterná energie duše,
a jste to opravdu VY. Proto je to tak pěkný pocit, když se konečně spojíte. Jde o spojení, o něž jste požádali, a
stává se vzpomínkou.
Tak se tedy při zrození roztříštíte. Není to vše, a tady jsme v bodu, kde to pro vás začíná být těžší pochopit.
Kousky a části vašeho duchovního jádra zůstávají na mé části závoje, a nejde o Vyšší Já. Tyto energie, které
jsou též “vámi“, se stávají vašimi průvodci. Právě jsem prozradil tajemství: Vaši průvodci ... to jste vy. Právě
proto je to tak pěkné, když jsou okolo vás, a připadáte si tolik ztraceni, když se vzdálí.
“Kryone, často si připadám tak deprimovaný a tak osamělý.“ To jsem slyšel tolikrát. V této místnosti jsou tací,
kteří naslouchají a tohle by mi řekli. Kdybyste měli možnost interdimenzionálního pohledu na svůj život, stejně
jako já, viděli byste kolem sebe stále doprovod. Říkali jsme to tolikrát: Nejste sami. Nemůžete být sami, ale ve
3D to tak vypadá, že? Někteří z vás, kteří jsou skleslí, nikdy neotevřeli ony dveře k Duchu, že ne? Kdybyste to
byli udělali, byli byste zjistili, že existuje energie ... energie Vyššího Já, která vytváří protitlak, aby vám dala
najevo, že tam doopravdy něco je. Je to tak u každého z vás.
Často vidím toho, kdo pláče v koutku, tak skleslý, tak sám, zoufalý. Vidím tu nádhernou energii průvodců
stojících okolo něj, nečinně ... protože ten člověk jim nikdy nedal svolení k jakékoliv činnosti. Ale máte je
všichni!
Tak. Na Zemi přijde lidská bytost a v DNA je obsaženo božství. Své božství jste zase tolik neroztříštili, pouze
svou dimenzionalitu. Vaše DNA je naplněna svatostí. Musí být, protože pokud se máte znovu spojit s Vyšším Já,
tak musíte mít božství ve své buněčné struktuře ... a to máte.
První věcí, k níž dochází při zrození, je interdimenzionální proces, jenž je nadčasový. V okamžiku, kdy dítě
přichází na svět, existuje krystalická struktura, aktivovaná v Jeskyni Stvoření. Země ví, že jste zpět, nebo ví, že
jste právě přišli poprvé. U staré duše je to tak, že na vás ta krystalická struktura čekala, neboť je vskutku
esencí všech vašich životů a čeká na ten další. Uvědomujete si, že ano, že jste zde měli i další životy? Ty životy
vám mohou připadat cizí, ale v každém z nich máte přítele. Je to přítel zvaný Vyšší Já. Je to totéž Vyšší Já, které
je s vámi nyní. To znamená, drahá lidská bytosti, že všechny ty minulé životy vůbec nebyly cizí zkušeností.
Neboť vy jste tam byli.
Je důležité, abyste si to uvědomili, protože vám to dává oprávnění hledat, vzpomenout si na některá z nadání,
která jste dříve měli a dokonce na ně navázat. Chci, aby s tímto učením, pokročilým učením, můj kolega příští
rok pokračoval. Krystalická struktura vašeho vlastního krystalu je aktivována a vypadá skoro jako letokruhy
stromu. Každý život je zastoupen a lze ho vidět. A zde je něco, co byste měli vědět: Všechno, co jste duchovně
učinili na této planetě, je otištěno do tohoto krystalu. Vše, co jste se naučili “natvrdo“, je vloženo do tohoto
krystalu. Je to usazeno ve vaší DNA, přeneseno do vaší DNA při narození, do dvou interdimenzionálních
energií či vláken, jež jsme nazvali Akašickým záznamem DNA [vrstvy 7 a 8 podle Kryonova učení o DNA]. Je
to tak proto, aby se - pokud se probudíte nebo začnete pokládat duchovně zaměřené otázky - vrátilo vše, co jste
kdy znali či zažili během věků.
To jsou velice dobré zprávy pro mnohé, kteří toto čtou. Znamená to, že se neztratilo nic z vaší dosavadní
námahy v průběhu věků. Až se vrátíš, drahá lidská bytosti, vše, co jsi se naučila v tomto životě, bude stále
přítomno, a nemusíš se to učit znovu. Nemusíte ničím procházet znovu, pokud nechcete. Chápete, co vám v
tomto okamžiku říkám? Neboť ti z vás, kteří si přejí zatlačit do těch dveří, najít uvnitř Boha, doopravdy se

natáhnout ke Stvořiteli, doslova otevírají “duchovní nádobu“ se vším, co se kdy naučili. Pomalu to na vás
vytéká a vy si vzpomínáte.
Tudíž se mnoho z vás ptá: “Co dělám? Jak to dělám? Co je další na řadě? O jaké jde postupy, o jaké jde
procedury? Jak, jak, jak?“ A my říkáme již 20 let, že jakmile začnete otevírat ony dveře, intuice vám začne
předvádět, co jste se už naučili! Již to znáte. Abyste tomu porozuměli, byly na Zemi předány metody, které mají
pomoci při strukturalizaci těchto záležitostí tak, abyste to pochopili. Jsou to metody, které před r. 1987
nexistovaly.
Je tu učitelka, Peggy [Peggy Phoenix Dubro]. Před dávnými věky znala potenciály toho, co by tu mohla dělat.
Je oddanou správkyní nové energie. Ale tato informace jí byla předána pro postupnou pomoc vám, abyste
porozuměli Bohu. Před r. 1989 by bývalo nebylo možné vyučovat energii, jíž ona učí, a jelikož od té doby roky
plynuly a energie Gaii se mění, její práce je rozšířena. Vidíte, jak to funguje? Její “nádoba znalostí“ je otevírána
a všichni si to uvědomují.
Všechno, co děláte, je na této planetě započítáno jako energie, a zůstane to po vašem odchodu v Krystalické
mřížce. Geologové vědí, že většina skal na této planetě, obzvláště v povrchu, je krystalická. Krystaly dělají
něco, čemu většina z vás rozumí: udržují energii a mají paměť. Dokonce i vědci znají paměťovou energii
krystalické substance. Tudíž by pro vás nemělo být příliš esoterické nebo tak namáhavé pro vaši fantazii,
pochopit, že všechny vaše činy jsou v oné paměťové bance.
Právě toto vibruje výše uvnitř planety. Vše, co jste učinili jako kolektiv, po všechny vaše životy, tu zůstalo a
přičinilo se o vyšší vibraci této planety. Tato energie je v současné době úžasná! Neboť ta neuvěřitelná lidská
bytost změnila během posledních 2 týdnů dokonce i Krystalickou mřížku!
Žijete svůj život. Někteří z vás vypátrají tajemství těchto věcí, a někteři ne. Ta tajemství jsou jen věcmi
ukrytými před zběžným pohledem. Ale sama se zřetelně odhalí, když je jakýkoliv člověk začne hledat.
Jak jsme řekli minulý večer [na channellingu předcházející večer], nikdo žádnou lidskou bytost nesoudí.
Nicméně, v lidských podmínkách, v linearitě, chcete, aby vás Bůh soudil, že? Myšlenka, že byste mohli zemřít a
všichni z vás se dostanou na stejné nádherné místo, vám nedává smysl, že ne? Říkáte: “Dobrá, Kryone, a co ten
špatný člověk? Já jsem byl dobrý. On byl špatný. To se dostaneme na stejné místo?“ Ano, lidská bytosti, oba se
vracíte domů. Dobře odvedená práce. Tuto informaci jsme vám poskytli v chanellingu, ve vaší kultuře, v rámci
Starého zákona. Viděli jste ji? Pochopili jste ji? Byla nazvána Marnotratný syn...?? Není to nová informace. V
této paralele otec reprezentuje Boha, a ti dva synové představují lidi na Zemi. Jeden dělá všechno dobře a jeden
dělá všechno špatně. Pak se oba vrátí domů ke stejné energii a je pro ně uspořádán stejný večírek!
Přijde den, kdy naposledy vydechnete. Není to pro vás smutný den. Může to být smutný den pro ty, kteří po vás
zůstanou, ale ne pro vás. Už jste tím všichni prošli dříve. Ti, co naslouchají [nahrávce], ti v této místnosti a ti, co
čtou ... poslouchejte: Jakmile dokončíte svůj přirozený život, odeberete se do Jeskyně Stvoření. Právě tehdy
zanecháváte uvnitř krystalu esenci všeho, čeho jste dosáhli. Všechny vaše myšlenky, které byly krásné, všechny
vaše myšlenky, které vás přivedli k tomu, že jste se něco naučili, všechna vaše intuitivní pochopení skutečnosti,
to všechno je vtisknuto do onoho interdimenzionálního předmětu.
Pak ta vaše část, jež nebyla člověkem (interdimenzionální část duše) opustí tuto planetu a znovu se spojí s
Vyšším Já. Všechno to, co bylo odděleno - božství buněk, všichni průvodci, se vrací znovu k příslušnému
kousku Boha. Toto byste měli oslavovat. Já to dělám! Protože, když se s vámi na druhé straně setkám, scházím
se s bratrem či sestrou. Dělám to právě teď. Loučím se s těmi, kteří mě opouštějí, přicházejí na svět. Vítám ty,
kteří zesnuli a vracejí se domů. “Kryone, jak můžeš být na tolika místech najednou?“ Nemůžete položit
takovou otázku a ještě pořád tomu rozumět. Nejsem jen jeden. Já jsem kouskem Stvořitele, stejně jako vy.
---------------- přidáno Kryonem pro účely tohoto přepisu ------------Dva velice malí, neškodní mikrobi zkoumají lidskou bytost.. Každý z nich má vysílačku, aby mohli
komunikovat. [Kryon úsměv]. Byli jednoho dne uvedeni do lidského systému přes pravou ruku člověka. Jeden
stojí na místě, zatímco druhý zkoumá. Ten cestující mikrob tráví roky tím, že se pohybuje skrze buněčnou
strukturu. Vidí trilióny kusů DNA a pozoruje míle a míle buněčné substance. Je odhalena chemie. Nakonec

skončí ten cestující mikrob v levé ruce.
Zkoumají člověka stejně jako zkoumá geolog Zemi. Nejsou si vědomi ničeho živého, vždyť je to, koneckonců,
tak velké! Pro ně je to jen ohromné území záhadného složení, která se nikdy nepohne. Nevnímají pohyby,
protože jsou příliš malí, velmi podobně jako si člověk není vědom trysku Země, v rychlosti tisíců mil za hodinu,
skrze vesmír.
Jsou jen průzkumníky rozsáhlé nové oblasti - snad stejně jako byste byli vy, kdybyste začali zkoumat vesmír?
Mluví spolu prostřednictvím svých vysílaček, jeden vypráví druhému o nádheře toho, co vidí. Ten cestující
mikrob si je vědom, že možná toho druhého nikdy neuvidí ... je tak daleko od místa, kde začal ... ale je
průzkumník, tak je spokojen. Podobně by na tom byl cestovatel vesmírem, až začnete cestovat po slunečním
systému. Jediný zjevný pohyb bude ten váš, a vše ostatní se bude zdát statické, avšak velmi daleko.
Najednou s nimi oběma začne mluvit vědomí oné lidské bytosti! Pozdraví je a přivítá je ve svém duchovním Já.
Jmenuje se Joe. Mikrobi žasnou nad silou tohoto Vědomí Joe, jelikož si nikdy skutečně neuvědomili, že existuje
něco či někdo, který se na ně dívá či se o ně zajímá. To je určitě Bůh, říkají, protože nemají jiné vysvětlení.
Skutečný důkaz podle nich spočívá ve 3D, neboť Joe zjevně může být na dvou místech současně! Joe popsal to,
co se děje, jednomu mikrobu na levé ruce ve stejnou dobu, jako to popisoval mikrobu na ruce pravé! Jen
pomyslete - entita se schopností být současně na dvou místech! Samozřejmě Joe pouze seděl s rukama na klíně
a promlouval ke svým buňkám.
Říkáme zde tedy, že vaše vnímání reality závisí jen na tom, jak realitu definujete. Kryon není na dvou místech
současně. Kryon má jednoduše velikost Boha. Cokoliv se děje, Bůh tam je. Nicméně vy se potýkáte s časem,
protože ve vašich představách není proměnlivý. Tak si vizualizujte tu dlouhou silnici, již vnímáte jako historii a
čas, a utvořte z ní kruh. Nyní se rozšiřte na ohromný rozměr a položte si onen kruh do klína. Podívejte se na něj.
Najednou vidíte všechno dění najednou. Takto my vnímáme vaši Akašu.
---------------- konec přidané části ------------Toto může vysvětlit, proč vaše současná činnost v běžném životě ovlivňuje vibrace této planety. Objevili jste,
jak tvořit mír ve svém životě a vyloučit drama. Země to ví a vaše energie tohoto vítězství tu bude navždy.
Zůstává tu. Ti, co říkají: “Já jsem tak obyčejný, jen obyčejný člověk, který se snaží vše udělat co nejlépe.
Nejsem léčitel, nezprostředkovávám chanelling, vlastně vůbec nejsem moc důležitý.“ Takový člověk nerozumí
většímu obrazu, tomu, že cokoliv tu při svém obyčejném bytí dělá, je tu navždy. Nechápe, že každý jeho krok
směrem k integritě šel do samotného jádra planety. A když skončí, je to jen další stránka v ohromném deníku
času, kde je každá stránka jeden život, a každý život se přidává k celku.
PODIVUHODNÁ ZMĚNA ENERGIE V REÁLNÉM ČASE
Já vám povím, k čemu došlo během posledních dvou týdnů. Tak, kolego, chci, abys to dobře pochopil, protože
je to i pro Tebe poprvé, co to slyšíš. Chci, abys postupoval pomalu, abys toto byl schopen předat lineárním
způsobem, který dává smysl. [Instrukce pro Leea.]
Nedávno došlo k něčemu, co byste nazvali říjnová předpověď přicházející v úvahu [2008]. Nyní o tom mohu
mluvit, protože říjen je pryč. Ve vaší linearitě, když o tom můj kolega mluví, to bylo minulý měsíc. V nedávných
poselstvích jsme vám dokonce pověděli o některých potenciálech, ke kterým mohlo dojít. Mnohým některé z
těchto potenciálů připadaly náročné.
Nejsme jediní, kdo o těchto věcech mluví. Vlastně i věda vám řekla totéž! Věda předpovědi je na této planetě
dobře zavedena. Již je to více než dekádu, co ti na vysokém učení objevili, jak vyrobit jisté druhy přístrojů,
které reagují na lidské vědomí [Princeton University - Projekt lidského vědomí]. Jelikož je lidské vědomí
interdimenzionální, tyto přístroje reagují dříve, než se událost stane! Dalo by se říci, že jsou schopny vybrat
náhodnost potenciálu. Není to tajemství, a dokonce můj kolega tyto věci zmínil při svých přednáškách. Jde o
zajímavou studii o energii lidstva, a futurulogové tyto stroje milují. Protože ty stroje začnou reagovat předtím,
než dojde k uskutečnění potenciálu. Vědci viděli předem, jak k tomu dochází, před událostmi jako nedávná
tsunami r. 2004 a dokonce smrt princezny Di ... všechno události celosvětového soucitu.

