Vnit ní stíny a rozkv t duše
Poselství Kryona p ijala Marketa Selinijana dne 03.03.2016
Celý channeling je Kryonem energetizován a b hem tení m žete vnímat vibrace magnetické lásky.

"Zdravím vás, moji milí. Jsem Kryon z magnetické služby a v lásce p icházím p edat toto
poselství, tento vzkaz pro vás. Moje energie je vám již známá. Již vás doprovází dlouhý as a
m že se zdát, že s n kterými splynula tak moc, že ji již ani tém

nevnímáte. Je to jako s

ímkoli novým. Když to poprvé objevíte a za ínáte se s tím seznamovat, je to pro vás boom.
Jakmile se to však stane sou ástí vašeho života, zkrátka to již berete jako samoz ejmost a
možná m žete mít dokonce pocit, že ona energie zmizela, že tu není. Ale není tomu tak. Není
samoz ejmostí, že tu se svou magnetickou skupinou jsem a na Zemi p sobím a má energie
nezmizela, jen se zvýšily tvé vibrace a ty ji nyní vnímáš jinak. Možná naprosto odlišn než
d ív. Energie se zjem ují a i mou energii m žeš takto vnímat. Jde o stupe tvého vývoje. Pro
n koho, kdo je v za átcích, je tato energie velice silná a dokáže jej naprosto ohromit. Neb
energie magnetického univerza lze vnímat snadn ji než vibrace jiných druh vesmíru.
Na Zemi stále probíhá boj a p itom ve vyšších vrstvách Zem již dávno boj není. P i shlédnutí
energií je lov k nastaven vid t sv t svým vlastním zp sobem, svým vlastním nastavením.
Pro n koho je proto sv t krutý a zlý a jiný v n m vidí potenciál rozvíjet se do ráje na Zemi.
Co vše se uvnit tebe odehrává? Pro jsi nespokojen s tím, co kolem sebe vidíš? Pro to tvé
podv domí vyhledává? Když všichni zam íte svou pozornost dovnit sebe a p estanete se
inspirovat obrazy, které k vám p ichází z vn jšku, objevíte sv j pravý sv t, který dokážete
p etvo it ve vysoké vibrace. Nejprve se možná bojíš toho, co v tomto sv t objevíš. Ale nic
zlého tam není. Pod veškerým zlem se skrývá láska, jen o tom ten doty ný ješt neví.
Lidé se urputn brání zm nám a n kte í z vás neustupují, ani když se vaše vlastní lo potápí.
To zp sobuje na Zemi mnoho bolesti. Programy sebetrestání jsou ve vás ješt hluboce
uložené. P enáší se v genera ních vzorcích. Svým vlastním myšlením je prohlubujete a vaše
lo se tak oddává možnosti uvíznout na m l in nebo díky ostrým útes m ztroskotat. A to
vše jen vašim vlastním dovolením. Vašim vnit ním nastavením. Jen to dává vašemu životu
sm r a ád. Lidé si vysnili jednu bytost a nazvali ji Bohem. Ten B h má r zné názvy podle
druhu náboženství, které lidé vyznávají. Na Boha lidé rádi svalují své neúsp chy, své nemoci
nebo to, že se celé planet neda í tak, jak by mohlo. B h je každodenn obvin n mnoha lidmi.
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A p itom, kdo je to vlastn B h? Nachází se v každém z vás. Rozložil se na jemné áste ky a
ty jsou sou ástí všech lidí. Paradoxn tak lidé obvi ují za své neúsp chy sami sebe, neb oni
