Kolektivní myšlení
Poselství Kryona p ijala Marketa Selinijana dne 14.01.2016
Celý channeling je Kryonem energetizován a b hem tení m žete vnímat vibrace magnetické lásky.

"Milovaní p átelé Zem , bu te pozdraveni v magnetické lásce. Jsem Kryon a p ináším vám
poselství, na které netrp liv

ekáte. S každým novým rokem o ekáváte informace o tom, co

nový rok p inese a jaké má kvality. Je to rok od roku r zné. Stále více se dozvídáte, že máte
vše ve svých rukou a myšlenkách. Božský plán pro Zemi není p esn psán. Není dáno, co dál
Zem zažije. Je možná jen p edvídáno, co se m že se Zemí v nadcházejícím období stát.
A tak vám nikdo p esn nezaru í žádnou informaci o budoucnosti planety, stejn jako o vaší
vlastní. Stále více se u íte uv domit si, že práv vy jste tím, kdo tvo í a svými myšlenkami
vytvá íte i to, jaký bude nový rok. Zda se ponese ve starých energiích nebo v n jakých
nových. Zda se zm ny, které se dotýkají Zem , dotknou i vás a jakým zp sobem. Zem totiž
nezastavuje ve sm ru vzestupu. Stále mí í vp ed. Každý den jede o kousek rychleji, každý den
zažívá zvyšující se vibrace. Její zám r celistv vzestoupit je veliký. A v t chto energiích se
pro Zemi ponese i další rok a nejen tento, ale i roky následující. Není možné tento sm r
zastavit a pro vše na Zemi platí možnost rozhodnutí nechat se vibracemi Zem nést a souznít
s nimi nebo proti nim bojovat a udržovat sám sebe ve vnit ní disharmonii. A to je to, pro
nyní lidé zažívají vnit ní boj. To je to, pro se státy bou í, pro vznikají nepokoje po celém
sv t . N co uvnit vás se dere na povrch a snaží se p izp sobit vibracím Zem a rozum tomu
všemu odolává a snaží se vibraci srdce zmást. Ta doba nebude jiná do té doby, než vše splyne
v jedné jednot a v dokonalé harmonii.
Máte v domou volbu rozhodnout se jít s planetou Zemí a tím žít v podobných vibracích, jaké
má ona. Tím pádem se pak stáváte stabilní ve svém energetickém poli, ve svých emocích,
v celém svém Já. To je stále na Zemi vzácné, ale t chto lidí p ibývá. Každý den procitají
zástupy a davy t ch, kte í up ednostní vibrace srdce nad vibrací kolektivní manipulace a tím
se povrch Zem stává svobodn jším ve svém ur ení. Proto vždy, když se ti bude zdát, že nejsi
v souladu se Zemí, zastav se a za ni sám sebe pozorovat. Uv dom si, pro používáš ruši ku v
naslouchání vibracím svého srdce a v dom se odpojuješ od jednoty, ke které tvoje duše
sm uje. Neb každá duše na Zemi p išla s cílem p ivést do kolektivu zpátky jednotu. A každá
duše má tedy cíl stát se vyrovnanou nedualitní bytostí.
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Jen zapomíná a v chaosu energií, které na Zemi vládnou, je n kdy t žké sm ovat svou
pozornost jen na jeden jediný cíl. P esto jsou mezi vámi ti, kte í ve svém sm ru již neváhají,
nebojí se vystoupit z davu a ukázat sm r svého ur ení. Pak jsou ti, kte í ješt váhají z
nedostatku odvahy a ze strachu z toho, co tomu eknou jiní. A pak jsou ti, co to chvilku zkouší
a v p ípad konfrontace s okolím se hned stahují zp t a svá k ídla si op t nechávají vzít.
T chto lidí je nejvíce v ad esoterik . Jejich nezpracovaný strach jim nedovoluje posunout se
z místa a vystoupat nad oblaka duality. Zam it se na sm r, který pro n bude trvalou
odm nou za jejích probouzející se v domí. A lidé, kte í ješt nep ekonali strach z informací,
že vše je možná jinak než na em postavili svou minulost, ty nemusím ani zmi ovat. Ti tvo í
na tomto sv t stále ješt v tšinu populace, ale není t eba se nad tímto pozastavovat. Zem má
sv j sm r jasn ur ený a i ti, co jsou ješt obalení strachem, i ti dojdou v ur itém dob do
fáze, že procitnou a objeví iluzi, ve které žili.
A tak každého v tomto a celém následujícím období eká ada odhalení vlastních pravd o sob
samotných, o Zemi, o lidstvu jako kolektivu, který vytvá íte. Jen se o tom ve ejn nemluví.
Každý prochází svým niterným probuzením a dostává k tomu impulsy p esn v intervalech,
v jakých je schopen je zpracovat. N kte í dostávají mnoho lekcí najednou, n kte í se u í
