Procitnutí
Poselství Kryona p ijala Marketa Selinijana dne 07.03.2018
Celý channeling je Kryonem energetizován a b hem tení m žeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Zdravím vás, moji milí, v lásce má láska splývá s tvojí a vytvá í spole ný tanec energií. Jsem
Kryon, mistr magnetického sv tla. A mohu vám íct, že magnetickou lásku cítí každý, kdo se
ve svém srdci otev e a dá na volání srdce, které mu íká, že je n co na Zemi v sou asnosti
nastaveno jinak, než tomu má být. Každý den si to hromadn uv domuje tisíce bytostí.
A i když se to ze zpráv nedozvíte, ta zm na u lidí je víc než patrná. V každém okamžiku
p ibývá t ch, kte í si sami sebe uv domují jako lov ka hodného hrdosti a opory. Tento
nar stající trend vnímám i já, protože lidí, kte í se vzájemn propojují magnetickou láskou, je
stále víc. Nelze zastavit toto stoupání. Hlas srdce je stále siln jší a je jen otázkou asu, kdy se
i ti zatvrzelí za nou uvnit sebe ptát. Zm na je v energetickém stavu víc než patrná. Je to
zatím nejv tší zm na, kterou lidstvo prošlo od doby, kdy upadlo do zapomn ní. Již jste
p ekonali i v domí, ve kterém jste se o vzestup jako lidstvo pokoušeli. Tehdy se pracovalo
jinak a svobodná v le nem la moc p íznivc . V tšina t ch, kte í se vzestupu v minulosti
aktivn ú astnili, pracovali proti svobodné v li jiných. A tento šrám, to je n co, co vás ve
vašem nitru brzdí a je pro vás vnit ní výstrahou. Tato situace se m že opakovat, m žete se jí
však i vyhnout, vzdát.
V dobách Atlantidy si ti, co ovládali vibrace sv tla - kn ží, magici, zasv cenci bílé magie,
šamani i lé itelé, obyvatelé pozemských k iš álových m st, obyvatelé podzemních síní, mist i
i u enci v procesech fungování t la, v dmy i spojovatelé sv t , ti všichni si p áli pro Zemi
mír. Jenže nebylo snadné ho v daných podmínkách nastolit. I proti v li vysokých hodnostá
magie se proto za ala ší it vlna, která nerespektovala svobodnou v li na Zemi. Tato vlna byla
vlnou sv tla, ale bylo to jen zdání. V tšina t chto lidí se totiž ú astnila skupinových zm n
vibrací u t ch, kte í za vibracemi sv tla zaostávali. A protože rozdíl polarit byl zna ný, bylo
rovn ž snadné vid t úsp chy v pokusech p em nit lidi z myšlenek strachu a násilí na
myšlenky sv tla. Povrchov tedy za ala vládnout láska, ale v nitru tomu nebylo opravdu tak.
Násilnou zm nou totiž nelze dosáhnout trvalého výsledku. A pokud vše není ve svobodné v li
každého, kdo zm nu prožívá, aby zm nou prošel a ocitnul se ve svém novém v domí, pak to
má vždy za následek v tší odpor než byl d ív. A tak se stalo, že lidé s vyššími vibracemi než
ostatní, zneužili sílu sv tla a obrátili ji v touze zm nit sv t, v protipól. A Zem upadla znovu
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do nižších vibrací než tomu bylo p ed hromadným zásahem skupin, jenž ovládaly magické
dílo. Každá myšlenka je dílem magie a tak již jen pomyšlení na to, že by se jiný m l pro
dobro všech zm nit, je v lí vyslanou možná s úmyslem sv tla, ale ne v istot vysokých
vesmírných vibrací. A tak chce-li se Zem pozvednout opravdu v to, kde by m la vibra n
být, je t eba, aby toto lidstvo pochopilo a podle toho se odhodlalo žít. Je t eba zm nit mnoho
proces myšlení. I u n kterých mistr sv tla je t eba, aby došli k hlubokému pochopení.