Nedávno tyto ukazatele začaly signalizovat, že se něco děje. Začínaly snímat něco ve světovém vědomí
předtím, než k tomu došlo. Soustředilo se to na polovinu října. To, co začínaly snímat, byl posun, k němuž došlo
13. a 14. října* na celém světě. Konal se významný posun. Země postoupila na interdimenzionální úroveň.
Věděli jste to? Říkáte: „Ne, nevěděli.“, a to je to, o čem vám chci vyprávět.
Jak jen to popsat? Lidé ve svých vlastních systémech přesvědčení tíhnou k linearizaci interdimenzionálních
potenciálů, aby je učinili schůdnými pro 3D mysl. Tisíce lidských bytostí bylo přesvědčeno, že 13. a 14. října
dojde k přistání obřího létajícího talíře. Že z tohoto létajícího talíře vystoupí moudré mimozemské bytosti. Tato
loď měla být největšího představitelného rozměru, a mělo o ní být podáváno hlášení po celé Zemi. Tato skupina
v tento potenciál silně věřila, jelikož to byla kolektivně vnímaná vize. Zveřejnili ji a spoléhali na ni.
Byl to ten nejlepší příběh, jenž měli k linearizaci posunu Země. Bylo to očekáváno. Kompletně to linearizovali,
aby to odpovídalo 3D a dávalo smysl. Měli k dispozici přistání lodí z dálav a moudré bytosti, které vám měly
pomoci. Já vám říkám hned teď, že na tom není nic špatného. Je to ta nejlepší věc, kterou měli a dávala smysl
tomu, co “viděli“. Ale pochopili to správně? Přistála vesmírná loď, o níž by mluvila celá Země? Ne. Ale - měli
pravdu? Ano. Vypadá to jako hádanka. Nestalo se to tak, jak bylo očekáváno. V této předpovědi bylo zapleteno
tolik lidí, co se nepovedlo? Byly použity správné vědecké nástroje? Ano. Ale nic jste neviděli, že ne? Nechte
mne pokračovat.
Říkal jsem vám v poselství před těmito daty, abyste se nebáli v říjnu změn, protože i Kryon viděl přicházet
výzvu. Neboť Kryon vidí potenciály toho, co existuje, a nebyl jsem jediný, kdo to chanelloval. Zdánlivě jste
slyšeli tuto historku z mnoha míst a mnoha zdrojů: “Pozor na říjen.“ Kdybyste použili nejjednodušších
numerologických úkonů na data 13. a 14., ta 13 se stává čtyřkou. V numerologii je čtyřka energií Země. Pokud
numerologicky zpracujete 14, stává se 5, tedy “změnou“. Proto tedy to, k čemu mělo dojít, bylo “Gaia - Země změna“. Očekávali jste zemětřesení. Velké. Celosvětové.
Velmi podobně jako ta tsunami, která opravdu byla tak velká, že změnila rotaci jádra planety, měla tato událost
udělat něco podobného a vyvolat globální posun. A nyní je tu něco, co byste měli vědět:
Existuje paradigma staré energie, jenž spojuje Gaiu s lidským vědomím. Každý jednotlivý posun na této planetě,
jenž zahrnoval adaptaci vibrace vědomí, vyžadoval nějaký druh fyzické události na planetě. V tomto případě to
mělo být zemětřesení ... pohyb planetární kůry. Až tak je propojeno lidské vědomí s Gaiou. A nyní opatrně,
kolego, protože chci, abys toto udělal správně. Postupujme pomalu.
Před dvěma týdny došlo k interdimenzionálnímu posunu této planety bez oné očekávané expozice. Všechny
zdroje, včetně těch na mé straně závoje, očekávaly něco většího, než bylo to, k čemu došlo. Nenadáli jsme se,
že se lidské vědomí pozvedlo na úroveň, kdy se nic nestane. Je to úplně poprvé, co se to událo. Na této planetě
se udál posun bez výzvy katastrof a smrti. Pochopte, že toto staré energetické propojení souviselo se soucitem.
A jediný způsob, jak vytvořit ten druh soucitu, potřebný pro významnou změnu, spočíval v tom, nač jste byli
zvyklí ... ale nestalo se tak.
Všechny předpovědi tu byly. A co to přistání létajícího talíře? Nuže tedy, interdimenzionálním způsobem byla
tato planeta prostoupena větším množstvím moudrosti starých národů než kdy dříve. Bez jakékoliv expozice,
bez jakéhokoliv zemského pohybu, potřebný soucit byl tedy dodán. Dobrá, a došlo k přistání? Určitým
způsobem vlastně došlo. Neboť nyní tato planeta vibruje výše než dříve. Jde o posun vědomí, jaký by normálně
vyžadoval fyzickou planetární účast, ale vy jste to celé prospali, že ano?
Požehnána budiž ta lidská bytost, která to prospala, neboť dochází k novému paradigmatu: Změna bez
expozice. To je cílem, ale lze ho dosáhnout jen tehdy, je-li lidské vědomí na vyšší úrovni ... a ono bylo. Mohu
říci, že to tak nebude pokaždé, ale tentokrát to tak bylo. Věci se hýbou rychle a dokonce ti nejlepší futurologové
budou zaskočeni nedostatkem vizionářské shody - neboť toto se děje s nadčasovým objektem, který je stále ve
vibračním přechodu. [Kryon mluví o tom, čím Země prochází].
Ta neuvěřitelná lidská bytost nás všechny opět zaskočila, stejně jako v roce 1987. [Harmonická konvergence].
Posun funguje. Je třeba méně než půl procenta z vás, abyste dosáhli probuzení k vytvoření míru na Zemi. Mnozí
křičí: “Oh, Kryone, jak brzy?“ Je to na vás. Ale věci se budou dít rychleji, než myslíte, a vy musíte udělat jen
to, že nahlédnete do svého nitra, abyste zdokonalili tento proces. Osvoboďte Světlo, jež v sobě nesete. Jde o

objevení sebe sama. A to jsem vám chtěl povědět.
Je to snad div, že jste velmi milováni? Obyčejní? To sotva! A toto je poselství dnešního večera. Chci, aby toto
poselství bylo rozšířeno, aby ho slyšeli další ... aby ho další četli. Pro lidskou bytost je typické říci: “No, to je
zajímavé.“ A pak pokračují ve svých životech. Já tu sedím na této straně závoje a říkám: “Proč nevypustíte
balónek nebo nepostavíte sochu nebo něco?“ Kolik z vás má tu odvahu uspořádat večírek kvůli věcem, k nimž
nedošlo? To je představa. A pokud tak učiníte, stáváte se interdimenzionálním člověkem. Úžasné.
Takové je naše poselství. Jde o to, co děláte vy. Přijde a odejde mnoho prostředníků chanellingu. A někteří z
nich budou podávat zprávy o vaší činnosti. Hledejte tuto shodu v poselstvích, neboť to je dnes ta skutečně
významná zpráva.
Je těžké se rozloučit. Nechť vejde o dnešním dni ve známost, že v této místnosti byla řečena pravda, a změnily
se životy. Je těžké se rozloučit.
A tak to je.
KRYON
Vloženo 19.12 2008
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K)
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Kryon prostřednictvím Barbary Bessen
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http://www.kryon-deutschland.com
Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z magnetické služby. Je to milá společnost, do níž jsem dnes směl
přijít. Jsi si jist, milý člověče, že jsi tu správně? Ano? Vidím několik slídilů, kteří na tyto stránky přišli “zcela
náhodně“ a nyní se s Kryonem setkávají poprvé.
Jistě se divíte, jak jste se sem dostali, že? Oh ne, není to žádná náhoda. Vy ještě věříte na náhody? Žádné
neexistují.
A co se týká tohoto kontaktu, k němuž nyní dochází, ten je řízený. Tak jako jste všeobecně vedeni svými
duchovními průvodci, jimž říkáte strážní andělé, a svým Vyšším Já. Nejspíš vás dokonce k této stránce
popostrčili, protože se domnívají, že je to pro vás to pravé. Možná vás již dlouho znám a vy jste mne na jiné
úrovni poprosili, abych vás nyní dovedl na tuto stránku na internetu, jemně, ale jistě, způsobem odpovídajícím
tomuto časovému oknu.
Teď sedíte před svým počítačem a jste udiveni, snad trochu zaraženi, dokonce trochu užaslí, a myslíte si: “Co si
o tom mám myslet? Co myslí Kryon Novou energií a tou novou Cestou Země? Mám také nějaké Vyšší Já?“
Vítejte v rodině! Ne, nemyslím vaši pozemskou, mluvím o duchovní rodině, jež vás provází zde na Zemi. Ne
osobně - v podobě otce, matky, bratra a partnera. Ne, my jsme tou rodinnou instancí, která je s vámi neustále ve
spojení z druhé strany závoje. Pracujeme takříkajíc inkognito.
Vaše cesta není osamělá, žádný člověk není sám, je duchovně veden, podporován, v nejlepším případě
usměrňován a zásobován správnými informacemi a situacemi, aby to byla Boží cesta, po níž se v tomto na
události bohatém čase vydáte.

Milovaná lidská bytosti, která zde nyní slídíš, jsi jedním z čerstvě probuzených. Jsou to lidé, kteří se ptají, proč
jsou zde na Zemi a zjišťují, že to, co je doposud potkalo, nemůže být všechno. Jistě zjišťuješ, se najednou
objevují úplně jiné nápady, co se Tvého dalšího života týká. A jsi zvědavý, ač současně trochu bojácný, co je na
těchto duchovních věcech. A jsi napjatý, zda je pravda všechno to, co jsi vyčetl ze svých knih nebo znáš z
vyprávění druhých.
Tímto Tě srdečně zvu, aby ses v tomto rodinném kruhu uvolněně posadil a v klidu a s otevřeným srdcem četl
dál.
Zažívej a buď si vědom, že zde není třeba pochopení na intelektuální úrovni. Tvá levá polovina mozku poněkud
ustoupí a přenechá vedení pravé polovině. Což znamená, že toto poselství zažíváš a vnímáš na intuitivní úrovni.
Je důležité chápat, že zde jde o malý energetický přenos. Pokud se nyní zhluboka nadechneš a vydechneš,
několikrát po sobě, a pak volně vydechneš, bude do Tvého srdce proudit hezký, teplý pocit. Uvolníš se a já si
dovolím se Ti přiblížit se svou energií o kousek blíže. Při tomto rodinném setkání vstupujeme do důvěrného
energetického spojení. Při bližším pohledu a zcela jednoduše řečeno: slova jsou druhořadá.
Energie proudící nyní do Tvého systému, do Tvých různých těl, je taktéž něco jako malé léčebné ošetření.
Dovoluji si Ti nyní odebrat to, co Tě ruší, co Ti brání v Tvé další cestě. Současné časové okno je velmi vhodné
pro vyčištění blokád, strachů, které se právě vynořily na povrch a které pociťujete obzvláště ve svých
každodenních situacích.
To, co se nyní nehodí, může odejít. Jde o intenzivní očistný proces, jímž prochází i celá Země, všechny lidské
cykly Bytí a instance jako politika, hospodářství a všechny sociální oblasti.
Všude je transformace nepřehlédnutelnou veličinou nadcházející změny Země.
Opět se v klidu posaď a vychutnávej energii domova, což je to, co Ti nyní předávám. Jsi ctěn za svůj lidský
život na této planetě a v tomto systému a na hřišti duality.
Je vpravdě nelehké projít tím množstvím životů až sem Vím, co jsi vykonal. Vnímej lásku proudící do Tvého
srdce, jež Ti zprostředkovává vděčnost Zdroje. Milujeme Tě, jen tak, protože jsi.
Toto je důležitým cílem poznání: Jsi částí Zdroje, která se vydala zakusit dualitu. Jen to samo o sobě je
důvodem, abych Tě objal a ujistil Tě o své přízni.
Mimochodem, i když jsi třeba tato poselství četl častěji, můžeš se klidně uvolnit jako právě probuzený a nechat
do svého srdce jemně vklouznout onu láskyplnou energii. Cítíš tu energii domova?
Dnes jsme se mimo jiné sešli proto, abych vám sdělil, že rok 2009 je rokem svobody a mistrovství. Lidské
mistrovství je spojeno s osobní svobodou. Bez svobody se mistrovství nepodaří dosáhnout. Jde o skutečné
osvobození od starých vzorců, přesvědčení a cizích vlivů, představujících stále znovu živnou půdu pro
další zmatení.
Podávám Ti pomocnou ruku pro Tvé příští kroky. Mám též nápad, jenž Tvé příští kroky učiní efektivnějšími a
jasnějšími. Ten, kdo čte poselství pozorně či se zúčastnil nějakého semináře, ví, že často promlouvám o
provedení životní inventury, již je třeba nyní vykonat.
Jak to funguje?
Zcela jednoduše. Znáš tento způsob vyjasňování také z práce, školy, z dob studia. Jde o to, co se dá popsat jako
současná výchozí pozice, o to, jaký cíl si člověk vytyčí, a k tomu náležející popis cesty.
Jak se s tím dá pracovat? Dobrá, buďme praktičtí: Vezmi si papír a tužku nebo se posaď k počítači a vyhotov
seznam.
Jeden sloupec nadepiš “co mi vadí v mém životě, co již nevyhovuje a co bych rád změnil“.

