Cesta ke svobodě
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 29.01.2021
Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji milí, i v tomto roce vás zdravím svojí energií. Nechej ji proudit do
míst, o kterých víš, že jsou oslabená. Dopřej si harmonizaci mým léčivým světlem, které Tě
vibračně pozvedá. Je to nabídka, která tu je, stejně jako desítky, stovky nabídek jiných. A ty
se sám rozhoduješ, co k sobě pustíš a přijmeš, a co necháš jít. Každá Tvá cesta je správná a
nezaslouží si žádné hodnocení. To si uvědomuj vždy, když jiné hodnotíš, když byť třebas i
vidíš, že cesta někoho nemusí být správná. Pamatuj, že každý se za sebe rozhoduje sám.
A každý také rozhoduje sám, zda podléhá kolektivním energiím a kolektivnímu strachu, nebo
i lžím, které se po celé planetě Zemi šíří. Země prochází silnou transformací, avšak v jejím
pohybu vpřed jí nic nezabrání. Ačkoli nyní své vlastní zvyšování vibrací zpomalila, aby si
lidé své vlastní záležitosti vyřešili.
Lidstvo se dostalo do fáze, kdy ovlivňuje nejen své životy, ale i životy jiných říší a světů na
planetě. Dostalo se do fáze, kdy využívá svoji tvořivou a tvůrčí moc, která byla každému
člověku dána. To však znamená jediné. Že tato moc není nikým kontrolována a zodpovědnost
za její používání je na každém jednotlivci zvlášť a pak i v celku, kterým lidstvo je a v této
myšlence je jako lidská říše brána. Tvořivá moc může být prospěšná nebo destruktivní. A
lidstvo se samo rozhoduje, rozhoduje se každý jednotlivec zvlášť, jaký směr své tvořivé
energii dá.
Polarita ve skutečnosti neexistuje. Vše je jednotou a má jednotný směr. Vy žijete ve víře, že je
vše polaritní a tím pádem se i tvůrčí moc stává nástrojem, který můžete používat proti sobě.
A to se nyní děje. Vždy byly doby, kdy lidé zneužívali svoji moc vůči ostatním, ale nikdy to
nebylo v míře, v jaké se to děje nyní. Vrcholí něco, co bylo dlouho připravováno, a má to za
cíl jediné, abyste z role polarity vystoupili. Jak dlouho to bude trvat, to není pevně dáno.
Scénář existence lidstva píšete sami, a každý do něj svým vlastní životem přispívá.
Naší povinností, jako světelných bytostí nyní je, abychom vám byli blíž než kdykoli jindy.
Však stále nemáme možnost zasahovat. Jen přihlížíme aktuálnímu dění a vězte, že nepřijde
nikdo zvenčí, aby lidstvu pomohl vstát. Vaše vlastní povstání musí být iniciováno z vašeho
nitra.
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Lidé rádi podléhají myšlenkám, že je něco zvenčí spasí. A tím se vzdávají svých vlastních sil.
Věří, že přijde nová technologie, nový lék, přiletí vesmírné bytosti. Věří, že přijde lékař a
zachrání jejich fyzické schránky, věří, že přijde psycholog a pomůže za ně vyřešit jejich
depresivní stav, věří, že vyhrají miliony v sázení a nebudou muset pracovat. Věří v to, že
někdo za ně přebere zodpovědnost a oni se nebudou muset sami za sebe rozhodovat.
Dostanou jídelníček o tom, co jíst, a co jim svědčí, přestanou přemýšlet a jejich racionální
uvažování překryje pocit, že vše dobře znají a jsou v dobrých rukách. Je to etapa, ve které se
hraje s otevřenými kartami. Moc chce mít ještě větší moc, strach chce být ještě větším
strachem. Záměry jsou jasně specifikovány.
A já se Tě ptám? Jak využíváš svoji vlastní tvůrčí moc? Je to ve prospěch Tebe a Země nebo
je její moc destruktivní a tím ubližuješ sám sobě i jiným? Je to otázka, nad kterou se vyplatí
pouvažovat. Neb vzdávání se vlastní moci, to již někteří máte za sebou. Již poměrně hodně
z vás ví, že si nepřeje být loutkami. Avšak stále je ve hře vaše vlastní moc. A ta je mocnější
než o čem dokážeš snít. Tvá tvůrčí moc je tak silná, že ní v jednom jediném okamžiku
dokážeš přeskupit celý vesmír. V případě, že bys svoji moc naplno využil a Tvůj cíl byl
destruktivní. Dokážeš však i v jednom jediném okamžiku nastolit ve svém životě mír a stát se
zvenčí naprosto neovlivnitelným. A to je stav, kterého se někteří bojí. Bojí se používat svoji
vlastní tvůrčí sílu, bojí se myslet mimo obvyklý způsob myšlení a raději se přiklání k tomu,
jak myslí ostatní a podle názoru ostatních mění i své vlastní názory. A to z dlouhodobého
hlediska vede k úbytku energie, až nakonec i k sebepoškozování a depresím.