A když pak i ti, co ješt vedou nev domé, zm ní své myšlení a vystoupí z her svého ega o
tom, že jinými smí bez jejich v le manipulovat, pak se sv t zm ní a velice rychle k Zemi
za nou dopadat jiné vibrace. I ty jsi možná v minulosti prod lal zkušenost, kdy ti byla brána
možnost rozhodovat se, kudy ve svém život jít dál i možnost se rozhodovat o tom, co budeš
cítit a jak dlouho. N kdo ti nenápadn z dálky pomáhal. A tak jsi nedosp l k vlastnímu
pochopení a situace se ti stejn opakovala. Proto i nyní je lidstvo jako celek ve stejném
rozpoložení jako v dobách Atlantidy. S tím rozdílem, že existují již i ti, jenž svým sv tlem
nenechají jiné manipulovat a sami jsou ve svých vibracích sv tla istí. Pro ty, co jsou svými
vlastními nezpracovanými programy neustále pokoušeni zm nit n co vn sebe, je t žké
pochopit, že nejv tší pomocí je zkrátka jen v lásce být. Že není t eba lásku nikomu speciáln
posílat ani ší it. Že ono "Bytí" je nejv tším zázrakem na Zemi. Pak se dotýká všech a
svobodná v le se v kv tinu života kolem Zem s ostatními v podobných vibracích spojuje.
Práv to je onen pohon, co žene Zemi vp ed. Práv to jsou ti, kte í jsou p ímými aktéry
procesu vzestupu a po boku Lady Gaia svým sv tlem a zá í ukazují cestu jiným. Nenásiln ,
nenucen , jen tím, že žijí v souladu sami se sebou a pak jim vše funguje. M ní se zdravotní
stav, m ní se podmínky žití, m ní se p íležitosti k prožívaným zkušenostem. Duše t chto lidí
svítí za každých podmínek a neexistuje nic, co by zastavilo jejich jas. Tito lidé jsou pak totiž
vylou eni z her duality, zkrátka se jich žádné ovlivn ní zven í netýká. Žijí svým klidem, žijí
svou svátostí a p itom jsou sou ástí b žné spole nosti. Možná i ty již pat íš mezi n a možná
v bec nevíš, o em tu hovo ím.
Rád bych ti navrhnul, aby ses osvobodil ze svých zkušeností, kdy jsi zneužil své v domosti
o sv tle i jiné sv telné vibrace. Kdy jsi sám proti v li jiných zneužil svou magickou, lé ivou,
transforma ní, magnetickou, mystickou i jasnovidnou moc. A mohlo to být proti lidem, proti
energiím, i proti Lady Gaia samotné. Mohlo to být v úmyslu lásky a pravd podobn sis v bec
neuv domoval, že tímto inem ztrácíš ást své vlastní síly. Jak asi bude vypadat tvá síla a
moc, kdy se vzdáš všech svých manipula ních vliv minulosti a zkompletuješ svou sílu?
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V jakém v domí pak budeš dále pracovat? Možná zjistíš, že máš daleko více asu na sebe než
d ív. Opadne totiž tvá touha n co nebo n koho ovliv ovat a m nit. A pokud u tebe navíc
dojde k pochopení, že ani sv telné bytosti ani lidé se nemají zneužívat, pak rozv tví se tv j
strom sv tla a z každé v tvi ky vyraší lístky, jenž jsou tvou vlastní istou vibrací. Rozkv t
duše ve fyzickém t le je pro nás vždy podívanou, ze které nem žeme odtrhnout sv j zrak. Je
to taková krása, že si o tom celý vesmír povídá. A tvá vlastní vibrace se za íná díky
magnetickým vlnám ší it po Zemi dál. Splývá s vibracemi ostatních a vytvá í
nezapomenutelné pocity. Pocity napln ní, splynutí, pocity, ve kterých je každý spojen s
ostatními a p itom ve své jedine nosti a na všech úrovních v harmonii. Je to zázrak, o kterém
Zem dlouhou dobu sní. Je to zázrak, který je pohonem vzestupu Zem a každá bytost na
Zemi je tohoto sou ástí. Jsme hrdi na to, že jsi obyvatelem Zem a máš možnost to na Zemi
prožívat spole n s ní. Není na vzestup sama a ty se stáváš hrdinou, který svou odvahou
umož uje jiným r st, avšak v rozhodování jim svobodu dává. Jsi šperkem požehnané planety
Lady Gaia.
S láskou je mi ctí t svou magnetickou vibrací pozdravit.
Kryon"
Po p e tení channelingu se prosím v dom energeticky uzemni.
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Aktuáln :
Kryon - Svitky tvé moudrosti
52 energetických karet + kniha jako pr vodce tvou osobní transformací
Témata, která jsou tvé duši blízká a umož ují ti lépe pochopit sám sebe.
Pro za áte níky i pokro ilé. U ebnice Nové doby.
Více informací na emailu: info@zemeandelu.cz
Internetové stránky jsou v sou asnosti mimo provoz.
T ším se spole n s Vámi!
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