Nová kvalita uzemn ní
Poselství Kryona p ijala Marketa Selinijana dne 04.11.2019
Celý channeling je Kryonem energetizován a b hem tení m žeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Bu te pozdraveni, moji milí. Jsem Kryon, mistr magnetismu a aktuáln vám p ináším
zprávy o energetickém d ní. Zem , vaše milovaná planeta, úsp šn pokra uje vp ed
vzestupem. A energetickým podmínkám se p izp sobuje i vaše fyzické t lo. Práv v tomto
období se musíte daleko rychleji než d ív p izp sobovat zm nám vibrací. Fyzické t lo za íná
na Zemi procházet velikou prom nou. Již nem že být jen shlukem neforemné hmoty, ale
navrací se k propojenosti se vším, co je. V dualit bylo t lo ve své energii velice omezené.
Vyza ování bun k, orgán i celého t la umož ovala krátká propojení, ádov s blízkým
okolím. Zá ení bun k se v bec nedostalo z t la ven, vnit ní vesmír t la nebyl propojen s
vn jším vesmírem. Hlubšího propojení nebylo v daný as t eba. T lo dob e fungovalo a vy
jste si zvykli na omezení, která má. Cítili jste se v tomto propojení dob e. Navíc to byla svým
zp sobem i ochrana. lov k necht l p íliš vnímat vjemy z okolí. Citlivost se považovala za
slabost a jasnocít ní tak bylo odloženo na vedlejší kolej. Každý se této své p irozené
schopnosti rad ji vzdal. Hustota energií na Zemi pak stla ovala energii i do t la. Z stalo
vyza ování, které si t lo uhájilo. To, které bylo nutné k p ežití. Nic více nebylo t eba.
Ve vašem t le z stala nutná propojení a zdálo se, že vše funguje dokonale. Než p išel zlom.
Zlom p icházející zven í. A to p íliv vyšších vibrací. Tyto vibrace na Zemi ve v tší mí e
za aly prosakovat od osmdesátých let minulého století. Fyzické t lo se najednou setkalo s
n ím, o em jen tušilo, že existuje. Najednou se za alo ve zvýšené mí e probouzet v domí
t la, v domí bun k. Všechny ásti t la za aly p icházet energeticky k sob . A aby toho nebylo
málo, za aly daleko více zá it do svého okolí. Tím, jak byla dosavadní zá e bun k omezená,
za aly být nedostate né zp soby, kterými systémy t la fungovaly. Zm nilo se celé uzemn ní.
Krok za krokem se najednou ko enová akra m la možnost daleko nitern ji propojovat se
Zemí. Propojení se s povrchem Zem , bylo d íve dosta ující, avšak nyní se tento zp sob stal
ve funkci pochybný. akra dostala p íležitost propojovat se až do nižších sfér planety Zem .
A podobn to m la každá akra t la. Už nezá ila jen uvnit t la. Najednou se její zá e m la
možnost dostat z t la ven a to zp sobilo obrovské vibra ní rozpínání sv telného t la. Za ala
nová éra vnímání všeho, co existuje.
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Dnes je pro tebe již b žné, že zá svého fyzického t la vnímáš do širokého okolí. Je b žné, že
se vibrace tvých aker prolínají a dohromady jednu velikou kouli vytvá í. Je b žné, že je se
Zemí spojena každá bu ka tvého Já, nikoli jen ko enová akra. Mnoho se toho v
energetickém fungování t la za poslední léta zm nilo. Fyzické t lo prochází zrychlenou
expanzí svého energetického vývoje. A energetický vývoj se vždy odráží v konkrétních
projevech i na tzv. hmot .
V posledních dnech Zem zaznamenala zvýšený nár st své vlastní energie. Jakoby z nitra
cht la n co silného vydechnout. Jakoby kumulovala sílu pro použití k in m, které pot ebuje.
A práv tato kumulace energií u mnoha lidí zp sobila odzemn ní jejich fyzických t l. Ne
každé fyzické t lo je schopno aktivn reagovat na aktuální zm ny, které p ichází. Obvykle
tuto pot ebu registruje až ve chvíli, když už to není jinak možné. ím více však lov k
odolává tomu p izp sobit se zm nám na Zemi, tím více se pak sám se sebou setkává. Dochází
ke konfrontaci vlastní energie lov ka s energií Zem , což vede k projev m transforma ních
p íznak , jenž nejsou vždy p íjemné. Jak se tedy m žeš nejlépe dostat do souladu s vibracemi
Zem ? Jednoduše pluj s tónem Zem . Souzni s ním. Vytvo s ním akord, který krásn zní.
