Tvá spirála sv tla
Poselství Kryona p ijala Marketa Selinijana dne 17.06.2019
Celý channeling je Kryonem energetizován a b hem tení m žeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Bu te pozdraveni, moji milovaní. Jsem Kryon z magnetické služby a rád bych vás dnes
seznámil se spirálami sv tla a jejich vlivem v energetickém systému Zem . Bylo to tvé
ú elové rozhodnutí inkarnovat se na tuto Zemi. Líbila se ti p edstava, že ve své podstat na
poslání nejsi sám. Že pracuješ v týmu pracovník sv tla. Líbilo se ti, že máš možnost zabývat
se svým individuálním rozvojem a objevovat svou sílu, i když jsi v energetickém p sobení
omezen. Omezení je jako sv rací kazajka, která tlumí vše, co vysíláš. Sv j energetický kruný
jsi p ijal s radostí, protože jen tak jsi m l možnost sám sebe víc poznat a navázat spolupráci s
okolím. Práv okolní sv t ti umožnil se dál rozvíjet. Bez spolupráce není možné dojít k
prolnutí sv t , k otev ení sebe. Spolupráce s okolím ti umož uje rozší it sv j potenciál a
rozvzpomenout si na to, že nic není nemožné. Spolupráce to je klí . Je to odem ení veškerých
hranic. Je to vnímání v rovin rovnocenné. Jsi si ve svém život rovný s lidmi, s vesmírem, s
planetou a všemi obyvateli Zem ? I s t mi, co okem nevnímáš? Vnímáš jako rovnocenné
vibrace, které zažíváš? V okamžiku, kdy za ínáš rozd lovat sv t kolem sebe, kdy je pro tebe
n kdo siln jší, zdrav jší, moud ejší, spirituáln jší, sv teln jší .... pak sleduješ sv j život z
pohledu uzav eného kruný e a je pro tebe t žké na sob pracovat tak, aby u tebe byl výsledek
vid t. Platí to i pro stav, kdy kolem sebe vnímáš energie jako nebezpe né, vše nejlépe víš a
nejlépe ze všech nastavené máš. Je tenká linie v tom, aby jsi byl v rovin vyvážené.
Lidé se v základu bojí na Zemi žít, i když je vibrace planety siln p itahuje a práv ta
p itažlivost je d vodem pro inkarna ní rozhodnutí. Tato báze lidstva se nachází v
kolektivním myšlení. Jde o strach z energetického d ní, které na Zemi probíhá. Bojí se, že
budou zataženi do her duality ega, i když jejich úmysl p i vstupu do inkarnace byl istý a
neposkvrn n názory okolí. Již b hem prenatálního vývoje se lov k spojuje s kolektivním
myšlením a za íná zpoza ochrany mate ského l na nitern poznávat okolí. Za íná budovat
vibraci strachu z ostatních a okolního sv ta a na tuto roli za íná p istupovat. Zpev uje kruný ,
který ho obaluje. Tento kruný je nev domou ochranou p ed tím, co vše m že lidského tvora
na Zemi potkat. P itom je však také dokonalou iluzí, která mu neumožní projevit svou sílu, i
když na ní bude trvat.
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Pokud je n kdo na Zemi v tvorb iluzí mistrem, pak jsou to ti, kte í na Zemi žijí. Bez iluzí by
byl život na Zemi jiný. I strach je iluzí, moji milí. Malé dít se tedy snaží ochránit p ed
vn jším sv tem a tvo í si hranice, za které pak nechce jít. V tom mu pomáhá práv kolektivní
myšlení. Porodem se energie dít te výrazn m ní a ono se ocitá v chaosu energií, které panují
na Zemi. Jen si p edstav istou hmotu, která vstoupí do vibrace chaosu. Ze za átku se cítí
dob e, nerovnováhu si nep ipouští, ale to trvá jen pár chvil a poté se tvo í první vzory
omezeného chování. Pocit bezpe í je pry a dít je plné strachu z neznámého, kterému se
neumí nijak jinak než energeticky bránit. Práv prvních pár chvil po porodu je ur ujících pro
sílu a kvalitu kruný e, které si dít s sebou dál do života nese. Prošel tím každý z vás a tak se
m žeš sám sebe zeptat, zda souzníš s tím, o em tu nyní hovo ím.
Základ aurického energetického systému lov ka prochází nejv tšími zm nami práv v dob
porodní. V tyto okamžiky pracuje tolik pracovník sv tla, tolik mistr se o dít stará. Dít je
obklopeno známými silami. Pomáhají ti, co jsou pro vás o ima neviditelní, ale dít je vnímá.
Dít ješt nemá uzav ený sv j vnit ní sv t. Dít je v pé i jemnohmotného sv ta a na
samostatný život v hrubohmotném t le se p ipravuje. Dosud bylo v pé i matky, která mu
zajiš ovala komfort bezpe í, aby se mohlo t lesn vyvíjet. Nyní na to za íná být lov k sám.