samotní jsou B h a jejich vina se tak násobí. Vina je siln uložena v kolektivním v domí
lidstva a p sobí na každého z vás s ohledem na to, jak silná je vaše vlastní zá . Když objevíte
Boha v sob , zažehnete jeho plamennou pochode a nastoupíte cestu vystoupení z duality,
pak na vás kolektivní v domí lidí p estává mít vliv a i od kolektivní viny se dokážete oprostit.
Vše souvisí se vším a vše je pe liv rozloženo. ím siln jší je vaše zá e, tím menší vliv na vás
dualita a její myšlení má. Dokážete se v ní pohybovat, ale je proti vám naprosto bezmocná.
Choulí se jako ten, kdo se n eho siln bojí. Odzbrojila ji vaše zá a dualita dostává možnost
pochopit sm r jednoty a jednotou se stát. Je to sou ást vzestupu a všech lidí. A to se nyní na
planet d je. Lidé, kte í jsou v dualit siln uvízlí, cítí silný strach a p itom ví, že jsou ve
svém nitru naprosto bezradní. Kopou kolem sebe jako v posledních záchvatech sebeobrany a
p itom duším t chto lidí nejde o nic jiného, než se chopit pomocné dlan , kterou jim jednota
nabízí. Tou dlaní jsi pro "uvízlé" i ty. Jen se tvá dla nabízí bez vnucování. Stále a siln ji platí
zákony svobodné v le a ty svou pomocnou dla nabízíš pouze tím, že sám svítíš.
I dualita má svou vlastní zá . Jen je uvnit ní hluboce ukrytá. Ty tím, že sám rozvíjíš svou zá ,
sice silou a intenzitou své zá e m žeš budit strach a reakce n kterých t mohou p ekvapit,
nicmén stále nabízíš svou sv telnou nit, po které se mohou ostatní do sv tla navinout a
rovn ž se sv tlem stát. Tím se tvo í vzestup bez jakéhokoli vn jšího násilí. Uvnit lidí nyní
bojuje jejich vlastní temnota. Temné stíny vyplouvají ven, aby se duše mohla o istit a chytit
se sv telného vlákna, které ji k jednot táhne. To je to, co nyní na planet probíhá. Lidé se
stávají ob tí svých vlastních stín a svého pohrdání. Vystupují z nich nezpracované
vzpomínky a ty je honí. Budí se hr zou, neví na koho se obrátit a v samotné bezradnosti d lají
iny, které by v istém v domí nikdy neu inili. Je to o ista nitra, která je intenzivní a každým
okamžikem se zintenziv uje.
Zrno se odd luje od plev a tím zrnem je Tvá istá zá e. Tvé jemné, milující Já. Je tak k ehké a
tak silné zárove . Je samotnou láskou a ta láska touží proniknout ven a obdarovat svou energií
celý sv t. Spojit se se sv tlem ostatních duší a v zá i jednoty pozvednout planetu. Dodržet tím
slib, který jsi ji kdysi dal. Kdysi jsi v Lemurii vid l padnout svou zá a rovn ž zá Lady Gaia.
Vzplála tvá vnit ní touha, že budeš Lady Gaia po boku stát a snažit se jí za každých okolností
pomáhat. Aby znovu scelila svou zá a ukotvila se ve vibracích, které kdysi m la, a které
pat ily k nejvyšším v širokém planetárním okolí.
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Okamžik pádu vibrací se zapsal do tvého podv domí. Je zrcadlovou komorou ve Tvém DNA
a proto se v tob