pozvolna a jejich lekce k procitnutí p ichází z ídka. To podle toho, jak dobrými jste žáky a
také podle toho, zda do vašich životních impuls nemluví ego.
Dualita se vyzna ovala t žkými zkouškami a lov k musel mnoho ob tovat, aby prohlédl
iluzi odpojení. V energii skute nosti jsou tyto zkoušky nahrazeny jemnými impulsy a duše se
u í z vibrací kolektivu. Proto nemusí procházet t žkou zát ží a p esto se rozvíjí vp ed a d lá
mílové kroky sm rem k vystoupení nad obraz iluze. A to se n kterým lidem nelíbí. Obzvláš
t m, kte í založili své u ení na utrpení a na prožití krize, aby lov k mohl stanout elem proti
svému potenciálu a p ijmout ho. Bez hlubokého zkoumání, bez opakovaných zkoušek
neexistuje cesta k vrcholu osvícení - tvrdí tito guru, kte í jsou zam eni starým sm rem a
probouzí se ve vlastním utrpení. A p esto vás, já Kryon ujiš uji, že je to celé jen dualitní
pohled na v c. Když si sami sebe p edstavíte jako bytost, která erpá z kolektivního myšlení,
pak víte, že vás ovliv uje, a že podle n j astokráte jednáte, aniž byste o tom vnit n byli
p esv d ení. V kolektivním myšlení je ukryté vše, co prožili lidé na Zemi. Jsou tam všechna
dramata života i se scéná i, které si ani nedovedete ve snu p edstavit. To všechno p ed vámi
n kdo zažil a duše dokáže íst tento energetický vzkaz. Na základ prožitku jiného lov ka
tedy dokáže pracovat už ve vyšších vibracích, aniž by sama musela n co podobného prožívat,
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aby se dostala vibra n výš. Rozumíte tomu, co se vám snažím objasnit? Kolektivní myšlení
vás v mnohém omezuje a stále se vás snaží udržet v energiích strachu a manipulace. P esto v
n m existují vzorce, které vám pomáhají jít vp ed, aniž byste vy sami museli zažívat utrpení.
A to je rozdíl oproti hlubokým dobám duality, kdy nešlo žít jinak než negaci prožít, aby se
duše mohla posunout o krok dál. Dnes se tímto snadným zp sobem m žete rychle , a p esto
bezpe n , vydat vp ed.
Vaše duše dokáže erpat inspirace a pou ení od t ch, kte í pot ebovali negativní popostr ení
k otev ení se novým vibracím. Jste daleko svobodn jší ve svém energetickém poli než tomu
bylo dosud. Je to také z d vodu, že mnohé skupiny na Zemi istí kolektivní myšlení od
strach a manipulace a toto pov ení dostaly od samotné Lady Gaia. Tím se snižuje zát ž,
která k vám z kolektivu mí í a vám se p esto n kdy zdá, že je vysoká. P i emž je o hodn
nižší, než kdyby se na kolektivu v síle pracovník sv tla, kte í již vystoupali nad závoj
duality, nepracovalo. I ty sám se snažíš zm nit sebe, abys získal lepší p ístup a nadhled ke
všemu, co t potkává. I ty sám možná n kdy vnit n bojuješ a n kdy tento boj souvisí pouze s
tím, že se oddáváš vibraci kolektivního myšlení.
Nemusíš bojovat. Dnes, ani žádný další den. Po celé své další období m žeš žít sv j vnit ní
sen. Sen klidu a období míru. Toto rozhodnutí ti m že zm nit celý život. Zm ní se p ístup,
kterým sv j život vedeš. Eliminuješ vzory svého myšlení, které ti škodily a uvád ly t v
pokušení duality. M žeš prožít celý další rok v období míru a p itom se kolem tebe budou
bortit st ny. Každý má v rukou osud svého života a tedy i to, s jakou vibrací se rozhoduje žít
dál. Budeš-li pracovat na vnit ním míru v sob , pak podpo íš proces míru na Zemi a tvá
vnit ní touha bude uspokojená. Tvá duše touží po obnov vibrací Zem . Po pozvednutí do
lásky a jisk ivého sv ta zapálených srdcí jednoty.
Tv j rok m že být krásný. M že být plný p ekvapivých zvrat a ne ekaných událostí. Protože
vše, co si naplánuješ, to zapisuješ do svého deníku stvo ení. Tam ekají tvé touhy na
zhmotn ní. Nesrovnávej sv j rok se svými jinými léty. Nesrovnávej své zkušenosti s t mi,
kte í n ím podobným prochází. Neb jen tak se dokážeš neutráln podílet na tvorb nové
Zem a naslouchat svému vnit nímu hlasu. Vždy up ednostni své srdce p ed vibrací rozumu a
v z, že rok 2016 se ponese ve tvé vlastní energii osvícení.
S láskou Kryon"
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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.