A práv porod, stejn jako po etí i smrt, to vše jsou okamžiky, kdy je kolem tebe obrovské
množství sv tla a jsi jemnohmotn ope ováván. Každý z vás je toho sou ástí, i když pr b h
porodu probíhá jako nep irozený nebo s komplikací. To, co se odehrává v jemnohmotné
úrovni, to je fascinující a mimo ádné. Dít si samo tvo í sv j vn jší aurický sv t, který
áste n kopíruje od p ítomných lidí, áste n tvo í z toho, co b hem porodu kolem sebe
mentáln a emo n zachycuje. A zárove také spolupracuje s ostatními sv telnými bytostmi.
Nachází se v kompletní spolupráci. Má ve svých rukou klí ke všemu, co pot ebuje k životu
na Zemi a je otev eno sv tu. V okamžiku odd lení od matky na okamžik padají všechna
omezení a ze Zem do vesmíru vyst eluje záblesk sv tla. Dít je v ten okamžik spojeno s
energií stvo ení. Z pohledu asu na Zemi se jedná o as, který je menší než vaše sekunda. Z
pohledu nekone nosti asu jde o dlouhý okamžik, který dít prožívá tak dlouho, jak si p eje.
To, co je však nejd ležit jší k této události, a co se vám tu od za átku pokouším íct, je, že
tímto okamžikem je vyslána spirála sv tla skrze všechny sv ty. V té chvíli neexistuje nic,
eho by jsi se nedotknul, nic, kam by ti p ístup z stal odep en. Jako by jsi v ten okamžik etl
z miliard p íb h , které se odehrávají v den okamžiku tvorby tvého vlastního aurického pole.
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Tato " etba" pro tebe byla nesmírn d ležitá, protože jsi na erpal p esn to, co jsi již tušil, že
budeš pot ebovat pro život v dualit . Lehce jsi dualitu zažil v b íšku své mámy. Ješt p edtím
jsi o ní snil, když sis fyzické t lo p ál a ve vesmíru jsi se ješt v úrovni energie pohyboval. Již
tam se tehdy zrodily tvé p edpoklady. Do doby vlastního p sobení na Zemi to vše však byl
jen plán a sen. Jen sis p edstavoval, jaké to asi na Zemi je, a jak snadné je na Zemi ve své síle
p sobit. Ani ses nepozastavoval nad tím, že bys nemohl n co ze svých p irozených schopností
použít. Vše bylo tak z ejmé. Tak pevný jsi byl ve svém p esv d ení, že jsi na n které oblasti
života úpln zapomn l a nechal jsi je v d v e vše-dostatku bez povšimnutí s tím, že se tím na
Zemi nemusíš zabývat.
Duše se p i pohybu ve vesmíru nezabývá tím, že existuje hmota, kterou nedokáže
prostupovat. V pravém slova smyslu taková hmota neexistuje. Když však duše p istoupí na
život v hmot , pak je automaticky vtáhnutá do d ní, které ji volný pohyb neumož uje. N co
sis tedy ve vesmíru naplánoval a domníval se, že to tak i na Zemi funguje. A i když nejsi na
Zemi nová kem, scéná se stále dokola opakoval. Vždy p ed inkarnací jsi plný nadšení a
euforie. Máš pocit, že v míru a v lásce m žeš i na Zemi p sobit bez omezení. Máš pocit, že
strach je jen jednou velkou iluzí, která se ti bude z dálky vyhýbat. Máš pocit, že jakákoli nízká
vibrace se t nebude dotýkat.
Pak vstoupíš do fyzického t la a za neš jej budovat. A protože znáš asový plán, víš, že máš 9
m síc na to, abys utvo il své t lo a vše jde snadno. Utvrzuješ se v tom, že vše mistrn
zvládáš, nebo každý den se ve tvém t le tvo í n co nového a ty za ínáš nov fungovat. Jsi
neustále nadšený z toho, jak se ti da í i ve fyzické rovin vše manifestovat. Do toho p ichází
podn ty zven í, které t za ínají p ipravovat na samostatný život v dualit . V i t mto
podn t m se bráníš, a tak vytvá íš kruný , který to tvé uvnit tebe ochra uje. Ješt nemáš moc
vyvinutou vlastní auru, prakticky je nefunk ní a tak se spoléháš na aurickou funkci své matky
a díky ní se u íš auricky fungovat. Tohle vše krásn funguje až do okamžiku, kdy se
rozhoduješ, že opustíš komfort své matky a za neš se o sebe sám energeticky starat. Porod je
pro tebe dobrodružstvím, kde díky vn jším vliv m získáváš první niterné fyzické zkušenosti.