Kolektivní vědomí zachvátila panika a strach. Není to panika a strach z nemoci, o které se
všude hovoří, je to panika a strach z projevu své vlastní síly, ze svého vlastního probuzení,
vystoupení z dosavadní žité reality. Nemoc je jen iluzí, kterou jste si pro tento stav vytvořili.
Již dávno jsme vám sdělovali, že k tomuto dojde, a že budete vystaveni změnám, které se
dotknou každého na Zemi. Již dlouho jsme hovořili o síle kolektivního myšlení. A když se do
něj intenzivně vkládá zoufalství a strach, pak se přirozeně musí tyto emoce u lidí čím dál více
vyskytovat. I u těch, kteří strach a zoufalství předtím nepocítili. Intenzita této myšlenkové
formy hmoty se mění každý den, a protože do ní nyní přispívá mediálním boomem obrovské
množství lidí, je pochopitelné, že se stejná energie vrací zpět všem. Uvízli jste ve svém
vlastním stvořeném strachu a v energii, která se vznáší nad oblastmi, kde jsou lidé strachem
velice zasaženi. Jsou to města, vesnice, celé státy, občas lze zahlédnout i čáry, které jsou ve
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skutečnosti silnice. Silnice, kde lidé během jízdy ve svých autech přemýšlejí a rozebírají
v myšlenkách dramatické situace.
Zvláštností na tom je, že když se podíváš na tuto energetickou hmotu kolektivního myšlení,
objevíš i místa, která jsou velmi málo zasažena a přesto v nich žijí lidé. Jsou to však lidé bez
mediálního ovlivnění. Dále žijí svým životem a rozvíjí svoji tvořivou / tvůrčí moc nezávisle
nad tím, co se děje vně nich. Tyto oblasti se nachází nejen v méně obydlených krajinách, ale
významně se tomuto kolektivnímu strachu vymyká i Afrika.
Pracuj tedy na svých myšlenkách a uvědomuj si svoji tvůrčí sílu a moc. Pracuj na tom, aby Tě
neovládalo kolektivní myšlení strachu a paniky, protože pokud žiješ v oblasti, která se nachází
v centru nebo pod pokrývkou kolektivního strachu, pak jsi ním také neustále zkoušen a
atakován. A je důležité udržovat si svůj status světla v tom, aby se oslaboval vliv, který se Tě
snaží dostat do energie nedostatku a chátrání. Je to výzva pro každého z vás. Právě nyní do
svých rukou berete louč světla a učíte se zářit i ve tmě kolem vás. Je to odvaha. Je odvaha
nenechat se ovládat. Je odvaha být neutrální vůči všemu, co se děje, a přitom si zachovávat
svoji vlastní tvář. Je odvaha být člověkem otevřeného srdce a jiným cestu v této době
ukazovat.
Hranice, které jste si stanovili a posvětili zákonným právem, jsou tu pro to, aby vám
připomínaly to, jaké to je, když se Božské bytosti v lidském těle ustřihnou křídla. Abyste
využili svůj potenciál a v lásce to stávající proměnili. Vše se mění. I to, že jednou hranice,
které vás nyní omezují, skončí, stejně jako jednou skončí veškerá omezující práva. Slovo
právo, které v této době postrádá svůj význam, a které je zneužíváno, znovu nabude svůj
status a vy se ocitnete v pravé a čisté energii práva, jenž toto slovo má. A to je svobodné
právo života. Platí ve vesmíru kdekoli, kam se podíváš. Avšak zde se toto slovo skloňuje jinak
a má naprosto jiný význam. Vnímej slovo právo v jeho pravém významu a uvědom si, co pro
Tebe tato energie znamená. Posílíš tak svůj status světla.
Pečuj o sebe na všech úrovních, které máš. Udržuj své tělo v takové čistotě, v jaké to jen lze.
Tím myslím, aby ses zbavil toxinů, co v sobě máš a udržoval se v kondici, která je ke zdraví
potřebná. Udržuj v čistotě i své myšlenky, emoce, svoji spirituální část. A pak si také
uvědomuj, že vše je jednota. Neodděluj jednotlivá témata života, ale vnímej život a situace
v něm jako celek. Pak získáváš jiný úhel pohledu a Tvému tělu se daří po všech stránkách.
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Zní to jako velký úkol, a tak to také je. Ten úkol máš však od začátku svého života. Jen je
nyní možná pro Tebe aktuální víc než dříve.
A já, i ostatní hvězdní přátelé, Ti budeme i nadále pomáhat. Kdykoli nás můžeš o pomoc
požádat.
Tvoř ve svém nitru mír a věz, že Tvé semínko míru jednou rozkvete a ty sklidíš plody, které
jsi jako jednotlivec do kolektivu zasel.
S láskou Tvůj přítel
Kryon“

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. Například takto:
https://www.zemeandelu.cz/cs/spiritualita/zdrava-spiritualita/item/68-uzemneni-nove-doby.html
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