Kdo je Kryon?
Kryon je láskyplná bytost, která je vlastn souhrnem v domí více sv telných bytostí. Není ani
mužem, ani ženou. P esto nese mužské i ženské energie. Podle toho, o jaké téma se v
channelingu jedná, je pak možné vnímat víc mužských nebo ženských prvk . Kryon miluje
Zemi a lidské bytosti a pomáhá lidstvu, aby zvládlo vzestup Zem a uchovalo si p itom své
fyzické t lo. V channelinzích je uvád n Kryon v mužském rodu. Je to ist kosmetická
jazyková úprava. Lidská e je slovn velice omezená. Každý text je souborem energií a
mnohdy slova nesta í k tomu, aby vyjád ila hloubku myšlenky. Kryon hovo í velice nitern a
jeho energii lze nacítit z každého jeho textu. Je v ní daleko víc než tisíce slov a tato
neviditelná slova jsou pak ur ena p esn pro daného tená e / poslucha e. Kryon je nositelem
magnetické lásky, která nás pozvedá a u í nás milovat bez podmínek, manipulací a
rozdílnosti. Pochází z magnetického univerza a má spoustu magnetických "sourozenc ", kte í
také pomáhají na Zemi nebo na jiných planetách. Energie Kryona je nám blízká a to práv
díky magnetické energii, která nás také tvo í, jen ji v dom nevyužíváme a je u nás v útlumu.
Proto je pro mnohé setkání s energií Kryona jako návratem dom , znovu nalezení magnetické
energie, uv dom ní si magnetické lásky. A a koli v tšina z nás nemá domov p ímo v té ásti
vesmíru odkud pochází Kryon, každý z nás magnetickou lásku n kde uvnit sebe ukrývá. A
proto Kryona vnímáme jako sp ízn nou duši a on nám díky své energii pomáhá
rozvzpomenout si na to, kým jsme.
S Kryonem m že hovo it každý a rozhovor je veden podle úrovn v domí channelingového
média. Kryon je družný a trp livý vyprav . Nejznám jším channelerem Kryona je Lee
Caroll z USA (n které jeho knihy jsou k dispozici i v eském jazyce), dále pak jsou známá
channelingová média v N mecku, Itálii, JAR. Každého pak oslovuje jiný zp sob vyjad ování,
které Kryon uzp sobuje slovníku e i média. Užijte si tedy setkání s Kryonem tak, jak hovo í
se mnou a pokud vás text osloví, byla jsem pro vás ráda jeho prost edníkem.
Marketa Selinijana

A jak se ti Kryon p edstavuje sám?
Poselství Kryona p ijala Marketa Selinijana
Channeling je Kryonem energetizován a b hem tení m žeš vnímat vibrace magnetické lásky.

„Já jsem Kryon z magnetické služby a zdravím vás p átelé. Jsem ten, kdo se stará o to, aby
Zem vzestoupila. Podporuji Zemi svým magnetismem, který k Zemi p ináším
prost ednictvím channeling i prost ednictvím magnetických vln, které k Zemi dopadají. Bez
magnetismu by nebyl život na Zemi možný. Pokud by se Zem pokusila vzestoupit bez
podpory magnetismu, nezbyl by na ní skoro žádný život. Tato energie je tedy pro Zemi velmi
d ležitá. Za mou osobou se skrývá mnoho sv telných bytostí, které spolu se mnou pro Zemi
pracují. Jsem ten, kdo pomáhá udržet vaše zvýšené vibrace. Ty by klesly nebýt magnetismu.
A tak vás doprovázím, a o m víte i ne, a starám se o to, aby se Lady Gaia m la lépe. Pokud
t trápí fyzické p íznaky ze zvyšujících se vibrací, pak m sta í požádat o vyrovnání tvého
magnetického pole a p íznaky zmizí. Je to jednoduchá pomoc, kterou ti nabízím, avšak stejn
jako u jiných bytostí v univerzu, i zde je d ležité o pomoc požádat. Nic se ned je proti tvé
svobodné v li a tak to je. S úctou ke tvému sv tlu
Kryon"

