Prolínání realit
Poselství Kryona p ijala Marketa Selinijana dne 03.05.2017
Celý channeling je Kryonem energetizován a b hem tení m žeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Bu te pozdraveni, moji milí. Jsem Kryon z magnetické služby a s láskou p ináším své
poselství. K vám, k mistr m na této Zemi. Dovol mi provázet t okamžiky vnit ního
uv dom ní. Jsem rád, že p išel as znovu k vám promluvit a p iblížit d ní na této Zemi.
Jste úzce spjati s vyššími dimenzemi. N kte í z vás mají možnost do nich nahlížet a jiní mají
možnost poci ovat proudy energií, které do vaší reality prosakují a m ní a rozpouští stávající
stagnující stav. Již nelze zastavit to, co bylo zv stováno. Již nelze zastavit probouzení
Kristova d dictví v každém z vás. Je to odm na za vytrvalost d v ry ve víru lepšího života.
A koli se pouhým okem nic nem ní, z pohledu energie bijí Jeruzalémské zvony hlášením
o zm n vibrací na Zemi. Jednotlivé zvony si tuto zprávu p edávají dál a tak tento zvuk, tento
symbol aktivovaného Božství, prostupuje planetu a tvá aura se dostává do kontaktu s touto
vibrací. Když ztišíš sv j myšlenkový proud, pak možná ucítíš vibrace, které k tob putují
efektem, kdy jedna zvonice rozeznívá druhou a ve tvém nitru se za íná ozývat hlas. Hlas
výzvy k niternému probuzení. To je to, co mnozí z vás již dlouho slyší a snad i vyslyšeli.
A ti, co neslyší, ti mají možnost otev ít se novým proud m energie, které tuto Zemi žehnají
jako vodopád mocného sv tla. Je tak silné zá e, že n kte í odvrací zrak nebo si zakrývají o i
p ed tím, aby nemuseli svému istému sv tlu nahlížet do o í. Rad ji zavírají o i p ed zm nou,
která p ichází a d lají, že se jich to netýká. Tito lidé za ínají sklízet své plody strachu ze síly
z vlastního Já a jejich vlastní stíny je dohání.
Nelze donekone na svým stín m uhýbat. Trápení je vy erpávající zkušeností a d v ra v sílu
sv tla svého Já je cestou, kterou se nitro každého lov ka snaží onoho jedince vést. Je to
neustálé vnímání protipól temnoty a sv tla než nakonec dochází k pochopení, že žádná
z t chto vibrací neexistuje odd len , a že v jednot existuje jen jeden druh energie a tím je
splynutí polarit, nulový bod, který nutn vede vše existující do pole vyrovnání.
Je tvým rozhodnutím v jaké žiješ realit a jak se ti p itom vede. Možná t již neoslovují
témata tvého okolí a p ipadáš si ztracen a cizí ve sv t , kde dochází ke st etu jednotlivých
energií. Vnímáš energetické jisk ení, nap tí a propady vibrací v tématech, kterými žijí jiní.
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Reality se rozd lují den za dnem, sekundu za sekundou a tyto sv ty se od sebe vzdalují.
A když se ty sám rozhodneš vibrovat výš a nepodléháš kolektivnímu chaosu, který je vytvá en
nízkými entitami, pak zjiš uješ, že jsou tvé vibrace stále istší a ist jší. Nebo

ím více

za neš žít sv j sen vlastního probuzení, tím jasn jší vibrace p inášíš a vyza uješ kolem sebe.
Vzdaluješ se také t m, kte í jsou ušpin ni vlastními nízkými emocemi.
Avšak pamatuj na to, co jest cílem každé duše inkarnované na Zemi. Každá duše má touhu
r st a touhu po poznání. A tak a koli se cítíš jako osam lý maják, tvá duše zá í. A tato zá
p itahuje pozornost ostatních. Vždy ani oni necht jí ve svém utrpení žít dál. Jen hledají
odvahu, jak to vše zm nit. Nejd íve zkouší zm nit všechny kolem sebe, ale to nefunguje, moji
milovaní. Tu pravdu již dávno znáš. Prom na sv ta za íná prom nou jednotlivce, kdy Fénix
povstává z popela. A ty upoutáváš pozornost t ch, co teprve hledají a tvé sv tlo, tvá zá , tvé
vyza ování je tím magnetem, který p itahuje nitro probouzejících se. A tak každý podle svého
rozvoje vnímá jiné majáky ve svém blízkém, i vzdáleném okolí. A je jedno, zda dochází
k v domému vnímání nebo se to vše d je jen v úrovni nev domí. Duše lov ka sama navádí
prost ednictvím rozli ných situací do stav , kdy má možnost setkávat se se svým istým Já a
navigovat svou lo , svou merkabu, sm rem do sv tla, k radosti života.
Netrap se tedy svým okolím. Dál žij sv j sen a otev i se pomoct ostatním, kte í p ichází
s otev eným, avšak zran ným srdcem. Sám víš, že zkušenosti v dualit nebyly jednoduché.
Mnohokráte jsi i ty sám narazil, než sis uv domil, co nau it ses m l a proz el jsi svou iluzi
zapomn ní. M j tedy trp livost s t mi, co teprve hledají. A jsou jich miliony, moji milí.
Je stále obrovské množství t ch, co za ínají chápat, že žili v iluzi odpojení a nejvíce je touto
iluzí postižen "moderní" sv t. Lidé, kte í nahradili své vnit ní v d ní moderními
technologiemi.