Zjiš uješ, že se tvá funkce okamžité manifestace za íná zpomalovat, a že n kdy nezáleží
pouze na tob , ale i na tvém okolí, na okolní spolupráci, zda se m že vše, tak jak si p eješ,
zhmot ovat. A protože jsi stále v silném kontaktu s jemnohmotnou úrovní, sv telné bytosti ti
pomáhají, aby jsi svou víru v to, že je možné vše, udržoval, i když fyzická rovina neodpovídá
na tvou v domou formu manifestace.
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Je fascinující sledovat vstup duše do t la od okamžiku po etí po porod, kterým samostatnost
za íná. Když b hem porodní doby zjistíš, že se tvá schopnost manifestace zpomalila, za ínáš
si p ipoušt t pocity, které pro tebe dosud byly celkem neznámé. Zažíváš sám ze sebe první
zklamání, kdy tvá síla není tak silná, jak by sis p ál. Neb p áním tém

každé duše je prožít

rychlý a klidný p echod do samostatného fyzického t la. T ch emocí se v tob hromadí víc a
víc, b hem pár chvil zažíváš mnoho dramatických chvil. I to je sou ástí tvého procitání,
p echodu z formy energie do hmotného sv ta. P ipoušt ním emocí se tv j ochranný kruný
narušuje a vstupuješ do hry pocit , kdy na tebe má vliv i kolektiv. Je to niterný transforma ní
proces a je sou ástí tvého p íb hu zdánlivého odd lení od jednoty. Již není vše tak snadné, jak
sis to naplánoval. Již není vše možné, jak ses v tom sám utvrzoval. P istupuješ na hru duality.
P istupuješ na iluzi, že jsi odd len a za ínáš cítit samotu a nep ejícnost okolního sv ta.
Jakmile je ukon eno tvé porodní trápení, p ichází okamžik, kdy ti duchovní sv t dává najevo,
že tu pro tebe stále je, a že nejsi odpojen. Že jsi stále sou ástí všeho, co se odehrává nejen na
Zemi. P ichází odst ihnutí tvé pupe ní š

ry a tv j první nádech. A práv mezi p est ižením a

nádechem existuje onen okamžik, kdy se tvá osobní spirála sv tla spojí se vším, co existuje.
Se sv ty na zemi i pod zemí, s vesmírem, dokonce s jinými galaxiemi. Je to sváte ní okamžik.
Je to nádherný moment, kdy vše v tob zá í jasným sv tlem stvo ení. Jsi pasován do
samostatné bytosti a od tohoto okamžiku za íná tv j život na Zemi. Prenatální období bylo
p edp ípravou na tvé samostatné p sobení. V n m jsi se u il a formoval, v n m jsi své
schopnosti trénoval. Práv d ti, které jsou ješt v l n matky, mají mimo ádné lé ivé
schopnosti, jsou zázra né v manifesta ním p sobení. Neznají ješt silné omezení hmotou,
jsou nadšené z toho, že si s sebou na Zemi nesou své neomezené schopnosti. Netuší, že o n
p ijdou. Každý z vás prošel okamžikem své vlastní d ležitosti a pýchy na sebe, že p išel na
Zemi, aniž by byl omezen. To ve chvíli, když jsi zjistil, že ti fungují tvé schopnosti a jsou
neomezené. Byl jsi totiž informován o tom, že není možné v plné síle na Zemi p sobit. Že to
stojí veliké úsilí než se lov k znovu propojí se vším, co je, když vstoupí do fyzické roviny. A
najednou jsi zjistil, že ti vše funguje a m l jsi obrovskou radost. Domníval ses, že jsi
výjimkou, a že jsi se p i plánování mýlil. Byl jsi p ekvapen sám sebou a netušil jsi, že si tyto
schopnosti udržíš jen ur itý as. Že nastane období, kdy si na n opravdu budeš rozvzpomínat.