Channelingy / texty k zamyšlení z fóra Arantia na Facebooku:
Muži se probouzí
~Marketa Selinijana ~ 20.12.2015
S radostí sleduji d ní kolem sebe a z eteln lze sledovat jednu v c. Již to nejsou pouze ženy,
kdo je spiritualit otev ený, ale stále více muž se zapojuje do procesu své vlastní spirituality,
ímž vyvažují pole energií.
Nelze o nikom íct, že je jeho spiritualita víc skrytá než u ostatních.
Nelze o nikom íct, že je v tomto sm ru víc zablokován než ostatní.
Nelze o nikom íct, že ho ve spiritualit diskriminuje jeho pohlaví.
Všichni jsme na tom stejn a ve svých aktuálních podmínkách dokážeme svou spiritualitu
probudit. Chce to jen naslouchat svému srdci. Své srdce slyší každý, jen n kdo tento vnit ní
hlas tlumí a v dom ho odmítá slyšet. Tím však zp sobuje nejv tší škodu sám sob a sám se
pak stává otrokem svých vlastních omezených p esv d ení.
Muži za ínají zcela jinak chápat svou vlastní sílu a p ipouští si, že i ona by mohla být
spirituální silou. Ve svém vnímání se nemýlí. Ba naopak, práv mužská síla je to, co vede
vzestup. Jen je to mužská síla v jiném pojetí než energie muže b žn žijícího v dualit .
Práv muži jsou tažnými lany vzestupu a ženská energie mezi t mito lany vypl uje prostor,
což dohromady vytvá í nádherné vícerozm rné geometické obrazce. Ty nejdou nakreslit, ale
m žete je zahlédnout svým vnit ním vid ním. Lady Gaia je obklopena touto energií
probouzejících se a probuzených bytostí a je nesena vzestupem, jako by plula na oblá ku
n hy. Muži jsou oporou ženám a v jejich sv tle mohou i ženy r st. Jedna energie pomáhá
druhé ve vyvážení.
D kuji za každého muže na Zemi, který se nebojí najít sám sebe a obnovit v sob svou
prap vodní vibraci mužskosti. Nebo to chce velikou odvahu a zm nit celý život, možná i
sv j dosavadní sm r.
N kdy se muži své jemné ásti mužské síly zaleknou. Z duality si nesou nau ené vzory
chování o tom, že muž nemá city a n které emoce pat í pouze k ženskému pohlaví. Tímto
strachem ze sebe sama se pak na své cest stahují zp t. Staví se proti své vlastní Božskosti.
www.zemeandelu.cz