Druhý nadpis zní: “jaké jsou mé cíle“.
A třetí hlásá: “co musím učinit, abych se dostal k cíli“.
Pak si udělej čas na to, aby ses ponořil hluboko do svého nitra a pozoruj se. Tento druh analýzy může znít velmi
věcně a velmi “mentálně“. Pokud budeš přesto naslouchat svému nitru, a snad i poprosíš své Vyšší Já o
pomoc, pak se dostaneš ke svému Vyššímu srdci, ke skutečnému zdroji svého Já. A to se nedá obsáhnout
jen pouhou lidskou logikou. Pochází z úrovně, kde se plánuje a utváří v celistvosti.
Fakta, myšlenky a řešení budou přitékat možná pozvolna, spontánně anebo ztěžka. Může se stát, že tento
seznam začneš několikrát, pak ho opět zavrhneš, neboť zjistíš, že se v průběhu práce mění Tvůj pohled na věc.
Nejprve učiníš vnější objev, pak se zbavíš skořápky a pronikneš hlouběji.
Skutečné zábrany, vzorce a nápady na čištění vyjdou na povrch a Tvá přání, Tvé cíle se změní. Je možné, že na
konci toho v těchto třech sloupcích bude stát jen málo. Může být, že k sestavení seznamu života budeš
potřebovat několik dní, snad i 2-3 týdny.
Je to proces, jako vše v tomto okamžiku, a energie jsou přitom zpracovávány, posunovány a čištěny. Na konci
jsi pravděpodobně zcela jinou bytostí. Tvé Já osobnosti s Tebou jistě při té příležitosti bojovalo v pár diskusích,
a trochu se stáhlo. Tvé Vyšší Já se naproti tomu k Tobě přiblížilo o několik kroků blíže a raduje se z intenzivní
spolupráce.
Tato inventura je vaším ukazatelem pro nový rok a roky následující. Neboť si buďte jisti, že k vám lidem
přichází i nadále vzrušující časy.
Jak to bude probíhat u jednotlivých lidí, měst a zemí, to závisí - mimo jiné - též na vědomí Země a na potřebě
očisty jednotlivých regionů. Žádný člověk se nenarodil v určité zemi či místě náhodně. Každá živá bytost si tam
má prožít tento proces a je s ním těsně spojena. Kéž by člověk byl v příštích měsících moudrý a soustředěný
v srdci a kéž by zaměřil svůj pohled na vlastní osvobození. Kdo zůstane sám v sobě, nenechá se vyrušovat
vnějšími záležitostmi, nalezne potravu v sobě samém..
Láska, všeobjímající láska, je mannou pro tělo, ducha i duši. Není dokonce třeba se příliš daleko rozhlížet, v
Tobě se nachází vše, co potřebuješ. Může to pro Tebe být v současnosti ještě těžké rozpoznat. Ale uvažuj přece,
jsi částí Boha, v Tobě je opravdu všechno, čeho je Ti zapotřebí.
Je o Tebe postaráno, ať se venku děje cokoliv. Ctěn je ten člověk, jenž se v době starostí spojených s rodinou či
globálnějšími záležitostmi pokojně posadí, ponoří do svého nitra a poprosí:
“Pověz mi, milá Boží jiskro, co bych měl vědět, ukaž mi pravou cestu v tomto neklidném čase!“
Odpovědi budou přicházet prostřednictvím přenosu myšlenek nebo inspirace. Rozhlédni se, Ty milovaný
člověče: Nepřišel čas přeměnit ve Zlaté vlně vše, co není Světlem?
Kdekoliv na Zemi bydlíš, podívej se přes velkou louži a vnímej tu téměř hmatatelnou naději, již mnoho lidí
vkládá do nového prezidenta. Zúčastni se této naděje, této odvahy, přesto neočekávej nic od ostatních, nýbrž
se snaž vidět onu naději na novou cestu Země v sobě. Ty máš tu sílu k provedení důležitých přeměn,
nehledej u druhých. Jsi to Ty! Máš veškerou podporu, již potřebuješ!
Jde o léčení 1:1, o němž tak často mluvíme a které nyní působí více, než kdy jindy. Rozžhněte své Světlo,
silněji a do větší šíře, ono se pak spojí s dalšími jemnými jiskrami a rozšíří se do velkého světelného věnce.
Tak dochází ke změnám, které nyní Země i lidstvo potřebují. Důvěřuj sám sobě, důvěřuj BOHU v sobě!
Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,
KRYON

Přijato Barbarou Bessen v prosinci 2008.
Vloženo 5. 12. 2008
Tento text je možno volně používat, změny v textu nejsou povoleny
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

“Lidská evoluce“

/Kryonova série odhalení/
Kryon prostřednictvím Lee Carolla
Kryon Channelling živě
Loveland, Colorado
26. října 2008
Abychom pomohli čtenáři, byl tento chanelling re-chanellován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě
jasnějšího pochopení. Často události “naživo“ obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh
komunikace - na rozdíl od tištěného textu. Takže si vychutnejte tuto obohacenou zprávu, přijatou v rámci
“Série odhalení“ ve městě Lovelandu.
Zdravím, mí drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.
Požehnána je ta lidská bytost, která si svobodnou volbou zvolí vydat své zdroje, svůj čas, svou energii, aby
objevila, kým je. Požehnána ta lidská bytost, neboť takové právě teď sedí zde v místnosti. Měli byste vědět, že
na druhé straně závoje, přímo v tomto okamžiku vašeho času, existuje energie umisťovaná do této místnosti.
Není to tajemstvím pro Boha. Vaše přítomnost na židli není pro Boha tajemstvím. Není náhodou, že jste sem
přišli. Vaše otázky - již vím, na co se budete ptát. Hoří ve vás. Vím, proč jste tu.
Drahý člověče, kdybys znal způsob, jakým to funguje, viděl bys přímo krystalické struktury jediné esence
tohoto výrazu, jak v tomto okamžiku vibrují v Jeskyni Stvoření. Neboť především vy jste si zvolili věřit, že toto
je skutečné. Toto jsou okolnosti, kdy dovolíte, abyste byli přivedeni k vyrovnání... k naladění, pokud chcete,
celé vaší buněčné struktury a toho, co nazýváte svým srdcem, aby to mohlo být ukázáno a přijato v celistvosti.
Je čas učení. Někteří z vás budou předstírat, že usnuli, ale ve skutečnosti to bude jinak. Mohli byste se divit,
proč tato poselství nejsou dlouhá. Důvod je ten, že byste skutečně usnuli! Duch zná odolnost Lidské bytosti v
tomto stavu, takže doba chanellingu je krátká. Neboť v tomhle konkrétním stavu, jak se místnost zahřeje, si
budete vědomi, že tu jde o více, než jen hlas vycházející od křesla s mikrofonem - děje se mnohem více.
Je mnoho lidí, kteří naslouchají a čtou. Rád bych zopakoval: Vím také, kdo tu je, čtenáři. Máte pocit, že se k
této událost dochází v odlišném časovém rámci, ale ne pro mne. Já vídím potenciály těch, kteří zvednou knihy,
kteří zmáčknou knoflíky, kteří pojmou záměr, že jejich uši uslyší to, co se koná v - co byste nazvali - “reálném
čase“. Takže z hlediska 3D je to poprvé, co to slyšíte. Ale pokud o tom popřemýšlíte, když je toto poprvé
slyšeno ostatními nebo poprvé čteno ostatními, je to také jejich “poprvé“. Mohli byste tedy říci, že se vše děje
současně. Intuitivní pochopení jsou taková. Energie je taková. Cítíte, že je rozdělována v 3-rozměrném čase.
Můžete kouknout na své hodinky a říci: “Tehdy bylo poselství předáno.“ Ale není to správně. Děje se, když je
slyšeno, čteno a pochopeno člověkem. Takto se energie rozptyluje. Jde o interdimenzionální, nelineární proces.
A o tom bychom chtěli mluvit.
Je to podruhé, co tato informace je představena, a nyní je ještě rozšířena. Poprvé to byl nácvik pro mého

partnera, aby byl schopen pochopit, co přijde. Tentokrát ta energie bude obohacena, informace bude kompletní,
neboť to potřebujete slyšet.
Vybrali jsme právě toto místo před těmi, kdo si přejí na sobě po 3 dny pracovat, abychom představili koncept,
který bylo zapotřebí předvést /mluví o tomto chanellingu z “Kryonova útočiště objevování“ v Lovelandu, v
Coloradu/. Vyvolá polemiku. Tato poselství to vždy dělají, jelikož vnímání vaše je jedna věc, ale realita může
být přece jen jiná. Rádi bychom mluvili o lidské evoluci. Rádi bychom mluvili o vyvíjejícím se lidském duchu.
Rádi bychom vám řekli, co se na planetě děje, a poté býchom vás rádi pozvali, abyste se na to podívali a
zúčastnili se!
Lidský vývoj obvykle probíhá pozvolna a postupně, skrze normální proces zrození a smrti. Neliší se ničím od
jakéhokoliv jiného stvoření. Neočekává se žádný skutečný rozvoj v životě lidské bytosti, dokud je naživu.
Nicméně, k duchovnímu rozvoji dochází prostřednictvím procesu zrození a smrti, a stejně tak za doby trvání
jednoho života. Musí to tak být, neboť děti nemohou být jedinými, kdo obdrží koncepční vědomí, a to je to, k
čemu dochází. Ti, kdož jsou právě nyní naživu, zahajují posun do něčeho, co by se za normálních okolností
vytvářelo po mnoho generací. Lidské vědomí se posunuje, a tohle jsme vám řekli v roce 1989.
Pojdte se se mnou opět podívat na vítr zrození. Lidské bytosti přicházejí s lineárním myslí. Mohli byste řici:
“No, tak to je a takoví jsme.“ Ne, tak to není. Takoví jste se rozhodli být. I když je to k neuvěření, ve vaší
DNA, oněch triliónech kousíčků duchovní a biologické energie vašeho těla, se ukrývají mnohé energie, jež jsou
kvantové. Jsou interdimenzionálními biologickými atributy, které vám byly s vřelostí předány Plejáďany před
více než 50.000 lety.
A toto nyní může u některých z vás čtenářů vést k tomu, že knihu hned zavřete. Zní to podivně, přesto je to
pravda. Co kdybych vám řekl, že tato planeta svobodné volby je jen jednou v sérii? Vznikají po jedné a jsou
velice lineární. Ale ta poslední, která vznikla, byla v Sedmi sestrách /souhvězdí Plejád/. Ta poslední osela tuto,
abyste měli uvnitř sebe kousek Boha. Vytvořila “duchovního člověka“, odlišného od jakékoliv další planety v té
době. Odehrálo se to v čase před více než 50.000 lety, kdy se současně vyvíjelo nejméně 17 druhů lidí.
Návštěva Plejáďanů to vše zastavila a přežil jen jeden druh člověka... což je v přímém protikladu k evolučnímu
procesu všech ostatních zvířat na planetě. Bylo to úmyslné, požehnané a přiměřené. Jste jediným rodem na celé
planetě, který má jen jeden druh.
“No tohle, Kryon mluví o mimozemšťanech!“ Opravdu? Nebo jen probírá rodinu? Povím vám něco, co jsem
zmínil již dříve: Přijde den, kdy vás Plejáďané znovu navštíví. A až vystoupí ze svých dopravních prostředků,
budou vypadat přesně jako vy! Oh, možná budou trochu vyšší, ale budou vypadat přesně jako vy... standardní
humanoid. Až k tomu dojde, budete vědět, kým jsou. Všechno tajemství bude odhaleno.
A řeknu vám něco dalšího. Ještě nějakou dobu se neobjeví. Vlastně by nepřijeli vůbec, nebýt roku 1987, kdy vy
jste se rozhodli pro pokračování duchovního vývoje lidské rasy. Tak dlouho to trvalo. Jde to pomalu, víte? Já
vám o tom něco povím.
Lemuřané měli kvantové vědomí díky duchovním semínkům, která jim byla darována uvnitř vláken DNA, jak
jsem o tom předtím mluvil. Ta se přenesla dále, až k těm, které jste nazvali Atlanťané. Lemuřané znali sluneční
systém, DNA, i jak funguje fyzika. Z vědeckého hlediska je tato informace legrační, neboť vědci vašeho světa
se podívají na toto prohlášení a řeknou: “To je absurdní, absolutně absurdní. Nikdy nebyl nalezen ani jeden
artefakt, který by kohokoliv vedl k přesvědčení, že pradávní obyvatelé byli schopni vyrábět sklo potřebné pro
mikroskopy a teleskopy. Vždyť ani neměli elektrický proud. Neměli počítače. Neměli nic, co by přispělo k
tomu, aby věděli to, co my dnes. Nebyli vyspělou rasou. Neměli vědu, jíž se těšíme my, ani objevy minulého
století. Nic z tohoto nemohli znát.“
A já těm vědcům říkám: Jak domýšlivé je od vás omezovat vyšší znalosti pouze na to, co jste vynalezli
konkrétně vy. Já vám říkám, že oni to vše uměli! Ale získali to prostřednictvím kvantové DNA. Jinými slovy:
bylo to intuitivní. Když jste s něčím v kvantovém stavu, dochází ke sjednocení. Kvantová fyzika to ví. Jestliže
má lidská bytost vědomí, které je v jednotě se vším, ví všechno o buněčné struktuře, neboť je její součástí a
může do ní nahlížet. Ví, jak funguje. “Vidí“ nerovnováhu. “Vidí“ sluneční systém. Vidí energie planet při jejich
oběhu okolo Slunce, kdy Slunci vštěpují okamžité gravitační vzorce. Věděli o vědě vše, jelikož byla jejich
součástí. Pocházeli z prachu země. Byli v kvantovém vztahu se vším. Jde o intuitivní znalost a teleskop

nepotřebovali. Nepotřebovali mikroskop. Nepotřebovali počítač! Vy ano, neboť jste lineární a omezení. Museli
jste si vyrobit nástroje, aby za vás dělaly to, co Lemuřané dělali intuitivně.
Jejich věda byla jiná. Nestudovali, aby se k ní dostali. Proto tedy nemá stejnou formu jako ta vaše. Šlo o znalost
běžnou a nenásilně používanou. Když si přejete, aby se vaše paže pohnula, prostě to udělá. Analyzujete snad
myriády signálů procházejících od mozku ke svalům? Ne. Ale co když by lidé časem o tuto schopnost přišli?
Pak by jednoho dne vynalezli stroje, aby se jejich ruka prostřednictvím myšlenky mohla pohnout. A kdyby k
tomu došlo, pak by v daleké budoucnosti nejspíš úplně popřeli, že to kdy uměli... protože by nikdy nenašli
pozůstatek “ručního stroje“.
Země uvázla v linearitě na eony. Příčinou byla vaše energie a vibrace. Kvantové vědomí minulosti bylo
utlumeno a nebylo využíváno. Přišli jste o něj. Již jsme vám to řekli dříve. Právě proto vaši proroci, až doteď,
byli tak přesní. Je to proto, že Země vězí v energii, která proroctví umožnuje. Tím myslím, že když je energie
statická a nikdy se nic nezmění, je snadné předpovídat, co se stane. Už to nejde, pokud jste si nevšimli. Poslední
dobou se nenaplnilo žádné z Nostradamových proroctví. Je to skoro,jako byste byli na nové Zemi, kterou nikdy
nikdo nepředvídal. A určitým způsobem to tak je. Náhle, v r. 1987, vývoj lidstva vybočil z dráhy, jíž se po
staletí ubíral.
Když jste se narodili, paradigma vibrace bylo lineární. To je vědomí vašeho zrození, a je totožné u vašich
bezprostředních předků. Ve vašem mozku se nachází “stěny“ vědomí - stěny, které vám zabraňují v
koncepčním /pojmovém/ myšlení. Jste lineární do té míry, že nemůžete zároveň slyšet dva rozhovory. Oh, jste
toho schopni, ale ony stěny jsou silné a vy nevíte, že byste mohli. Musíte udržovat oddělenost komunikace
lineární, protože linearita vašeho chápaní je též jednosměrná. Dokonce i poselství, jež vám dnes předkládám
skrze mého kolegu, je podáváno lineárním způsobem, slovíčko po slovíčku. Umíte poslouchat jen jedno slovo po
druhém. Jak omezující! Čtenáři, vždyť čteš celou řádku slov! Jak omezující! Nebylo by snazší se knihy prostě
dotknout a poselství získat? Ale o tom nikdy nepřemýšlíte, že ne? Ty stěny zabraňují, aby vás to byť jen
napadlo.
A toto se nyní začíná měnit. Neboť nyní začíná docházet k zahájení nelineárního myšlení. Což posléze vyústí ve
vytvoření koncepční /pojmové/ společnosti. Velmi pomalu, po roce 2012, lidská rasa začne využívat některé ze
ztracených schopností DNA, ještě stále uložených ve vašem těle, leč po tisíce let nepoužívaných. Nabídnu vám
pár rysů, na něž jste možná nepomysleli... tajemství, uvědomění, s nímž možná ani nebudete souhlasit, protože
je tak neobvyklé.
Jste si vědomi, nebo ne, jak lineární jste? Již dříve jsme zmínili, že když interdimenzionální bytosti navštíví tuto
planetu /což dělají/, vidí vás jako 2dimenzionální černobílé nalepovací postavičky na kousku papíru. Lidé, ve
své aroganci, obzvláště intelektuálové, jim říkají: “My jsme schopni si myslet, cokoliv chceme. Umíme myslet
mimo rámec toho kousku papíru.“ A jim to připadá legrační, protože vy ani nevíte, v jaké se nalézáte dimenzi!
Ani nevíte, že nejste barevní! Uvidí to a odejdou. Nic to pro ně není a neumí komunikovat s kreslenou figurkou.
Toto s vámi dělá linearita a vy o tom ani nevíte.
Lidští myslitelé vysokých intelektuálních idejí mají určitý strop, na nějž narážejí, ale ten strop sám o sobě není
zjevný. Dokonce ani nevědí, že se ženou vzhůru proti němu. Jednoduše nejsou schopni myslet mimo svou
vlastní dimenzionalitu. Neexistuje povědomí o tom, co neznají. Ale u těchto rysů dochází k posunu a všechno se
začíná měnit. Je to všude kolem vás a vy to nevidíte. Ukážu vám to na příkladu lidského mozku.
Co si myslíte, že lidský mozek skutečně umí? K čemu je dle vašeho mínění určen? Zde je příklad toho, co vaše
společnost začala přijímat jako “nevyrovnanou osobnost“. Někteří z vás si myslí, že jde o “nemocnou osobu“.
Mluvme o autistech. Mluvme o autismu v té, jak vy to nazýváte, nejzávažnější podobě.
Požehnán ten, kdo je postižen autismem a přišel na tuto Zemi, aby vám předvedl, kam směřuje budoucí lidský
vývoj! Oni tráví život tím, že se snaží pochopit linearitu, a jsou tím znechuceni. Požehnán ten zázračný počtář,
na nějž země pohlédne a vykřikne “nevyrovnaný“. Neboť lidé, kteří toto činí, nevidí to, čemu nerozumí. Onen
autista je totiž schopen vstát z toho papíru a být barevný! Mnoho autistů umí totéž, co kalkulačka na vašem
stole, věděli jste to? A kalkulačku nepotřebují! Dejte jim úlohu k vyřešení - dvě číslice násobené třemi číslicemi.
A pozorujte, jak rychle se vám dostane odpovědi. Protože nejsou lineární! Zeptejte se jich, na jaký den připadne
12. srpen v roce 2012, a oni vám to řeknou a nebudou potřebovat kalendář. Mohli byste říkat: “Jaký druh mysli