asto objevuje strach ze svého vlastního sv tla. A když jsi n kdy na vzestupu

a mí íš tryskovým pohonem vp ed, narazíš na sv j stín a ten t op t do temnot duality uvrhne.
A takto znovu a znovu opakuješ jeden jediný vzor, který se zdá být nekone ný, nebo ti jej
DNA zrcadlí. A proto to, co vid t m žeš jako jednu jedinou ást, vidíš mnohými obrazy.
Spole n se Zemí jdeš k jednomu cíli. A tím, že své sv tlo zesiluješ a nabíráš sílu, jakou jsi
kdysi m l, tím zesiluješ i zá Lady Gaia a to je tvým pozemským úkolem. Úkol, který jsi
nikdy nesepsal, ale p esto v tob siln bije. Úkol, který má planetární rozsah, protože je Tvá
duše multidimenzionální a ty se v tuto bytost skrze svou vnit ní transformaci m níš.
Již nevnímáš jen své vzpomínky z života na planet Zemi. Již vnímáš obrazy pocházející z
hlubin vesmíru, ve kterých rovn ž hraješ nezbytnou ást. Jsi zkrátka naprosto jiný než tomu
bylo kdysi v dobách padlých vibrací Zem . Stáváš se lov kem bez hranic a tomu se
p izp sobuje tv j stav i tvé v domí. Máš možnost vše zastavit a z stat ve svém vývoji stát.
Máš tak možnost dál žít životem duality a se svými stíny se potýkat. Máš však také volbu
postavit se svému stínovému Já a rozpustit v sob vše, co blokuje tvou cestu k tomu
multidimenzionální bytostí se stát. Jsou to vážná rozhodnutí a jen tvé srdce ví, co všechno to
obnáší. Ta zm na je hmatatelná. Tou zm nou jsi ty. A jedinou tvou p ekážkou je strach.
S láskou budu tedy tvé d ní pozorovat a fandit ti ve tvých rozhodnutích, a jsou jakákoli.
Pamatuj, že duchovní sv t tvá rozhodnutí nikdy nehodnotí.
S láskou Kryon"
Po p e tení channelingu se prosím v dom energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
FB: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi
Zm ny textu nejsou dovoleny. Stejn tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Aktuáln : Nové CD Kryona s channelingovou meditací na téma "Vnit ní mír"
vychází koncem b ezna 2016. T ším se spole n s Vámi!
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Channelingy / texty k zamyšlení z fóra Arantia na Facebooku:
Partnerský vztah
~Kryon~
"Každá bytost na Zemi touží po lásce a spojení. Touží najít svou sp ízn nou ást, objevit
sama sebe a zvýšit tím své vibrace. Co se však d je, pokud se zam í na hledání vn ? Objeví
jen svou nedokonalou ást, která jí neumožní nic víc než prožívat život dle svého vnit ního
nezpracovaného nastavení. Je t eba za ít tvo it sv j vn jší vztah uvnit sebe. S láskou k sob
samotnému. Jak moc se miluješ? Jak moc se obdivuješ? S jakým nadšením vnímáš své t lo a
objevuješ jeho neustále m nící se potenciál? Jak se raduješ se svými emocemi? Kdy jsi své
nitro vyživil láskou a emo n uspo ádal? Tam, kde za íná láska k Tob za íná i k ostatním.
Navazuješ pak vztah, který je nalad n ve vyšším stupni lásky a neprocházíš v n m žádnou
vibrací utrpení, zkoušek ani vibra ních propad . Je to zcela jiná vibrace než jsi z p edchozích
inkarnací znal. Máš možnost prožívat vztah, který je neustálým zamilováním a hlubokých cit
d v ry, svobody a nadšení. Láska je p ekrásný cit, když se umí prožívat a žít. Tato láska je
pak naprosto odlišná od lásky, kterou lidé obvykle vysílají a na kterou jsou aktuáln nalad ni.
Ne eká na odpov

, nesnaží se jiným svou lásku vnutit, zavd it se nebo se nesnaží být milá.

Láska zkrátka vyza uje a to je její hlavní síla. Zá í každým okamžikem, každou sekundou a
neustále sílí. Je to potenciál, který je v každém z vás. Jen je t eba setkat se nejprve s láskou k
sob samotnému. Pak se láska v podob hodnotného partnerského vztahu objeví a tím
zamilováním objevíte úpln jiný sv t. Vše se za ne ve vibracích Božské lásky odvíjet. A tato
"nová" láska m ní sv t. Ne láska, kterou vysíláte ze strachu nebo z pocit dobro innosti. Ta
nic ve sférách duality nem ní. Ta je jen hrou na city. Láska, která vše m ní, ta je
bezpodmíne ná a vše transformuje již pouze tím, že je p ítomná. Nepot ebuje být posílána,
vnucována ani ší ena dál. Ona sama se ší í podle pot eb lidí. Ona sama je inteligentní energií
a nese se ve vibracích skute nosti dál. To znamená, že je za každých okolností bez omezení a
svobodná. A práv touto láskou touží Tvé srdce žít a tuto lásku ve svém život objevit. Tak na
co ekáš? Za ni u sebe, protože každý den je pro tento za átek nejlepší a není t eba vše
odkládat na lepší p íležitost, nebo ta nastala práv "tady a te ".
S láskou Kryon."
Channeling Kryona p ijala Marketa Selinijana 14.02.2016 pro www.zemeandelu.cz
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Aktuální krátké channelingy Kryona na Facebooku: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi
Další channelingy od Kryona najdete v knize KRYON – Najdi cestu k sob
Markety Selinijana, které pomáhá

. Jedná se o spole né dílo Kryona a

lov ku najít své vnit ní Božství, rozší it intuici a stát se

lov kem

„otev eného srdce“. Pomáhá pochopit ím lov k i Lady Gaia prochází. Seznam prodejních míst najdete na
www.zemeandelu.cz
Ke knize jsou k dispozici 2 CD, které ji nejen dopl ují, ale jsou pomocníky
i pro ty, kte í s knihou nepracují.
Každý poslech CD je energetickým zážitkem.
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