www.arantia.cz

Vytvá í tím možná nejv tší blok v i sob samotnému. Blok, který jim brání nikdy nenaplnit
jejich poslání. Z stávají pak v roli ob ti svého vlastního strachu a nedovolí si svou vlastní
lásku rozpínat. Tyto muže snadno poznáte, jejich srdce zá í v kruný i jejich vlastních
omezení. Již jednou se dotkli lásky a ví, co bezpodmíne ná láska znamená, avšak z stali v rni
omezené lásce lidí. Sami sob tak brání, aby se jejich Božská ást projevila. Nebo ta vždy
souvisí s prožitky bezpodmíne né lásky, což pro n které znamená p ehodnocení priorit celého
svého života.
Proto d kuji všem muž m, kte í tu odvahu mají, a stávají se silnými sv telnými pilí i pro
Lady Gaia.
D kuji, že p ekonáváte sv j strach a jdete p íkladem ostatním. Jste d kazem, že v harmonii
mužské síly se ukrývá daleko víc tajemství než si dualitní lov k dokáže p edstavit.
A tato tajemství - o t ch se nemluví, nebo jsou p ístupná pouze lidem s rozší eným
v domím. Tedy t m, kte í jsou schopni t mto vnit ním tajemstvím porozum t z úrovn srdce.
Marketa Selinijana
***************************************************************************
Malé zm ny ve velké spole nosti
~Marketa Selinijana ~ 05.01.2016.
Všimli jste si jedné v ci?
Že se v naší spole nosti za ínají objevovat indigoví a zlatí lidé, které spojuje jedna v c energie Nové doby? Jsou to lidé velice úsp šní a p esto skromní. S ryzí energií srdce a
otev eností. Tito lidé se v tšinou snaží o lepší sv t a to zp sobem, který je jim blízký.
Nevyvyšují se, nežijí v pýše ani egu, tiše podporují ostatní, nezajímají je pozlátka hmotného
sv ta a jejich jména astokrát ani neznáme. Známé jsou nám jen finální produkty, které za
jejich snahou stojí. Jejich vlastní sláva pro n není d ležitá. D ležité pro n je poselství, které
p ináší sv tu.
Tito lidé se snaží žít v souladu s p írodou a tvo it v souladu s p írodou. Mnohdy ješt nejsou
pln probuzeni a p esto již dávno konají to, pro co se na Zemi narodili.
V tšinou je vp ed žene neustálá touha poznání, a tak když mohou cestují a poznávají krajiny,
které jsou jim energeticky blízké. Tím se zárove podílí na veliké energetické zm n na Zemi,
nebo s sebou zp t dom p iváží st ípky energie, kterou jinde "neviditeln " na erpali. Tuto
energii propojují se svou životní silou a to jim pak umož uje nevzdávat se a tvo it dál.
V siln dualitních krajinách, jako je R a SR je velmi t žké oddat se svobodné energii, pokud
lov k není ve své touze velice vytrvalý a s podporou okolí. A tak je cestování pro tyto lidi
www.zemeandelu.cz

www.arantia.cz

balzámem a zárove lé bou a práv na cestách se setkávají se svou nejv tší inspirací. A tu pak
snadno p enáší i do míst ve své vlasti, kde je energie ješt hustá.
O to v tší dík jim pat í, protože bez nich by byly tyto zem stále zem mi trvajícími na svém
utrpení minulosti.
Tito lidé jsou v trem v plachtách vnit ních stát Evropy do Nové energie.
Jsou to praví poslové sv tla, a koli t ebas ani neví, že sv tlo ší í.
Poznáte je podle stále dobré nálady, entuziasmu, veselých o í a otev eného srdce.
Jejich posláním je asto zdravý životní styl, harmonie lov ka a všeho živého, hudba, návrat
ke zdraví prost ednictvím p írodních sm r lé by, ochrana bytostí, které neumí hovo it
lidskou e í a tudíž obhajovat svá práva na život (nejen zví ata, ale i bytosti jiných íší),
ochrana krajiny, objevy chránící planetu Zemi proti zne iš ování.
Nejsou to žádní fanatici ve svém oboru p sobnosti, ale chápou, že každý má sv j bod rozvoje
a sv j vlastní sm r. Nikomu sv j sm r nenutí, ani ho nep esv d ují, že jejich sm r je ten
nejlepší. Dávají svobodu všem kolem sebe. Neuznávají autority. Neb nejv tší autoritou jsou
pro sebe oni sami. A žijí v p esv d ení, že všichni jsou si rovni. Svou modrost neprezentují
jako n co mimo ádného, ale n co, co má k dispozici každý.
Zkrátka jsou to lidé, kte í vám do života mohou vnést mnoho inspirace a navést vás na cestu
svého osobního r stu. Sta í jen sledovat odvahu, kterou krá í vp ed a inspirovat se jejich
vnit ní silou. Nebo každý p išel na Zemi se svým vlastním d dictvím a potenciálem, jen ho
astokráte takový lov k hledá ve stínu jiných a tam ho nikdy nem že naleznout.
Ur it máš i nositele pochodn Nové doby ve svém okolí.
Spousta podnikání mladých lidí je vedena práv touto vnit ní touhou a pak je v krátkém ase
nadmíru úsp šná. Protože když lov k skute n z hloubky duše koná to, co konat má a ne to,
co chce konat ego, pak to vždy v pom rn krátkém ase p ináší rozsáhlé výsledky. A
takových projekt se v sou asné dob objevuje ím dál víc. Jsem za n vd ná. Sleduji
ve ejn známé i neznámé tvá e a fandím všem, kte í se rozhodli jít cestou "vnit ního
bojovníka" a ukázat i v dualit své vlastní sv tlo navenek a zazá it. Bez boje, ale v míru a
harmonii všech bytostí na Zemi.
S láskou a p áním nádherných lednových dn
S láskou Marketa Selinijana
Aktuální krátké channelingy Kryona na Facebooku:
http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi
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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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