je tohoto schopen?“ Já vám to povím - ta nelineární, bez oněch stěn v mozku, jež vy máte.
Přemýšleli jste o tom někdy? Autisté mají nelineární mysl. Zábrany jsou spuštěny. Umíte si představit to
znechucení takového člověka? Je tady v černobílém světě, a přitom je barevný. A nejen to, vy po něm chcete,
aby šel po přímce, když je zvyklý používat všechny směry současně. To také vysvětluje, proč ho umí uklidnit
pouze interdimenzionální energie - hudba, výtvarné umění a láska. Začíná vám to dávat smysl? /viz níže/
Tak, aby to všichni poznali, viděli a pochopili, mí drazí, dochází k tomu, že velice pozvolna vám začíná být
snižována linearita lidského mozku. Narozdíl od autistů k tomu bude docházet vyrovnaně a smysluplně. Jinými
slovy, budete schopni se libovolně kdykoliv pohybovat do a ven z kvantového myšlení, abyste žili v lineární 3D
existenci, ale budete mít kvantové vědomí. Bude to návrat k Lemuřanské formě vědomí, ale s moudrostí věků,
již jste shromáždili. Nepůjde to rychle, ale první poslové jsou již zde.
Za chvíli vám poskytnu pár rysů lidské evoluce, ale vraťme se k autistům. Mnozí čtenáři jsou autismem
znepokojeni. Rádi byste věděli, proč se rodí tolik autistů. Říkáte, že to přece nemůže být náhoda, že jich
pojednou je tolik! Každým dnem se rodí více autistických dětí, než kdy bylo na této planetě. Lidé pobíhají
okolo a chtějí vědět, co se děje. Je to chemikáliemi v potravě? Snad je to očkováním! Někteří říkají, aniž by
měli důkaz: “Ano, tím to je - je to určitě očkováním.“ Chytáte se téměř čehokoliv, abyste rozluštili hádanku,
proč přichází tolik autistů.
Přesto jen velice málo lidí, pokud vůbec někdo, se na hádanku podívalo a řeklo: “Možná se vyvíjíme, a toto je
první vlna toho, jak budeme vypadat?“ Ne psychicky nevyrovnaní, nýbrž nelineárně myslící! Je to opravdu ten
případ. Vidíte vývojovou formu a označujete ji jako podivnou a neobvyklou. Jde jednoduše o ty, kteří přicházejí
časně a mají aktivovanou kvantovou DNA. Tito časní “předběžci“ mají DNA živelně aktivovanou, a tak se
musí naučit, jak v tom všem najít nějaký smysl. To oni dělají, a každá generace zázračných počtářů to bude mít
snazší při ujasňování si, co je a co není lineární.
Sledujte autistické dítě, jak prochází tím, co udělat musí /nejzávažnější forma autismu/. Jsou tak nelineární, že
neuvěřitelné zklamání zažívají i při pokusu o linearizaci pouhého lidského hlasu, když na ně mluvíte. Budou
stejnou činnost opakovat znovu a znovu a znovu, jak se budou pokoušet linearizovat to nelineární. Lineární
“stěny“ z jejich mozku zmizely a oni se musí naučit vybudovat ty, které potřebují. Lidé v tom hned vidí
problém, jenže to problém není. Jde o druh nadaných dětí, které pomáhají této planetě v růstu. Požehnáni jsou
ti, kteří přicházejí na Zemi jako nová vlna vědomí, aby vám ukázali, kam se ubíráte. Budují jeviště pro nový
druh člověka. Neboť tato kvantovost se rozvine v rovnováhu, kdy mnozí budou mít autistické schopnosti tam,
kde budou potřeba, a ty lineární tehdy, když o to budou stát. Lidská mysl je toho schopna - být kvantová, když
si to přeje. Vrací se k podobě, v jaké vám byla dána.
Povím vám o něčem, co je ve vašem životě nelineární. Zmiňujeme to jen zřídka. Jako lidské bytosti se vám
dostalo dvou kvantových věcí, dvou věcí, které přecházejí mezi tamtou stranou závoje a touto a jsou dokonale
kvantové, ne lineární. Mají strukturu, ale nejsou lineární. Možná jste o nich dosud neuvažovali? Povím vám, co
to je - výtvarné umění a hudba. Neexistuje omezení pro počet not, jimž můžete naslouchat v témže okamžiku,
jimž váš mozek umí naslouchat a složit je dohromady. Neexistuje žádné omezení ohledne počtu hráčů
symfonického orchestru, kteří se mohou spojit v harmonii na jednom jevišti. Čím více přidáte, tím lepší to bude!
Zkuste to s přednášejícími /úsměv/. Přemýšleli jste o tom někdy? Neexistuje žádné omezení počtu barev, jež
můžete obsáhnout a rozdělit do určitých vzorů. Všechny z nich jsou krásné a všechny z nich obsahují sdělení.
Hudba se dotkne vašeho srdce. Teď víte proč. Je interdimenzionální. Je kvantová. Byla tak navržena. A nyní
aplikujte stejný scénář na komunikaci a uvidíte, kam se dostanete. Tohle je vývoj lidstva. Na této planetě
začíná. Půjde pomalu, ale děje se to.
Co očekávat - aplikace kvantového myšlení
Předložím vám pár náznaků toho, co lze očekávat během dalších generací. Kvantová mysl je taková, že je
schopna začít rozumět tomu, co nazveme “časování synchronicity“. Vy tomu říkáte trpělivost. Trpělivost je
výsledkem lineární mysli, která nezískala to, co chtěla, v rámci očekávaného časového rámce. Je
reprezentována tím, kdo poklepává špičkou boty, neboť mu časový rámec neubíhá dost rychle. Taková
netrpělivá osoba je zcela a úplně lineární. S novým vědomím dojde k uvolnění trpělivosti, jelikož bude chápáno
synchronizované načasování.

Od Ducha budou přicházet poselství o dějích a nelineární myslitel bude chápat, že nemusí “teď hned“
vyběhnout a manifestovat je. Ke zprávě bude ještě něco přidáno, něco, co nyní nemůžete pochopit, neboť
nejste kvantoví. Poselství bude obsahovat kvantovou část, která napomůže synchronicitě, a kvantovému
mysliteli to “dojde“. Těžko se to vysvětluje třidimenzionálnímu obecenstvu. Myslete na to jako na osvobození
od času. Je to svoboda myšlenek, abyste stále neviseli na hodinách. Nestanovujete si trvale cíle, abyste pak byli
zklamáni, když čas přejde a nic se nestane. Jste spokojení jen proto, že “jste“.
Aniž byste byli zklamáni, víte, že přicházející věci se stanou ve vhodném čase, a budou k vám přineseny
prostřednictvím synchronicity. Což znamená, že se kvůli nim nebudete trápit /to je koncept/! Nebudete kvůli
nim podléhat úzkosti, ani vstupovat do dramat. Posléze nebude existovat žádný člověk, který by se zeptal
“Pane Bože, kdy se to už stane?“ Protože všichni budete součástí většího obrazu, budete to chápat a budete
spokojeni a v pohodě. Umíte si takový stav představit? Je obzvláště těžké popsat vlastnosti budoucího myšlení,
které tu ještě není... protože o něm nemůžete přemýšlet!
Představte si to takto: Vytváříte dřevěného koně na kolotoč. Bůh vám říká, abyste koně vytvořili. Skončíte, ale
není ho kam dát... Všechna místa pro koníky jsou zaplněná a kolotoč se pořád točí. V tomto okamžiku to většina
lidí vzdá a řekne: “Tak jsem to asi pochopil špatně. Zmeškal jsem svou příležitost. Volné místo pro koníka mě
již minulo.“ A pak koně vyhodí! Kvantový člověk řekne: “Ten kolotoč je obrovský a stojím před ním. Je jen
otázkou času, kdy se objeví místo pro koníka, jelikož vím, že kolotoč je kulatý.“ Jinými slovy, není pochyb o
tom, že se vhodné místo objeví... stejně jako jste si jisti, že se objevi vaše dítě na koni, protože se pohybuje
doprava, zmizí s rotačním pohybem jízdy, a znovu se poté objeví vlevo, jelikož stroj se trvale otáčí kolem své
osy. Přepadla vás někdy úzkost a přemýšleli jste, zda se vaše dítě znovu objeví, když vám při takové jízdě
zmizelo z očí? Ne! Bylo by to hloupé. Začínáte chápat? Můžete vidět celou jízdu! Lineární osoba vidí pouze
část a dokonce ani nevidí, že jde o kruh.
Děti nového vědomí
Bylo toho mnoho řečeno o vědomí dětí přicházejících na tuto planetu, a my jsme si to nechali téměř jako
poslední. Je to opravdu důkaz, že to, o čem mluvíme, se skutečně děje. My tento rys nazýváme “dostávat se
více do spojení s Akaší“. Můj kolega během dnešního dne již uvedl scénář při přednášce, k níž se posluchač ani
čtenář nedostali. Takže já na tom nebudu lpět, snad jen řeknu, že pojednává o znalosti toho, co je uvnitř vás,
uvnitř DNA. Vaše osobní Akašická kronika je ve vás... kým jste kdy byli a co jste v minulých vyjádřeních na
této planetě dělali. Je to součástí oné interdimenzionální energie vaší DNA.
Představte si dítě, které přichází na tuto planetu s vědomím, že tu již dříve bylo. Ne do detailu, ale s
instinktivním pocitem, že “bylo tam, dělalo ono“. Jaký druh dítěte by to vytvořilo? Hlavně by šlo o dítě, které
by se nechtělo učit lineárním způsobem, neboť by vidělo konečný výsledek a celý koncept, zatímco vy, kteří
jste lineární, se je snažíte učit po částech. K tomu dnes dochází, možná jste si všimli. Tudíž skončíte s
dětmi,které klidně neposedí, když jim učitel poskytuje “lineární potravu“, zatímco ony již mají obrázek celistvé
kvantové záležitosti.
Když se děti začnou nudit a vyvádět, označíte to jako chorobu /ADD/. Shromáždíte je do skupin a dokonce jste
jim podávali drogy! Lidé tohle dělají. Vy nechcete vidět příští vývojovou vlnu, že ne? Vzdělávací systém na
planetě právě nyní je přesvědčen, že lidská přirozenost je statická a nikdy se nezmění. Takže vládne
spokojenost, když se rozvíjejí přes 100 let staré výchovné systémy. Trvale přiostřují tyto procedury, takže jsou
lepší a lepší pro toho, pro koho se myslí, že mají být... pro 10leté vědomí. Věří se, že dnešní děti se rodí se
stejným vědomím, jako měli jejich rodiče a jejich prarodiče.
Šok, že? Vypadá to, že děti jsou nevyrovnané, pokud jednoduše nechtějí být součástí starého lineárního
vzdělávání! Vidíte to všude na Zemi. Nové děti vyrůstají. Stávají se mladými dospělými a půjdou do práce a
zaměstnavatel bude očekávat lineární přístup. Nicméně tihle mladí se na celý koncept lineárního přístupu
podívají a odmítnou ho. Nechce se jim šplhat po žebříku zkušenosti, neboť jejich DNA na ně křičí, že tu již byli.
Noví lidé mají ohromující tušení Akáši uvnitř sebe. Vědí, že jsou starými dušemi. Jen ještě neznají slova, aby to
vyjádřili. Je to v jejich mozcích, a oni to vidí tak, že toho vědí stejně tolik, jako kdokoliv na vršku onoho
žebříku. Již jste to viděli? Ano, viděli. Samozřejmě to není pravda, jelikož opravdu budou muset začít dole a
propracovat se nahoru. Ale zaměstnavatel bude muset přijít s pár velmi kreativními nelineárními stimulanty, aby