Udržuj se v realit , kterou zárove tvo íš, a kde neexistuje závist, ani bolest a žal. A snaž se
tvo it tuto realitu dál. Vytvá íš ji nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Jsi tv rcem svého života, do
n hož však pak ostatní zveš. Tv j sv t se stává realitou, ve které poté i ostatní žijí a splývá
s realitou t ch, kte í ve sv tlo znovu "uv ili" a vypustili ze svého života iluze a boj. V t chto
realitách, které každý z vás vytvá í pomocí okamžik meditací nebo už i mistrovským denním
myšlením, život probíhá jinak, bez asového omezení a tyto reality se vzájemn mezi sebou
prolínají - podobné s podobnými. Ale n kdy i realita vyšší úrovn prostoupí do reality ve
vibraci nižší a pak v jednom míst zažiješ dva odlišné vibra ní prožitky. Jeden, který
vyhovuje ješt tvému t í-dimenzionálnímu t lu a druhý, který odpovídá tomu, že se tvé t lo
dostává za hranice fyzi na. Jsou to fáze p echodu, které se zapojují do vašeho b žného života.
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Toto "p ecvaknutí" m žeš zažívat v pr b hu dne a tak si všímej podn t , které t vyvádí ze
tvé reality sv tla. Jsou to d ležité mantinely k povšimnutí, protože díky nim máš možnost své
sv tlo dál rozpínat, když pochopíš, co íct ti m ly a uzav eš dané otev ené téma. Pak máš
možnost pohybovat se v mnoha realitách zárove , p i emž žádná z nich t neovlivní, avšak do
všech p inášíš své vlastní "gró", svou energii a ta inspiruje okolní energii ke zm n .
Vše kolem tebe má v domí. I energie, kterou nevidíš. A tak si i energie vzájemn vym ují
poznatky a prožité u ení. Tato inteligentní vým na informací podporuje úmysl stvo ení
vesmíru. Život v jednot a bez rozdíl ve všem, co v dualit považujete za normální. Již dnes
je na Zemi obrovská propast ve vzd lávání, v technice, ve spole enském postavení. A to
nehovo ím o významu slov, které lidé rovn ž chápou rozdíln .
Stavíte se do rolí, které ve vesmíru neexistují. Uctíváte p edstavené, ale vzájemná úcta k sob
vám chybí. Pak se z úcty stává mocenský boj, protože vibrace nabývá jiného významu než
v pr vodním úmyslu nese energie "úcty". Úcta je dar. Je to mocná energie, která rozpouští
ledy rozdílnosti. Nese v sob uvoln ní, respekt i zrod nového. Inspiraci moudrého sv tla.
A když se podíváš kolem sebe, pak to, co v úct nejvíce bys m l mít, je práv tvé nejbližší
okolí. Tv j odraz v zrcadle, rostliny, stromy, voda a další živly, zví ata, krajina p írody. A
nechybí zde ani ti, se kterými jsi se rozhodnul žít a propojil s nimi sv j život na Zemi - ve
svazku rodinném, partnerském, p íbuzenském i p átelském.
Vy všichni jste generací, která obrací d ní na Zemi a je jedno v jakém jsi nyní v ku. Tvá
inkarnace je p erodovou fází lidské rasy. Máš možnost ukon it genera ní trápení a práv
proto jsi p išel do aktuální rodiny, do aktuáln rozb hnutých d j , aby jsi je m l možnost
ukon it a zm nila se tak vibrace nejen tvého fyzického Já, ale celého kolektivu lidstva.
Pochode za pochodní se tak zvedá a každý den p ibývá t ch, kte í hlásají nahoru svým
vzty eným sv tlem, že jejich život pokra uje dál, avšak již v jiných pravidlech a jiném sm ru.
Neb odd lili zrno od pléva a jejich sv tlo našlo odvahu vystoupit z uvízlých vzor a stát se
hrdým nositelem energie srdce - srdce Kristova sv tla.
A pro práv Jeruzalémské zvony bijí? Protože práv v okolí t chto míst zazn la poprvé
zpráva zv stování, že Zem zažije zrychlenou cestu obnovování vibrací a p ímo se st etnou
síly polarit (dobra a zla), aby se utkaly o Zemi a odevzdaly se pak tomu, kdo vyhrává. Ta
doba práv vrcholí. Není pochyb o tom, že se sv tlo rozši uje a skrze probouzení lidí má za
sebou Zem , Lady Gaia, zástup bojovník sv tla, za které nehovo í slova, ale iny.
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iny sv tla, iny jejich vlastního rozvoje a poznání. Kdy svou vlastní zm nou doprovází ke
zm n kolektiv lidstva pomocí morfogenetického pole a kruhu poznání. A já Kryon jsem pln
vd nosti za možnost být v p ítomnosti tvého sv tla a sledovat d ní, kdy se stáváš p ímým
ú astníkem inspirace ostatních. Je to veliká zodpov dnost pracovníka sv tla. Zodpov dnost
mocného, moudrého sv tla.
S láskou ve svou sv telnou lo do p ístavu sv tla dál a já Kryon, s tebou v lásce z stávám.
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 :
Od prosince 2016
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: http://zemeandelu.cz/kryon-svitky-tve-moudrosti
Od ervna 2016
CD s energetickým zážitkem, channelingovou meditací na téma
Kryon - Vnit ní mír
Uzav i mír v sob a osvobo se od starých blokád a bolestí.
Jemn , šetrn , v radosti a požehnání.
Více informací: http://zemeandelu.cz/cd-kryon/cd-kryon-vnitni-mir
T ším se spole n s Vámi!
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