P i p est ižení pupe ní š ry jsi tedy na chvíli stanul ve vše-jednot . Byl to okamžik pravdy,
okamžik hlubokého soucitu, okamžik proz ení. Proto ten, kdo se podívá do o í erstvého
novorozence, vidí hloubku, která se nedá popsat slovy. V ten okamžik jsi byl otev en. A pak
www.zemeandelu.cz

www.arantia.cz

se p ístup za al uzavírat. Za al koloto kolem tvého fyzického t la. Za ala ada vyšet ení,
za alo odpoutání od té, kterou jsi tak miloval, od tvé matky. Tvá matka pro tebe dosud byla
zdrojem síly a nekone nosti energie. Byla projekcí fyzického boha, kterého jsi uctíval. I svého
otce znáš, jen k matce máš zvláštní pouto, které se nedá vysv tlit slovy. To proto, že t ve
svém nitru nosila. Ti, kte í m li št stí, a jejichž otec se s nimi již v prenatálu v dom spojil, ti
se po porodu snažili vyhledat ochranu jeho energie. Proto duši dít te cítí otec i na velikou
vzdálenost. I on je pro dít vzorem, jak se chovat v energetické rovin . Dít v za átcích života
automaticky umí být v jemnohmotné rovin na více místech zárove . A i když je odneseno od
matky, z stává s ní propojeno. A toto propojení není bezvýznamné. Je silné a lé ivé v obou
sm rech, neb u matky za ínají vý itky, že své dít nevidí. Dochází pak ke kopírování vzor ,
které rodi e dít te v au e mají. Nahrává se nový software, který ur uje, jak silné dít auricky v
následujících letech bude. Pokud není v blízkosti muž a je na vše žena sama, pak se i toto v
aurické rovin zapisuje a podle toho si dít život buduje. Kopíruje energie i od t ch, kte í s
ním tráví as. Práv v období blízkosti po porodu se odehrávají ty nejd ležit jší energetické
momenty, kdy dochází k zako e ování vzor . D íve, aby bylo dít co nejlépe p ipraveno na
život, za ním bezprost edn po porodu p icházeli ti nejpovolan jší ve svém oboru. Dít bylo
p edstaveno t m nejmoud ejším, nejstate n jším, nejuctívan jším, aby na erpalo vzory,
kterými pak m že žít. Život dít te pár dní po porodu byl energeticky velice bohatý. Jen
kontakt energetických polí sta il, aby se p edalo to, co se p edat m lo, a dít pak bylo na život
dob e p ipraveno. S bojovnými energiemi na Zemi se však na toto um ní zapomn lo a dnes je
dít spíše v izolaci než v kontaktu s okolím. Do kontaktu p ichází jen s personálem, což lze v
obecné rovin shrnout jako návšt vu kn žek a kn žích, kte í v nemocnicích p sobí. A tak je
dít odkázáno na rodi e, protože o t ch toho nejvíce ví.
Spirála sv tla, která ti p i porodu poskytla osvícení, z stala ve svém otisku v m ížce Zem a
tak se m žeš spojit se svou energií stvo ení, abys mohl inovovat sv j energetický obraz, svou
moudrost a lépe pochopil, co se na Zemi d je. Z nového úhlu pohledu se snáze chápe chování
všech i pohyb Zem . Za neš víc sám sob d v ovat a umožníš si snáze se nap ímit v
mentální rovin . To znamená více vše vnímáš v rovin vyrovnané. O ima boha / bohyn , kdy
pod nohama vzkvétá vše, eho se dotýkáš. Tvá inkarnace na Zemi má v této dob veliký
význam a tak nep estávej poznávat své Já. i tak s pokorou a úctou k sob . i tak se
zv davostí a hravostí, která ti tvé d tství bude p ipomínat.
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S láskou ti toto poselství zprost edkovávám a je mi ctí, že mohlo být p edneseno v dob , která
láskyplným vztah m nahrává. Období, které p ichází, je napln no láskou, která je niterná.
Láskou sám k sob budeš procházet a i ve svém okolí nalézat lásku jiné úrovn . Proto je t eba
vyrovnanost a ne hodnocení z pot eb ega.
V lásce budu sv t na Zemi dál sledovat a svou magnetickou energií Zemi zásobovat. T ším
se, jak se vzájemn p i energetické práci u m ížky Zem setkáme.
Tv j p ítel Kryon"
Po p e tení channelingu se prosím v dom energeticky uzemni.
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Aktuáln :
Pytlí ek podpory Lady Gaia - M šec podpory
Práv pro období léta, výlet a cestování je skv lou
energetickou pom ckou Pytlí ek podpory Lady Gaia.
M žeš ho mít kdekoli s sebou, a pokud ti intuice
poradí, pak umístit kamínek nebo více kamínk zp t
do krajiny. Pomáháš tak obnovovat Zemi v její
prap vodní síle.
Již léta spolupracujeme s p írodními íšemi a našli jsme
u nich spoustu p átel. Pomáhají nám znovu objevit sv t
vysokých vibrací kolem nás a hlavn pomáhají t mto íším, aby se, stejn jako lidská íše,
pozvedly.
Projekt se týká v prvé ad a prioritn Zem .
V minerálech je speciálním ob adem znovu reaktivováno jejich prap vodní v d ní a síla.
Když se takovýto minerál umístí zpátky do p írody, za íná spolupracovat s ostatními
probuzenými minerály a vytvá í sv telnou sí . Po celé Zemi se tak vytvá í sv telná m ížka
energií, které se vracejí zp t na Zemi. Pro p írodní íši je vždy svátkem, když se n který z
minerál vrátí Zemi.
V balení obdržíš: sm s minerál , návod k použití, channeling p írodních bytostí k projektu
Více informací: https://www.zemeandelu.cz/cs/pytlicek-podpory-lady-gaia.html
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