je udržel v činnosti. Jinak dají výpověď a zkusí svůj přístup někde jinde.
Tohle vše se nazývá lidská evoluce. Lidstvo se vyvíjí před vašima očima. A přesto tolik z těch, kteří jsou
vzdělaní a měli by mít rozum, tato mláďata srážejí, čímž zvětšují ještě více jejich dosavadní znechucení. Můžete
je vecpat do své lineární krabičky, pokud si to přejete, ale ztratíte jejich respekt a jejich pozornost. Jde o
evoluci, ne nevyrovnanost. Je to evoluce a ne choroba! Je to nárůst zdravého rozumu.
Běž na chvíli do svého nitra, stará duše. Sledoval jsi to? Přednesl jsem ohromující přehled širšího obrazu, jenž
jde daleko za vše, co vám kdy bylo řečeno. Tento plán je větší, než vám bylo řečeno, a krásnější. Vy osobně jste
součástí plánu, a to takovým způsobem, o němž s vámi nikdo nemluvil. Je to ohromující. Je to nádherné. Lidé se
vyvíjejí... ti, co se rodí, i ti, kteří si dovolí natáhnout se k této nové energii.
Měli byste něco vědět, když se tak natahujete k Bohu: Naleznete velmi láskyplnou energii, která se natahuje k
vám. Věděli jste to? Nemusíte zbourat zeď. My jsme na druhé straně tenkého závoje a snažíme se vám umožnit,
abyste nás zahlédli. Jen kdybyste k tomu dali svolení a záměr, výsledkem by byla moudrost a vyléčení.
Když dostanete své odpovědi, přijdou v kvantové podobě, ne v té lineární. Neobjeví se hlasy či zvuky či pohyb
andělských křídel. Namísto toho obdržíte synchronicitu... čemuž možná budete říkat štěstí nebo náhoda.
Chtěl bych promluvit k těm v této místnosti, v tomto okamžiku, ve vašem časovém rámci. Za chvíli opustíte
tuto budovu a vyjdete z těchto dveří. Až tak učiníte, my půjdeme s vámi. Hodně štěstí při spaní! Toto vyučování
je důležitější než spánek. Andělé, kteří s vámi odejdou, si přejí tančit ve vašem srdci. Chtějí začít pracovat na
vaší buněčné struktuře. Chtějí probudit vaši Akášu. Protože to je důvod, proč jste přišli.
Zasaďme o dnešní noci semínka uzdravení, pro které jste přišli. Nemyslím jen to fyzické; mám na mysli to
mentální, neboť ti v místnosti, bez ohledu na věk, mohou zahájit koncepční posun. Tím chci říci, že můžete
zahájit pozvolnou aktivaci kvantových vláken DNA, jež aktivovali Lemuřané, o nichž věděli vše Plejáďané. To
je ta vyšší vibrace planety. Proto heliosféra Slunce v minulých letech poklesla o 20 procent. Souvisí to s
magnetizmem. Ověřte si to!
Já jsem pánem magnetizmu. Tyto věci jsem vám říkal před 20 lety. Promlouvá to k vaší DNA. Všechno je
součástí interdimezionálního kvantového plánu, jenž jste navrhli, připustili a pozvali k sobě v podobě “posunu“.
Poslyšte: Nenechte se děsit tím, co se stane v příštích měsících na Zemi. Poslouchejte mě: Nenechte se v říjnu
vystrašit. Protože potenciály, které byste mohli vnímat, se mohou nebo nemusí manifestovat. A už nic víc
neřeknu. *
Jste pracovníky Světla a jste zde, abyste do Země vložili Světlo bez ohledu na cokoliv. Jste na to připraveni?
Uděláte to? Jsou věci ve 3D a pak jsou věci mimo 3D. Láska Boží není ve 3D, přesto proniká každou vaší
buňkou. Proto tu jste. Ti, co poslouchají, ti, co čtou, ti, kteří slyší, budou těmi, kdo změní tuto planetu. Dokonce
právě nyní, zatímco tu sedíte, začíná krystalická mřížka vibrovat výše. Jaký je to pocit, když víte, že jste se
opravdu o toto přičinili? Na tuto planetu jste přišli a odešli z ní, přišli a odešli, a nemáte v úmyslu zmeškat tohle
/míněn tento život/. Budete přícházet znovu, dokud to neskončí, neboť vše je součást toho, co jste dělali a
děláte. Vím, že to zní tajemně, ale mělo by to rezonovat s vaším srdcem. Jste součástí řešení, drahé lidské
bytosti, má drahá rodino. Jste součástí řešení. Proto vás milujeme tak, jak vás milujeme. To se též nezmění.
Vpusťte nás. Nechte strach, ať zmizí v minulosti. Nechte drama odejít. Nechte jen odklopit víko své vážnosti a
poslouchejte tu hudbu. Oh! Můžete to udělat. Seďte a sluňte se v lásce Ducha. Je načase!
My nikam neodcházíme. Mluvím k těm v místnosti. Zůstaneme tu s vámi po tři dny. Až zítra přijdete do této
místnosti, budete vědět, že jsme nikam neodešli. Jsme trpěliví, víte? Až se ve 3D vrátite, stále tu budeme. Pro
nás je to jako mrknutí oka. Pořád tu jsme. Mnoho z nás vás bude držet za ruku, až budete opouštět místnost.
Ucítíte to a budete vědět. Proto jste sem přišli, nebo ne?
A tak to je.
KRYON

* Od Leeho: Jelikož poselství bylo zprostředkováno v září 2008, představuje možnou výzvu, která je pouze
potenciálem. Kryon nám někdy říká, že přichází něco, co může - ale nemusí - být manifestováno. Snad v době,
kdy toto čtete, budete chápat lépe. Jsme velmi mocní a umíme měnit strukturu reality. Takové věci jsou nám
často předkládány, aby nás podpořily, nikdy proto, aby přinášely strach.

Stesk po domově...
pro www.reiki-centrumpraha.cz překládá Lucka K.

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen
Listopad 2008
Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z magnetické služby. Vítejte v kruhu Boží rodiny.
Jak pěkné je cítit vás zase jednou docela blízko. Prostřel jsem pro nás stůl, podívej! Uvařil jsem lahodný čaj
nebo bys chtěl raději kávu? Nechal jsem zvlášť pro Tebe upéci Tvůj nejoblíbenější koláč v nebeské pekárně.
Směješ se? Proč? Neumíš si představit, že by to bylo možné? Je to Boží pravda. Nic z toho, co se děje zde při
tomto rodinném setkání, není neskutečné. Všechno, co považuješ za možné, takové bude. Já jsem dnes delegací
z dalekého Božského domova, od Zdroje. Ačkoliv, přesně vzato, výraz “daleký“ není správný. Neboť Tvůj
domov je v Tobě! Tvé Božské jádro nese energie domova. Je domovem! Ty si ale často ještě připadáš jako na
dlouhé cestě. Z pozemského pohledu jsi velice vzdálen od velkého Zdroje. Ale, jak je tak často s oblibou
popisováno, Zdroj je vším. Není nic, co by nebylo Zdrojem. Dovol mi krátké přirovnání: Když si představíš
kynuté těsto, které se rozpíná, které kyne, vidíš sice, že se změnilo, ale je to, i nakynuté, pořád ještě ta koule
těsta jako na začátku. Jelikož se nic ve svém vývoji nezastavuje, nýbrž stále plyne, je to tak i se Zdrojem, jenž
se rozpíná, Zdroj vždy a všude.
Tvé Božské jádro je oním Zdrojem, onou energií z domova, ale Ty si ji často během svého každodenního
života uvědomuješ jen částečně. Všimneš si jí, když medituješ, když jdeš během svého na události bohatého
dne trochu do svého nitra. Možná při procházce, pak si uvědomíš něžné, lehké energie své Vyšší části, nebo při
sportu, kdy jsi zcela při sobě, nebo při zpěvu. Snad již trošku komunikuješ s Bohem v sobě. Je to onen tichý,
jemný hlas, jenž Ti něco pošeptá, když potřebuješ radu. Někteří z vás to vnímají jako “pocit v břiše“ a intuici.
“Věděl jsem, že toto je ta správná odpověď, již jsem potřeboval, cítil jsem to. V břiše jsem měl takové teplo a v
srdci ohromnou šíři. Tu mi bylo jasné, že to je ta správná cesta.“ Tak bys byl mohl v sobě vnímat své Vyšší Já.
Mnohdy je vnímáš též, když vedeš rozhovor, v němž náhle řekneš něco, co jsi vlastně říci nechtěl. Promlouvá
skrze tebe. Tato energie, ten pocit domova je vlastně stále přítomen. Již jsme to tolikrát popsali: Nejsi nikdy
sám, to by byl paradox. Nejsi jen Jeden, jsi Mnohými. A Tvé vyšší části, v různých dimenzích, především ale
Tvé Vyšší Já, které je pro tento experiment tou nejbližší částí, jsou stále s Tebou. Jsou stále zde, nikdy nebyly
pryč a pouze čekají, až se budou moci více podílet na Tvém životě.
Pryč jsou časy, v nichž jsi se měl naučit lekcím v pozemském herním plánu duality. Nacházíš se ve finále.
Jízdenky na cestu domů jsou již rozdány. Došlo k tomu, když jsi poprosil o Novou Zemi, když jsi se v důsledku
knih či jiných poselství rozhodl, že se probudíš. Možná k tomu došlo jiným nenápadným způsobem. V tom
okamžiku bylo jasné, že jsi skončil s pohostinským vystoupením zde na Zemi. Snad jsi zde na Zemi ve své
poslední inkarnaci nebo se nacházíš ve svém posledním cyklu, což znamená, že se jistě znovu vrátíš, ale již
nebudeš úplně ve stavu zapomnění. Pomalu víš, kdo jsi a jak funguje systém planety Země, svobodné vůle a
duality, do níž jsou zataženy i sousední planety. To vše není přirozeně náhoda. Jsi tím, čemu se říká stará duše.
Nikoliv v tom smyslu, že by jako stará vytryskla ze Zdroje, nýbrž stará s ohledem na Tvé životní zkušenosti zde
na Zemi.
Často jsi se znovu rodil, prožil princip příčiny a následku a zakusil vše, co s sebou tento systém přináší. To vše
jsi činil z vlastního popudu nebo jsi zde na služební cestě. To znamená, že pocházíš z interdimenzionální rodiny,
jenž se specializuje na pomoc jiným planetám v době, kdy nastávají změny vědomí, kdy dobíhají kosmické

cykly a dělají se nové kroky. Jsi, pojmenovali jsme to zcela jednoduše, pracovník s energií, pomocník při
Vzestupu. Jsi tady, a většina z nyní probuzených duší je tu, abyste pomohli Zemi a lidem. Ctěn a milován je
onen člověk, jenž přijme tento úhel pohledu, spočine a uváží celý dosah tohoto poznatku!
Pobyt zde, v tomto systému, s sebou přináší úplný pád do zapomnění. Podstoupil jsi to se svým souhlasem,
učinily to za Tebe Tvé vyšší části. Přesně vzato, jsi světelná, multi-dimenzionální bytost, jenž si zde vyvinula
osobnost, aby mohla udělat tyto zkušenosti. Toto osobnostní Já je při každé inkarnaci znovu utvářeno a sestává
z genetického biologického materiálu, jenž Ti dávají k dispozici Tví rodiče, z Tvého starého balíčku zkušeností,
jenž stále zvětšuješ, uhlazuješ, vyrovnáváš, nově vybavuješ, a z toho, co zažiješ při svém zrození, v dětství a v
průběhu celého života. Tento celý, do paměti vštípený balíček je Tvou osobností, Tvým osobnostním Já, které
většinou kráčí životem bez dobrého napojení na vlastní Božské jádro.
Vyšší já se může na řízení Tvého života podílet podle toho, jak moc ven prorazí intuice či onen pocit v břiše. Tví
pomocníci, jimž říkáš duchovní průvodci nebo strážní andělé, Tvá duchovní rodina, se starají o malé náhody,
které se dějí, když například zcela uneseně zvoláš: “Oh, Gerlindo, to je báječné, že tě tu potkávám. Tak často
jsem na Tebe myslela, ale poté, co jsi se odstěhovala, jsi zmizela z mého života. A teď tě potkám tady. To je
náhoda! Máš čas zajít na kávu, mám toho tolik k vyprávění...“ Nebyla to náhoda. Z takového setkání můžeš
nyní vytvořit cokoliv chceš. Ono setkání bylo iniciováno z vyšší úrovně. Další kroky, jakýmkoliv směrem,
určuje člověk sám.
Nyní přišel čas, kdy Tvé osobnostní Já a Vyšší Já chtějí, abys je vzal na vědomí a ony poté mohly začít splývat.
V rozporu se starými mystickými tradicemi, já nedoporučuji likvidaci osobnostního Já, nýbrž Tě prosím, aby
láskyplně podpořil toto vzájemné splynutí jich obou. Vezmi své Ego, jak nazývá většina lidí své osobnostní Já
nesoucí v sobě jednu vyšší část, za ruku a jemně ho doveď ke svému Zlatému andělu /Vyšší Já/. Mohou pak
moudře rozhodnout, zda má být učiněno nějaké logické rozhodnutí, jako např. při přecházení ulice, nebo nějaké
logicko-intuitivní, jako například při rozhodování ohledně povolání nebo třeba při nějaké vědecké interpretaci.
Tam je pravá polovina mozku často tím převažujícím a smysluplnějším partnerem.
Vědci mají v tomto výbušném čase možnost vyložit své objevy jen pomocí logiky a přirozeného rozumového
kombinačního nadání, nebo se mohou uvolnit a nechat ven proniknout ony vyšší části za účelem získání
interdimenzionálního poznatku. Je to čas průkopnických vynálezů, které zpochybní mnohý starý fyzikální,
biologický či geologický poznatek, jenž byl utvořen logickou úvahou. Přijdou nové objevy, které se již nehodí
do starých logických poznatků, a napomohou vzniku zcela nové představy o světě. Díky urychlovači částic, s
nímž nyní pracují ve Švýcarsku, dochází dokonce k opravdu legračním poznatkům. A mohu vás ujistit, že velcí
duchovní vědci, tak bych je rád nazval, stojí po boku výzkumné skupiny a pomáhají “nalézt“ ty správné, vyšší
výsledky. Nechte se překvapit! Jeden z nich postaví svět doslova na hlavu....
Nyní zpět k Tobě: Některé věci, které se v příští době stanou v Tvém životě a jichž si všimneš obzvláště vně
sebe, by mohly postavit na hlavu i Tvůj život, takže může být třeba podniknout nové kroky. Měj dost odvahy,
abys v sobě nechal rozšířit neobvyklé nápady, které odhalují zcela nové koncepce pro Tvůj život. Podporované
též Tvým Vyšším Já a duchovními pomocníky.
To, co se s Tebou nyní děje, je otevírání Tvých starých databází, otevírá se Tvá interdimenzionální paměť.
Nevědomky chodíš do starých životů, též do časů či, lépe řečeno, úrovní, na nichž jsi působil před svou
návštěvou Země. Nahlížíš i na ty úrovně, kde teď také žiješ. Jsou to ty životy, jenž popisuješ jako minulost,
které nyní můžeš spolu-zažívat. Často zcela náhle pocítíš, kým vším ještě jsi. A pozvolna budeš cítit, Tvoji
pomocníci to řídí, kým ještě jsi na vyšších úrovních. K tomu si, prosím, představ, že působíš ve všech
dimenzích. To, co si uvědomuješ jako svou osobnost, je jen malá část Tebe. Nyní je čas, toto vnímat. Závoj mezi
Tebou a vesmírem, a též mezi mnou a Tebou se sesmekl. Můžeš mi podat ruku a ucítíš mne. Zkusíme to rovnou
teď hned? Zavři oči, natáhni ruku, a já Ti podám tu svou a Tvou jemně stisknu. Nebo Tě třeba raději pohladím,
abys již nebyl tak smutný, když se Ti stýská po domově.
Otevření těchto interdimenzionálních aspektů s sebou nese to, že si vzpomeneš, jaké to je, být na jiných
úrovních. Na těchto úrovních vnímáš svou rodinu, uvědomuješ si ji. Pohlédneš na nebe a možná si řekneš:
“Proč nemohu být teď tam nahoře? Chtěl bych být se svou duchovní rodinou a žít s ní. Kdy k tomu
dojde?“ Tvé srdce trochu ztěžkne a zatoužíš po svých Vyšších částech. To je úplně “normální“. Cítíš onu
rodinu. A mnohdy, když jsi hodně smutný a unavený pozemským životem, zpochybňuješ všechny své