Vnímej, jak se v ten okamžik tvé bu ky zaradují a jak se tvým nitrem rozlévá žár. To se v
tob uvol uje tvá vlastní síla. Svobodu získává. Je nutné, aby tvá vlastní síla m la svobodu
pro to se projevit. Dovol jí to tedy. Dovol sám sob se neustále se Zemí pozvedat. Ucítíš, jak
hluboké propojení se Zemí máš a kolik síly ti toto propojení dává. Ješt nikdy na Zemi nebylo
možné tak nitern vnímat spojení se Zemí jako te . Je to zvláštní doba, která panuje.
Dovol si tedy, a se tvé Já doširoka rozpíná. Nelimituj svá k ídla. Nelimituj se v tom, kam
zá it smíš, a kde je to již zakázané. Nech voln plynout svou zá a ucítíš, jak se sv t kolem
tebe provzduš uje, jak se ti snáze dýchá.
Tím, že jsou energie kolem tebe zhušt né, cítíš se malý a na Zemi nepot ebný. Kolísá tvá
nálada. Ostatní t dokáží p eválcovat svou energií a také máš strach. Strach zp sobuje
zhušt ní energií a neumož uje, aby t lem procházela životní mana. Zkontroluj tedy místa ve
svém t le, která jsou strachem zhušt ná a s odvahou je provzdušni. Proci , jak tato místa
dýchají. Objevíš novou, jednoduchou práci sám se sebou. Ucítíš, jak se p ed tebou otev ou
nové dve e poznání. Budeš se cítit lépe a pozvedneš své sebev domí. Ale co je nejd ležit jší,
prohloubíš tím sv j vztah se Zemí.
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Když budeš sledovat sv j energetický stav ve spojení se Zemí, pak dokážeš i snadno
odhadnout, co se se Zemí d je a jak si energeticky vede. Na svém fyzickém neuzemn ní pak
poznáš, že je t eba obnovit tvé spojení se Zemí. Že jste se ona nebo ty od sebe vzdálili
vibracemi. To m že mít z pohledu asu a delšího úseku nep íznivý vliv na tvou fyzickou
schránku. Jakmile nejsou tvé bu ky dob e propojené se Zemí, nedostává se jim tolik pot ebné
výživy ve form energie. Nedokáží ji ni ím nahradit. Nedokáží ji p ijmout z vesmíru, ani z
fyzické hmoty kolem sebe. Propojení se Zemí je základním p edpokladem kvalitního žití ve
fyzickém t le. A toto propojení se bude stále zkvalit ovat a tím, jak bude Zem ve vzestupu
pokra ovat, bude t eba i uzemn ní neustále aktualizovat. Pokud jsi na Zemi nalad n, pak se to
asto d je samo. P i významn jších pokrocích Zem , nebo když se vzdaluješ od Zem sám, se
tvé t lo nedokáže samo p izp sobovat. Zde je zapot ebí, abys pracoval svým úmyslem a
v dom se propojil se Zemí. V ten okamžik se ti vždy významn uleví. Zkus to i te . Zjistíš,
že se ve tvém uzemn ní n co zm nilo, a že to vnímáš jinak než d ív. Že jsi ve svém uzemn ní
celistv jší a stabilní.
Zem posko ila vp ed a nyní své vibrace op t stabilizuje. A to je i úkol Tv j. eká t
náro n jší energetický as, tak vnímej sv j vnit ní hlas. Vnímej to, co Ti šeptá a p eje si íct.
Vnímej, jak je tv j vnit ní mír d ležitý.
Já z povzdálí sleduji d ní, které prožíváš. Avšak kdykoli budeš pot ebovat mou magnetickou
energii, rád ti ji zprost edkuji a p edám. Má láska k lidstvu je nekone ná. Stejn jako láska
každé bytosti, která se ú astní vzestupu na Zemi. Jsme hrdi, že Zem krá í vp ed tak
intenzivn .
S láskou tv j magnetický p ítel Kryon"

Po p e tení channelingu se prosím v dom energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
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Aktuáln :
Pytlí ek podpory Lady Gaia - M šec podpory
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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