poznatky a říkáš si: “Možná vůbec není pravda to, co nyní vím o svých dalších částech, o Kryonovi a
Archandělu Michaelovi, o svých duchovních pomocnících. Je to vůbec pravda, to o rozšiřování vědomí?
Třeba to jen někdo pustil do světa, aby nás lidi zmátl? Připadám si tak opuštěný.“ A tyto úvahy v Tobě
způsobí pocit bezmocnosti. “Co tu dělám? Kdo jsem?“
V takových situacích se uklidni, uvolni se a popros o pomoc. Vnímej láskyplnou energii Tvých Já a
důvěřuj. Existují určitá slova, popřípadě naše výzvy, které už nemůžeš ani slyšet, že? Například: Důvěřuj!
Měj trpělivost! Buď beze strachu! Vidím Tvůj úsměv. Ano, vím, že čteš tyto řádky. Jsem s Tebou a držím
Tě rád dál za ruku. Tvůj pocit stesku po domově se přesně hodí k tvému vývoji. Jde o stezku otevírání
pocitů. Vzpomeň si, obalil jsi své srdce několika membránami, abys tolik necítil světskou bolest. Učinil jsi
to také proto, abys pořád /s bolestí/ nevzpomínal na domov.
Dobrá zpráva je, že zvony uvítacího výboru domácích členů rodiny již zvoní. Oni všichni vědí o Tvém strachu,
o Tvé nejistotě ohledně nových informací a o Tvé netrpělivosti. Nepředstavuj si cestu domů jako něco, co má
nutně cosi společného s dlouhou jízdou. Vlastně je to na další úroveň jen krůček: Stačí Tvůj čistý záměr. Tento
čistý záměr a Tvé otevřené srdce jsou dveřmi k rozšíření Tvého vědomí. Jsou to dveře k božské pokladnici.
Udělej ten krok a pociť objetí své Boží části. Je tam pořád. Vnímej ho při vstupu do svého Svatého srdce,
uvědom si ten jemný hlas, jenž k Tobě stále promlouvá. Musíš si jej jen všimnout, otevřít se mu. Domov je teď,
domov je v Tobě.
Pokud myslíš na onen daleký domov, jenž tušíš někde tam nahoře nebo v pozadí jako Boha nebo Otce nebo
Zdroj, pak si buď jist, že tady na Zemi jsi jeho prodlouženou rukou. Jsi milovaným spolupracovníkem “v
zahraničí“. Máš kdykoliv možnost být v kontaktu s šéfem, s ústředím. Ty sám jsi pak tím ústředím. Jsi si toho
vědom? Nyní je čas si to uvědomit a podle toho žít. Žij tak, jako by bylo možné vše, co si představuješ a přeješ.
Pak to tak bude. Ve svém Božském Já víš, jak vše funguje! Neklaď si omezení, to je má nejvřelejší prosba! A
teď očekáváš ještě tu špatnou zprávu, že? Žádná není. Předpokládáš pořád, že po dobré zprávě musí následovat
nějaká špatná. Nemysli jako člověk, mysli Božsky!
Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,
KRYON
Přijato Barbarou Bessen v listopadu 2008.
(z němec.originálu přeložila Lucka K. - a já opět touto cestou Lucce moc děkuji za krásný překlad a Kryonovi
za slova, která všichni pracovníci Světla v této době tolik potřebují...Z.)

Když Tě bolí srdce.
Buďte pozdraveni, milí přátelé, srdečný pozdrav odtud z druhé strany závoje. Jsem tu pro vás stále, nikdy
neodcházím. Jsem od vás vzdálen o pouze jednu délku nosu. Dalo by se říci: Stojím takřka vedle vás, neustále.
V této inkarnaci neexistuje žádná kvalita času, kde by toto neplatilo. Bláznivé - v plném smyslu slova, že?! Ano,
je to tak.
Vždy mi znovu dělá velkou radost, když jednotlivě ke každému z vás natahuji ruku před naším setkáním. Též by
se dalo říci: Vyvěsil jsem vlajku a zamával jsem, abych na sebe upozornil. Některým z vás to trvalo trochu déle,
než jste mou vlajku uviděli nebo vycítili. Někdy to chvíli trvá, než si někdo povšimne chladného závanu větru,
způsobeného mou vlajkou. A leckdy to působí jako orkán, vířící kolem vás, než pochopíte a všimnete si: "Oh,
Kryon je tu, pozdravy z domova, láskyplné pozdravy z vlasti. Ano, již jdu, poslouchám a cítím. Co je ve vlasti
nového?" Není třeba podnikat žádnou dalekou cestu, abyste se mohli zúčastnit zde tohoto rodinného setkání.
Neboť čistý záměr je postačující.
Možná jsi se odebral na internetové stránky této mé partnerky nebo Ti je vytiskli Tví přátelé nebo jsi je již před
časem odložil stranou, ale teprve nyní došlo k onomu impulzu, abys je přečetl. To přirozeně není náhoda. Dá se
říci: Nastalo pro Tebe vyhovující "časové okno", abys nyní vpustil tuto dobře známou energii z domova do
svého elektromagnetického pole, jímž jsi, a do svého fyzického i jemnohmotného srdce. Co takhle závan

energie domova pro Tvé unavené srdce? Snad Tvé srdce nyní potřebuje také něco víc, velký balík Boží energie.
Je to jako ve dnech Tvého dětství, že? Stál jsi jako dítě před obchodem se zmrzlinou a někdo Ti věnoval
zmrzlinu. Byla to malá zmrzlina, která potěšila Tvé srdce. Ta zmrzlina možná byla fyzickou věcí, ale Ty jsi ji
"asocioval" svým požitkem a láskyplnou náklonností. Pro Tebe spočívalo veškeré blaho v onom kopečku
zmrzliny, či to možná byl kousek čokolády nebo lžíce pudinku. Mohl ses toho ujíst a poskytlo Ti to příjemný
pocit.
Dnes, nyní, v této minutě, Ti Tvé nejvnitřnější Já zprostředkovalo - snad proto, že Tě něco trápí -, že rozkošná
sladkost pocitu bezpečí, pocitu být milován, je nyní pro Tebe to pravé. Ona láska z domova je jako velká porce
zmrzliny nebo celá tabulka čokolády. Pohodlně se usaď a klidně se zachumlej do deky, zatímco toto budeš číst.
A možná to už víš, ačkoliv já Ti to rád znovu připomenu, jako to rád dělá učitel, jímž vlastně jsem: Naše setkání
není vyučovací hodinou v pravém smyslu slova, kde žák musí vážit slova, jak to znáte z dětství. Zde jde o ponor
do Božské všeobjímající lásky, míněna je Božská esence, též zvaná nová energie či Zlatá vlna, která v
současnosti láskyplně obklopuje tuto planetu Zemi. O to jde. Odpoutej se od všedního dne a ponoř se do vlny
lásky, která odplaví vše, co tíží Tvé srdce. Tato vlna má sílu mnoha tun tvrdé oceli, sílu superorkánu a přesto je
měkká a lehká jako peříčko. Je vždy tím, co právě potřebuješ.
Snad Tě tíží srdce, protože v tomto okamžiku vězíš v závažných partnerských problémech nebo Ti Tvá
rodina nedává volnost, popř. Ty nejsi schopen se odpoutat. Vztah k nějakému jinému člověku podléhá
změnám, stejně jako vše v pozemském životě. Co bylo včera a dnes ještě přiměřené, vhodné a plné úkolů
k naučení, je zítra již vyřízeno a nevyhovuje. To patří k dualitě, která v současné době může někdy působit
až extrémně, a v jiné kvalitě času se může někomu zdát rozpuštěná. Nicméně lze z jednoho partnerského svazku
vytvořit jiný, který již bude přiměřený, který ale již asi nebude odpovídat tomu, čím kdysi byl. Možné je vše,
nehodnoť a neomezuj se.
Tvé srdce může být těžké i proto, že ve svém bytí ještě neseš staré vzorce, které Tě blokují a nechtějí Ti dát
svobodu. Ti z vás, kteří pracují s léčebnými či medicínskými prostředky, vědí, že každý orgán může vyjadřovat
určité životní téma, a v souladu s tím se zabývá jeho zpracováním Mnoho z vás lidí má nyní bolesti v oblasti
srdce a plic. Tato skupina orgánů měla mnohokrát co do činění se starými nezpracovanými zklamáními.
Symbolicky se to vyskytuje v úsloví "chybí mi dech, leží mi to na srdci." Tíží mne to na srdci", říká mnoho lidí,
když mají na mysli, že něco nezpracovali, nepřekonali. Když dnes Tvé srdce bolí a tíží, jde většinou o důrazné
poukázání na nezpracované staré zkušenosti a procesy s tím spojené.
Abychom zůstali u tématu partnerství: Tato spojení ve staré energii, v čase před Harmonickou konvergencí,
byla často účelovým spolčením. Posviťme si nato: Rodiče, které jsi si vybral, Ti posloužili, aby ses dostal na
Zemi a zorientoval se. Nabídli Ti čas vyrůstání. I Tvé vyrůstání vroubily vztahy. Kamarádi ze školky, sousedé,
spolužáci atd. Stále znovu jsi byl pospolu s těmi, kteří Ti umožňovali sbírat nové zkušenosti nebo vyžehlit staré,
a rozpustit staré struktury. Pokud se ohlédneš zpět, kde došlo ke "pnutí", kde bylo spojení harmonické a
podporující, vytušíš, jaké dohody jsi učinil na druhé straně závoje, aby ses zde vyvíjel. Nic není náhoda.
Pohlédni na své mládí, svá studia. Někteří z vás, kteří toto čtete, tím právě prochází. Je to ctěno a milováno.
Pozemský věk je kritériem lidských zkušeností v dualitě. Tvůj věk je tedy nepodstatný. Jsi starou duší, jinak by
se k Tobě tyto řádky ještě nedostaly.
Všechny vztahy mají vliv na Tvé bytí, též tím, že rozpustí něco starého, co ještě bylo uloženo ve Tvém
emocionálním těle a co ovlivňovalo Tvá rozhodnutí. To byl Tvůj dosavadní život, než jsi se začal zabývat
novými energiemi, novou oběžnou dráhou Země a snad i Kryonem. Vyžádal sis to, co bylo v prvních knihách
amerického média nazváno "neutrální implantát". Tento překlad a formulace jsou/byly příčinou trochy
rozruchu, protože to může být zavádějící označení. Rádi bychom k tomu doplnili, že se jedná o jízdenku, kterou
použiješ. Jízdenka, která způsobí, že celý systém, jímž opravdu jsi, projde změnou struktury. Budeš
transformován. Vysoké Světelné bytosti, přicházející vždy při vzestupu některé planety, na Tobě již po značnou
dobu pracují, aby Tě osvobodily od starých zkušeností, aby Tě plynule přetvořily zpět na světelnou bytost s
12-ti vlákny DNA. Neboť tou vlastně jsi. Tou jsi byl, než se Ti zachtělo rozsáhlých zkušeností na
třídimenzionální úrovni. Jiné Tvé části jsou ve vyšších dimenzích. Představ si to jednou přesně, klidně v podobě
obrazu. Jsi multidimenzionální světelnou bytostí, která se vystěhovala, aby nashromáždila pozemské zkušenosti.
Teď se rozezněly fanfáry, vyzývající ke zpáteční cestě domů. S tím je spojeno projasnění Tvých srdečních
membrán. Mám na mysli jemnohmotné oblasti Tvého srdce, které jsou zase úzce propojeny s těmi fyzickými.

Nerad bych tady a teď zacházel anatomicky do struktury srdce a jeho chorobopisu. Když někdo říká "Bolí mně
srdce, mé srdce jako by se chtělo rozskočit", je to v současné době často upozornění, že se rozpouští něco na
jemnohmotné úrovni.
Zpět k lidským vztahům. Jde teď o to, abychom jednali zcela na základě své vlastní Božské pravdy. Rok 2008
je rokem pravdy a každý člověk bude nasměrován k tomu, aby prozkoumal, jak to je v jeho vlastním životě se
vztahy, se spojeními k ostatním lidem. A toto jsou tedy ti aktéři, kteří žijí přímo s Tebou: Tvůj životní partner,
rodiče, obchodní partner, sousedi, přátelé ze sportovních aktivit, z klubu, z obchodních činností. Dalo by se to
libovolně rozšířit. Vždy jde o to, aby se tyto vztahy vyjasnily a zeptat se sebe sama: Jaký mám postoj k těmto
lidem? Je to "vyživovací" spojení /jeden přijímá výživu od druhého nebo oba od sebe vzájemně/ nebo snad
dokonce vztah závislosti? Jsem rád v jejich společnosti, necítím se pak vyčerpaný? Co mě s nimi opravdu
spojuje? Vyhovuje mi to spojení ještě nebo je udržuji jen proto, že je obtížné je ukončit? Jak bych mohl ze
stávajícího vztahu, kde vládne závislost, udělat volné spojení? Ta poslední otázka je důležitá, protože to není
myšleno tak, že by bylo třeba všechno kolem sebe eliminovat, rozpustit vztahy, nýbrž by cílem mohlo být
vytvořit z lepkavých, tuhých, starých vztahů nové, svěží, aktivní a VOLNÉ. Již žádné účelové spolky, které
většinou mají chatrný základ a často jsou jednostrannými vztahy, založenými na moci. Takovéto objasnění
může být nepřitažlivé, asi nebude zábavné, a přijdete při tom na své vlastní meze.
Toto je důležitý krok: Buď svobodný. Žij s těmi lidmi, které máš rád kolem sebe. Rozpusť s láskou staré
spolky, které již nevyhovují. Nedělej to spěšně, ukvapeně a bez rozhovorů. Mluv s oním kolegou, přítelem
či otcem a vysvětli jim svůj nový pohled na věc a svou potřebu pěstovat láskyplné, ale svobodné a
nezávislé spojení a přátelství. Pokud tento rozhovor povedeš otevřeně, bez obviňování, z očí do očí a s
otevřeným srdcem, budeš překvapen, jak Ti Tvůj protějšek možná porozumí a popřemýšlí a třeba se
ukáže, že měl dokonce podobné myšlenky a jen se je neodvažoval vyslovit.
Nastala doba nových, svobodných partnerských vztahů. Měj odvahu projasňovat své okolí, svůj každodenní
život, zaujmout stanovisko a zahledět se hluboko do svého srdce. Za zmínku by ještě stálo, že často je na cestě
za pravdou potřeba podat výpověď v práci. Přezkoumej to svým srdcem.
Tvé hmotné srdce vyjadřuje po dlouhém dni nebo v klidném okamžiku rychlými údery nebo poruchou rytmu
možná to, co je na jemnohmotné úrovni na řadě. Chce Ti říci: "Ze mne chce tolik starých záležitostí ven, chtělo
bych propustit přebytečné vzorce a struktury. Chtělo bych být čisté a volné. Propusť ze mne vše zatěžující a
staré, co již více nepatří k mému životu."
Jak již bylo zmíněno, ještě bych jednou rád zopakoval: Nalézáme se v báječné éře Země a tohoto Slunečního
systému, galaxie atd. Vzestupujeme, měníme své vědomí. Říkám vědomě "my" a zahrnuji i sám sebe, neboť
jsem Tvým starším bratrem či sestrou a toto vše prožívám s Tebou. Vzestup znamená změnu vědomí, je míněno
pozvednutí vibrací Tvého bytí. A vše, co do této nové vibrace již nepatří, musí být propuštěno. Ještě jednou:
Žádná spojení z tohoto života, a z jiných, nejsou náhodné. Nyní je časová linie čištění. Zbav se starého, které Tě
stále ještě poznamenává a ovlivňuje. Osvoboď se. Pohlédni do svého srdce a jednej z úrovně svého srdce.
Znovu se staň cele a celistvě tím, čím opravdu jsi: multidimenzionální světelnou bytostí.
Jsi nekonečně milován a ctěn pro svou službu na této planetě.
Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,
KRYON

Žít, jednat a tvořit z přítomného okamžiku
Buďte pozdraveni, milí přátelé, buďte srdečně pozdraveni, jsem Kryon z Magnetické služby.

V tomto kole přicházím s opravdovou radostí. Chci se přece podívat, kdo se tu zrovna stavil a má chuť na
špetku Kryona. Nebo by ho snad mohlo být i trochu více? Mám pocit, že je zase jednou "načase" se opřít,
nechat všední den za sebou a ponořit se do energie, kterou s sebou přináším, do energie ze Zdroje Všeho-co-je.
Já podléhám přímo Zdroji, nemám žádná mínění. Jsem ten, který jsem, zcela ponořen do energie Zdroje a odtud
čerpám svou inspiraci a nápady ohledně cest, jimiž je třeba jít. Má služba je, stejně jako ta Tvá,
multidimenzionální.
Uznávám Tě jako velkou světelnou bytost. Vidím, jaké zkušenosti jsi udělal a jaké se nyní těmi Tvými stanou,
resp. stát mohou. Poznám to z Tvých barev. Mohu poznat, jaké potenciály na Tebe čekají, jaké kroky jsou na
řadě. Tvé směřování může být různé. Například může být zcela jasné a povede Tě přímo k cestě domů, nebo
bude proloženo objížďkami. Závisíš na své vlastní bystrosti a síle onoho Já své osobnosti. Mám na mysli to, co
označuješ jako Ego, onu část Tebe, která vede Tvůj život prostřednictvím rozumu, což není tragické,
zavrženíhodné, ani nepřiměřené. Tvůj rozum Tě vedl po tisíciletí a svou práci odváděl skvěle. Ale v systému
duality docházelo k situacím, dobám, kdy byly předpoklady pro "božský život" nanejvýš složité, a Ty jsi byl
ještě příliš zaměstnán sbíráním zkušeností ve 3D. Rozum Ti výborně pomáhal tím, že se o Tebe staral. Začalo to
hledáním a nalézáním potravy či logickou návazností dalších kroků. Nicméně nebyl provázán s Tvou intuicí,
následoval levou polovinu mozku.
Nyní může Tvé Já osobnosti, tak nazývám Tvé Ego, následovat Tvého Zlatého anděla. Co kdybys před svým
vnitřním zrakem uskutečnil setkání se svým Já osobnosti? Rád poskytuji praktické nástroje, s nimiž se můžeš
vydat dále do svého Světla, a též rád pracuji s vizualizacemi. Třeba by se Ti chtělo si ve svém nitru postavit
jeviště, na němž si můžeš prohlédnout a zpracovat všechna svá témata. Tím myslím takový druh práce se sebou
samým, při níž poznáš, kde to ještě vázne. Tam, kde stále znovu, jako ve smyčce, přitahuješ tytéž zkušenosti v
důsledku toho, že se necháš usměrňovat otisky starých zkušeností a předsudky. Nyní máš tedy možnost změnit
svůj způsob jednání prostřednictvím objasnění svého jednání. Příkladem pro Tvé zkoumání svého Já osobnosti
by bylo si představit před svým vnitřním zrakem onu součást. Máš chuť to vyzkoušet hned teď?
Zavři oči a představ si před vnitřním zrakem jeviště jako v divadle. Je to jeviště Tvého života. Všechny své
části, své vytvořené součásti osobnosti, strachy, předpovědi své budoucnosti, své vnitřní dítě, své vnitřní rodiče,
své ostatní životy, to vše si tam můžeš vzít. Sedíš v první řadě a necháš, s jasným záměrem, před svýma
zavřenýma očima objevit žádoucí charakteristiku zkušenosti. Jde to docela snadno. Představíš si to jeviště a
poprosíš svého Zlatého anděla, své Vyšší Já, aby Ti bylo nápomocno. A jako když mávneš kouzelnou hůlkou,
začíná první jednání Tvé vlastní divadelní hry.
A nyní bychom chtěli poprosit Tvé Já osobnosti, též zvané Ego, aby se objevilo na oněch prknech, která pro
Tebe vskutku znamenají svět. Popros, aby se objevilo. Pravděpodobně budeš udiven, jak se tato velká část Tebe
ztvární. Možná jako královský jezdec nebo obrovská bytost, podobná džinu z lahve? Spoj se s ním. Oslov ho a
zeptej se "Jak se máš?". Pokud toto cvičení děláš proto, že jsi ve složité situaci, máš udělat důležité rozhodnutí a
nevíš jak, pak se může stát, že Tvé Ego bude vypadat rozhněvaně, možná koketně poníženě, neboť by rádo
prosadilo svůj pohled na věc, který se liší od Tvého vlastního Božství. Jestliže nasloucháš svémy Vyššímu Já,
bude Tvé rozhodnutí velmi moudré a jasné a velice prozíravé. Já Tvé osobnosti se rozhoduje na základě
vlastních potřeb, které nejsou nutně v souladu s tím božským. Promluv si se svým Egem a vyslechni jeho
argumenty. A nyní je uměním a též Tvým úkolem, dát Tvému Já osobnosti najevo, že nemáš zájem ho odstranit,
nýbrž je Tvým přáním ho spojit s oním Božstvím. Vyzkoušej si nyní tento dialog, jehož detaily sám určuješ.
Toto Ti navrhuji proto, že je důležité poznat, že Já své osobnosti nemáš zatracovat, jak se často mylně popisuje.
Jde o integraci. Spíš mu můžeš vyjádřit dík za to, že existuje, ale též objasnit, že nastává nová doba, v níž je
žádoucí akce v součinnosti s Vyšším Já. Cílem je společná činnost. Pokud si jednou posvítíš na svůj současný
život, všimneš si, že tvé Ego Ti může být nadále užitečné. Rozum bude stále potřebný, ale ne sám o sobě, ne
záměrně sám o sobě. Usiluje se o splynutí Božského jádra a Já osobnosti. A to znamená, že nejdříve musíš Ty
sám tento cíl uznat. Též v Tobě nemusí bydlet dvě duše. Tato představa pochází z určité situace, z nějakého
"nevědět, co dělat", nějakého "být rozpolcen a tahán sem a tam", kvůli nadcházejícímu rozhodnutí. Pokud si
ujasníš, že obě strany mají důvod pro svou existenci, že nyní jde pouze o jiný cíl, pak dojde k tomuto jemnému
sjednocení. Leckdy je často pohánějící síla Ega dobrou pohonnou energií pro cestu k novým cílům, umí velice
podnětně působit. Jde, jako u všech kroků v nové energii, o uvědomění a o uznání vlastního Já. Já Tvé
osobnosti Ti prokázalo velké služby. A že jsi se jím nechal příliš často vést, to bylo Tvé vlastní rozhodnutí. Jen

Ty to můžeš změnit, jen Ty sám. Jistě vidíš, že opět směřujeme k vlastní zodpovědnosti.
Doporučuji Ti si v klidu sednout a o tomto všem popřemýšlet. Posviť si na svou vlastní osobnost, která je
poznamenána zkušenostmi z tohoto života i životů jiných, které sice ve Tvém myšlení náleží minulosti, ale
koneckonců se udály v přítomném okamžiku. Jakmile přejdeš na druhou stranu závoje, odkládáš toto Já
osobnosti, stáváš se neutrálním a "esencí". Při opětovném nástupu na kolotoč zrození si oblékneš nové šaty přes
ony zkušenosti, které jsou uložené ve Tvých ostatních, nižších, jemnohmotných tělech, a spojíš je. Představují
základ pro nový okruh činnosti zde na Zemi, budou obohaceny novými zkušenostmi a dají vzniknout novému Já
osobnosti, s nímž pospolu pak půjdeš mnoho kroků. Zde přichází do hry Vyšší Já, Zlatý anděl. Po dlouhou dobu
neměla tato Boží součást Tebe žádnou příležitost Tě inspirovat a vést. Snad měla šanci, když jsi meditoval nebo
činil podobné zkušenosti. ale jen okrajově. Nyní dochází ke změně vedení. Važ si svého Já osobnosti, měj ho v
úctě a udržuj s ním kontakt formou vyjasňující a stále moudřejší komunikace. Podpoř Ego, jež jsi vytvořil, aby
se spojilo s "jádrem".
Čtení knih a informací, které se zabývají přáními, vytvářením a formováním pozemského života, se u vás lidí
těší největší oblibě. Každičký člověk by do svého života rád přinesl to, co se mu líbí. Mnohé z těchto spisů
vedou k frustraci, protože mylně tvrdí, že jde pouze o záležitost kontroly myšlenek. Utváření vlastního života
znamená mnoho kroků v různých úrovních, které nakonec vždy vyústí u onoho Božího Já. V tomto životě, kde
dochází ke zvýšení vibrace, jde o Božské tvoření. Což zahrnuje i přitažení vhodných věcí do hmoty. Jestliže se
člověk jen myšlenkově koncentruje na to, co by rádo jeho Já osobnosti, pak to pravděpodobně není v souladu s
jeho Plánem duše. Chvíli se zastav a prozkoumej tento podnět k zamyšlení. Ego bude vždy chtít přitáhnout do
vlastního života věci, které krátkodobě, snad též déle, obohacují vlastní bytí. Možná dokonce "dovolí", aby z
toho měli prospěch také ostatní, ale jeho zaměření je jiné.
Tvůj život v nové energii má často zcela jiné cíle, které nejspíš úplně neladí s těmi Tvého Ega. A to je
nesrovnalost, v níž žije spousta vás probuzených.
Čeho chci dosáhnout, kam směřuji? Někteří jsou podráždění a váhali například ohledně výpovědi z práce, ale
mají tušení, že tento čas bez práce je možná dílem nové energie a nabízí jím příležitost, ponořit se hlouběji do
svého nitra, aby se dostali k Boží pravdě. Bylo by přece možné, aby v tom byla ukryta skvělá dohoda, která si
teprve musí prorazit cestu a možná právě delší nezaměstnaností. Tady nedává náročné shánění práce žádný
smysl, není-liž pravda? A tak bych mohl dle libosti pokračovat v příkladech. Vyhlížej tedy v příštích dnech ve
svém nitru své další kroky, přicházející z hloubi Tvého Já a nepřinášejí žádné krátkodobé uspokojení, které má
něco společného s dualitou. Protože tu bys přece rád pozvolna změnil.
Umění jednat tak, jak je pro Božího člověka přiměřené, znamená být stále v přítomném okamžiku. Pomocí
"nyní" formuješ svou budoucnost. Chovej se nyní tak, jak bys chtěl jednat a jaký bys chtěl být v budoucnu.
Polož nyní základní kámen, což nezačíná pouze myšlenkou, ale také skutkem. Heslo zní: Žij aktivně v
přítomném okamžiku. Jsi v budoucnosti tím, čím jsi nyní, se všemi aspekty možností pro další kroky. I k
pochopení tohoto je zapotřebí strávit určitý čas pohráváním si s touto myšlenkou. Často vám dáváme podněty
k přemýšlení, které se - tím, že se jimi zabýváte - připojí na Božího Ducha, abys pak byly pochopeny a
uskutečněny v pozemském každodenním životě.
Sleduj své každodenní konání, i během onoho často neoblíbeného všedního dne. Sleduj, jak co děláš. Zda se
zaujetím nebo s nechutí, a s jakými pocity. Všechno si pořádně prohlédni a najdi nové cesty každodenního
života. Všímej si setkání a zkoumej důvody v nich ukryté, a jak jsi se choval a proč jsi se choval tak, jak jsi se
choval. Byl jsi pln skepse, netrpělivosti, nudy, nebo jsi všechna setkání viděl jako to, čím jsou, tedy Tebou
samým vytvořenými konstrukcemi, které slouží Tvému růstu a které můžeš tvarovat. Chtěl bys iniciovat nová,
jiná setkání za účelem růstu? Pak se podívej, jak si zvládneš tato nová setkání vytvořit. Je možné toho
dosáhnout pozměněním a tvarováním starého.
Ještě jednou shrnuto: Vlastně je to docela jednoduché. Měníš svůj život pozorováním a cíleným, vědomým
jednáním v přítomném okamžiku. Chtěl bys snad začít hned? Začni čtením těchto řádků. Když jsi je přečetl,
jaký je Tvůj závěr? Co bude následovat?
K pochopení toho celého je opět nezbytná chvíle času k přemýšlení. Nech to působit, nech to hravě kroužit ve
svých myšlenkách. To je první krok, jak tvořit život na vlastní zodpovědnost. A nyní se v klidu opři, zavři oči a

popros své vlastní Božství v sobě, aby Tě doprovázelo na Tvé cestě. Je tu Zlatý anděl a raduje se z Tvého
rozhodnutí v přítomném okamžiku.
Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,
KRYON
(přeložila Lucka K. pro www.reiki-centrumpraha.cz)

Kvality srdce...
Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.
Rád se s Tebou setkávám nyní a zde na setkání duchovní rodiny. Jistě víš, že duchovní rodina nemusí být nutně
identická s tou pozemskou. Někteří z vás se v současnosti již necítí být příliš svázáni se svými pozemskými
rodiči nebo jinými členy rodiny. Často Ti připadají partner či rodiče spíše cizí a ptáš se možná: “Proč jsem si
vybral tohoto partnera nebo tyto rodiče? Co nás vedlo k tomu, abychom byli spolu? Bylo to karmické
spojení? Co se máme od sebe naučit?“ Snad máš též pocit, že stará karmická pouta, která vás svazovala, jsou
uvolněna. A co teď? Měl bys například opustit partnera nebo existuje jiná možnost, prožít další roky bohaté na
události spolu, láskyplně a plodně?
Možná některé z vás napadá též otázka, zda je vůbec správná celkové struktura vašeho života. Ptáš se: “Jsem
na správném místě? Je tohle pracovní místo ještě pro mne to pravé? Potřebuji vůbec ještě auto? Neměl bych
překonat svého vnitřního prevíta a jet na kole nebo hromadnou dopravou? Je ten milovaný dům na okraji města
nebo byt v centru pro mne stále tím pravým? Cítím se v té oblasti ještě dobře?“ Možná jsi kdysi plánoval, že
budeš v centru města, abys měl možnost se hluboko potopit do každodenního života. Miloval jsi svou kavárnu
na rohu, večerní procházku podél výloh obchodů či častější návštěvu kina. Nebo: Byl jsi šťasten, když jsi večer
dorazil do svého pěkného domova na okraji města, že jsi mohl utéci hektice všedního dne.
A najednou je to zcela jiné. Již Ti vadí hluk ve městě. Vnímáš všechna hnutí v mysli lidí a pociťuješ je jako
své vlastní. Jsi otevřený všem myšlenkám a energiím, které se rojí okolo. Doslova do svého pole vtahuješ
všechny lidské aktivity a jsi tak citlivý, že často jen potřeseš hlavou a konstatuješ: “Zrovna jsem byl ještě
úplně uvolněný, ale od toho okamžiku, co sedím tady v kavárně, jsem jako v mlze, hlava mi myšlenkami
doslova bzučí. Jak nepříjemné, cítím se pojednou též úplně slabý.“ Touha po klidu a ústraní nabírá na
intenzitě a přemýšlíš, že si najdeš jiný byt, protože i tam silně vnímáš všechny vnější vlivy.
Naopak by to mohlo také být tak, že se Ti líbil život venku v odlehlejším domově a nyní bys dal přednost cestě
k aktivitám. Pojednou máš dojem, že patříš mezi lidi, s nimiž můžeš diskutovat a vyměňovat si názory. Třeba
máš již dokonce v hlavě určitý projekt, jenž bys rád s určitou skupinou lidí přivedl k životu. Během svého
pobytu v ústraní jsi uvolnil mnoho starého. Jsi již dost soustředěn sám v sobě a vyživuješ se stále více energiemi
svého Zlatého anděla. Našel jsi - možná docela nevědomě - cestu do svého Vyššího srdce a nyní bys toto chtěl
žít.
Být hluboce a hlouběji propojen se svým Vyšším srdcem přece neznamená žít odděleně, za zdí, sám se sebou, a
již se nikdy nepostavit svému pozemskému Já. To by nemělo být Tvým cílem! Neboť jsi sem to této inkarnace
přišel proto, abys svými dobrými vlastnostmi sloužil Zemi a lidstvu. Jsi odborník na Vzestup a snad jsi byl často
na jiných planetách, abys pomohl pozvednout energie, změnil vibrace nějaké planety a lidí, kteří tam žijí.
Samozřejmě jsi zde vedl běžný život, přesně jako ostatní lidé. Účastnil jsi se všeho v pozemském životě. Jako
všichni jsi se narodil, byl vyživován rodiči či někým jiným, kdo Tě vychovával. Chodil jsi do školy, ačkoliv jsi

se často podivoval, co že tam vlastně máš dělat, protože jsi - jako též u mnoha jiných pozemských způsobů
života - v tom nevnímal žádný vyšší smysl. Instinktivně jsi věděl, že se lze učit i jinak. Co se dá dělat, to patří
/patřilo/ k pobytu zde.
Struktura Tvých různých nižších těl byla uzpůsobena tak, abys měl snazší přístup než ostatní ke své skutečné
identitě. Vzpomeň si. Kolikrát jsi se zde cítil nepatřičně a myslel si: “Proč jen tu jsem? Jsem přece odjinud,
cítím to. Tak co tu dělám? Kdo mě sem poslal? Jaký je můj úkol?“
Asi jsi cítil zcela jasně, co je třeba udělat, ačkoliv se to nekrylo se záměry Tvého okolí. Ostatním lidem to
připadalo bláznivé. Často jsi se nemohl se svými představami prosadit, což vedlo k tomu, že jsi se stáhl.
Můžeš být jedním z těch, kteří trpí “pozemskou únavou“. Ne ve smyslu tělesného vyčerpání, spíše se Tě
zmocňuje apatie a ptáš se: “Co tu ještě dělám? Udělal jsem toho už tolik. Něco se tím změnilo, něco jiného
se mi nepovedlo. Vždy jsem byl outsider.“ Do Tvé struktury již bylo vloženo vše nové, to, co Země potřebuje.
Tvé energetické dráhy byly stále zapnuty na příjem, Tvůj kontakt s duchovním světem byl téměř vždy dost
otevřený. Před Harmonickou konvergencí v r. 1987 /pokud Ti tento pojem nic neříká, podívej se na internet,
prosím/ existoval Kontakt s duchovní rodinou, jen ne tak jasně znatelný. Od té doby jsi stále “na síti“. Je to tak
u některých z vás, přičemž trvale komunikují a pokládají dotazy ohledně další existence Země a vlastního
života. Mnozí jdou do meditace, a pak vědí, jaké jsou příští správné kroky.
Naproti tomu, jiní z vás vysloví hlasitě a otevřeně: “Ty, poslouchej, milý duchovní bratře, já trčím v potížích,
tak mi přece řekni, co mám teď dělat. Koneckonců jsi po mém boku, abys mi pomohl, nebo ne?“ A
očekáváte změnu co nejdříve. V onom volání o pomoc může být i výčitka, neboť jsi poznal , kým skutečně jsi
a tíhneš k tomu, být poněkud nespokojený se svou situací. Víš též, že žiješ na planetě, která je stále ještě
částečně zakotvena ve hmotě, a uspokojení vlastních potřeb tu pořád trvá déle než ve vyšších dimenzích.
Nejspíš se necítíš být zcela dokonalým. Vzdáleně si vzpomínáš, že by to mohlo být i jinak. Tušíš, že se silnou
myšlenkou a soustředěním v srdci by Tvůj problém mohl být vyřešen, a též nový domov nebo jiné přání by se
daly takto rychle opatřit. Krátce: Jsi možná taktéž trochu frustrován, že se vše neodvíjí tak, jak bys rád. Jak
já rád říkám: Stojíš jednou nohou v dualitě a druhou ve vyšších říších.
Co v takovém výbušném čase udělá probuzený člověk? Jak se má soustředit, zůstat v sobě, a přesto děla to, po
čem volá jeho srdce? Již často jsme mluvili o vášni, která chce být žita. A nyní, na podzim roku 2008, je ona
kvalita úrovně srdce odkryta. V důsledku situace z 8.8.2008, díky celkovému frekvenčnímu zvýšení Nové
energie, oné Zlaté vlny, jste dosáhli nového statutu! Přiblížili jste se o kousek blíže svému Vyššímu srdci.
Někteří z vás to pocítili jako klepnutí a jiní jako pořádné popostrčení - jako od nebeské ruky.
I roční období odrážejí to, co se děje s vámi a Zemí: Měníte své celé bytí směrem k multi- dimenzionální
světelné bytosti. Zatímco tu pospolu sedíme, jako duchovní rodina, hlučí kolem vás finanční trh. Pár z vás
usilovně přemýšlí, co by měli udělat. Má rada: Uvolni se, odeber se do svého Vyššího srdce a polož svou
otázku. Prober své pocity a vyjasni svůj problém, který Ti finance působí. Budeš inspirován učinit to správné
nebo neučinit vůbec nic. Jsem si jist, že ve většině případů není nic, co by se mělo udělat. Ve svém Vyšším srdci
najdeš celostní pohled na věc, je tam vše bez času, mimo dualitu. Tam se dozvíš, jak můžeš dále žít svůj život,
uzpůsobený Tvé vyšší frekvenci. Všimni si priority důležitosti: Ty především! Finanční krize se do Tvého
nového životního způsobu nehodí. Poněvadž je pouze iluzí, je něčím uměle vytvořeným. Cokoliv o tom uslyšíš,
není správné. Jde o stanovisko pozemsky činných lidí fungujících na hřišti duality.
Co dělat? Zůstaň ve své vyšší kvalitě srdce a vyciťuj tam, jestli a co je třeba udělat v souvislosti s vnějšími
nejistotami. A buď ujištěn: O Tebe je postaráno. Jsi nyní úzce spojen se svým Božským jádrem, jež Tě
bude vést a řídit při Tvých dalších krocích. Prosím, představ si, že ty peníze nebo věci, které pro svůj život
potřebuješ, k Tobě přicházejí. Ale jakou cestu použijí, to nezkoumej ani neurčuj svým rozumem, nýbrž nech
tuto informaci plynout od svého Vyššího Já. Vstup do Zlaté vlny a naplň se božskou pránou a důvěřuj, že je vše
se děje ve Tvůj prospěch.
Kritici mezi vámi řeknou: “Kryone, Tobě se to mluví, ty nepotřebuješ peníze ani byt.“ Jistě, máš pravdu, ale já
vím, že vše, co si přeješ, máš k dispozici. Je to již zde, všechno, co si přeješ, je takřka vedle Tebe. Existuje
to v rámci “božského koberce“, Tvé myšlenky to již přivolaly do života. A Tvůj Zlatý anděl dává Tvým
myšlenkám zaměření a energii k letu, aby to mohlo vstoupit do Tvého života. Tvým úkolem je odložit

stranou pochyby a netrpělivost. Prodlévej hodně ve svém Vyšším srdci, to je možné i v autě a s
otevřenýma očima, ve vlaku, při luxování nebo ve sprše. Udržuj spojení se svým Vyšším Já, dodává Ti
lásku a vřelost, posílá Ti inspiraci pro nové kroky, a to nejdůležitější: zvyšuje Tvůj světelný potenciál!
Čím více posiluješ onu nohu, jíž stojíš ve vyšší dimenzi, tím jsi zářivější. Kontakt s Vyšším srdcem otevírá
Tvé meridiány a Tvé čakry ještě více a božské Světlo Tě může skutečně zaplavit. Podpoř tento kontakt
každý den ještě několikerým pránickým dýcháním navíc, pak budeš citelně vnímat, že vibruješ výše. To se
projevuje tím, že cítíš energii proudit svým tělem, s větší lehkostí se pohybuješ. Tvé starosti či obavy
nejsou již tak tíživé a s větší lehkostí se před Tebou odkrývají řešení. Zprostředkuje Ti je Tvá intuice či
přímá slova Tvého Vyššího Já. Cítíš, že se více otevírá Tvé třetí oko. Do Tvých vjemů přicházejí náhle
vnitřní vize Tvé budoucnosti. Obrazy myšlenek, které se chtějí manifestovat. Přitahuješ svou zářivou
proměnou do své blízkosti jiné lidi, kteří Ti pomáhají s Tvými nápady, kteří myslí podobně jako Ty.
Probuzenými lidmi budou nyní, v těchto vyhrocených časech, zaváděny nové myšlenky.
Tvé vyšší kvality srdce se starají o to, abys mohl s klidem, s božským, celistvým pohledem na věc a prozíravostí
dobře odhadnout všechny nastávající změny Země a jejích uměle vytvořených systémů, a mohl je - jak
považuješ za vhodné - změnit.
Máš chuť nakouknout do svého Vyššího srdce?
Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,
KRYON
(z německého originálu přeložila Lucka K.)

Být otevřeni vůči Božím zázrakům
Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.
Dnes je vskutku pěkný den, že?! Když toto čteš, zažíváš pěkný den nebo ne? Ne? Pak něco děláš špatně! Proč?
Protože Ty určuješ, co má vstoupit do Tvého života. Ty jsi kreativním ředitelem svého života. Ty jsi tvůrcem
své reality. Ne, dnes není pěkný den? Pak jsi ještě nepochopil, co znamená být činný na vlastní zodpovědnost.
Možná vkládáš svůj život ještě do rukou ostatních. Možná jsi energeticky úzce propojen s těmi, kteří jsou známí
tím, že přebírají duchovní vedení. Již jsem o tom často mluvil. Mluvil jsem o institucích, o starých vazbách k
rodině, o vnějších vlivech, jako je reklama, televize, četba, o ne tak zjevných zdrojích “výživy“, jako výchova,
partnerství a o mnoha jiných. Svoboda Tvých projektů vlastního života je omezena, pokud nemůžeš volně a bez
omezujících vazeb vzít svůj život do svých rukou. Co můžeš učinit, abys byl volný a abys tvořil svůj život
tak, jak si přeješ?
Odpoutat se, být si sám sebe vědom a s důvěrou naslouchat svému nitru, co Ti šeptá Tvé vlastní Božství.
Našeptávat může intuice, která se snaží stále více prosadit. Možná vedeš také hovory se svým nitrem, s
Bohem v sobě? Ony rozhovory mohou být oboustranné a nanejvýš plodné. To pak jistě činí Tvůj život
snazším a jasnějším. Těmito poselstvími jsou ony tenké tiché hlásky, které se nesměle snaží prorazit si
cestu. Není to ten hlasitý, důrazný hlas, který se stále cpe do popředí a tak často působí zmatek ve Tvé
hlavě.
Tato božská komunikace a zpřetrhání starých svazků “výživy“, jak je nazývám, dláždí cestu Božím zázrakům,
které nyní chtějí vstoupit do Tvého života.
“Copak je to za zázraky, Kryone?“, ptáš se asi. Jde o věci, které již dávno našly duchovní obal v myšlenkách,
jež tvoříš, a teď si hledají cestu do hmoty. Jsou to myšlenky, které nyní vysíláš s láskou a čistotou, která je
nezbytná k Božskému tvoření.
Podívejme se trochu blíže na ono tvoření v lásce a čistotě. Zde je pár příkladů: Jsi v nové energii učitelem,

jakýmkoliv učitelem. Může jít o léčitele, jenž léčí použitím energií, a lidé k němu chodí kvůli aktivaci vlastní síly
sebe-uzdravení. Můžeš být učitelem dětí, které se mají něco naučit v instituci, jíž říkáte škola. Nebo jsi milující a
utěšující babičkou, která má více času na emocionální vyvážení. Nebo jsi nezaměstnaným pracovníkem Světla a
čekáš na to, čemu říkáš “poslání“.
Všichni tito učitelé mohou na něco čekat - na něco, co jejich život od základů změní. Cokoliv to může být, je to
toužebně očekáváno. Ať již jde o poslání konečně udělat něco, co způsobí velkou radost a nespadá pod
kontrolou pozemských systémů. Ať jde třeba o byt, kde se konečně najde místo a prostor pro něco nového. Mít
více času na kreativitu jakéhokoliv druhu. Možná je potřeba nové auto, protože to staré nefunguje a životně
důležité věci se vyřizují jen těžko. Žádoucí jsou nová přátelství za účelem společné výměny názorů či nových
vizí pro Zemi. Nebo je ztělesněním Tvého přání sen o dlouhé a krásné cestě do dalekých zemí. Nemluvím o
každodenních malých přáních, po nichž dychtíš. Mám na mysli ony hluboko ležící nápady a vize, po nichž
toužíš z hloubi srdce. Nápady plné kreativity a lásky, které by mohly Tvůj život docela změnit a obohatit. O
těchto věcech mluvíš s nadšením, ať jsou již jakékoliv. Lidé okolo Tebe žasnou, když jim vyprávíš o svých
vizích, plných moci a síly a záříš při tom. To jsou nápady a koncepty, které interdimenzionálně dojdou naplnění.
Jsou to ony vizionářské, interdimenzionální vize a myšlenky, ošetřené silou a láskou otevřeného srdce, které
nyní stojí vedle Tebe, před a za Tebou, Tebe takříkajíc duchovně oživují, a nyní chtějí být pozemsky žity.
“Kryone, co mohu udělat, abych uskutečnil tyto své nápady, přání a vize, které zčásti již tak dlouho spočívají v
mém srdci?“
Má odpověď je krátká a jasná: Uvědom si, kým jsi. Pročisti své staré vzorce a přeřež všechna stará pouta,
která Tě ještě “živí“, která utvářejí Tvé každodenní bytí. Vstup do své osobní svobody. Spoj se se svým
Zlatým andělem. Mluv sám se sebou o svých vizích. A pošli ony vize na křídlech andělů s čistotou a s
tvůrčí silou srdce do Vesmíru. Odpoutej se! Buď si jist, že k Tobě přijdou. A leckdy zcela jinak, než si
představuješ. Nemysli jako člověk, důvěřuj Bohu v sobě!
Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,
KRYON
(z německého originálu přeložila Lucka K., které touto cestou děkuji za všechny bytosti na cestě Světlem,
kterým určitě toto sdělení skvělého Kryona pomůže upevnit důvěru ve vlastní Světlo v srdci i důvěru ve vnitřní
vedení, které na rozdíl od hlasitého zvuku ega pouze jemně našeptává, vede nás - ač plně nevěřícím- na
stupíncích k domovu Světla...Díky Kryone, díky Lucko za tvůj nádherný překlad.... Zuzana)

zpět na začátek

