Rovnováha polarity muže a ženy
Poselství Kryona p ijala Marketa Selinijana dne 19.10.2016
Celý channeling je Kryonem energetizován a b hem tení m žete vnímat vibrace magnetické lásky.

"Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a dnes bych rád pohovo il
o tématu, které pro vás m že být inspirací a vést vás k ur itému pochopení. Každého
tak, jak bude chtít.
Zem se op t p ehoupla do fáze každoro ního blížícího se vyvrcholení a n kte í z
vás jsou ve stavu stagnace. Je klid, který zdá se, nikde nekon í. Dovolujete si zažívat
podzim plný tiché euforie a neplánovat, co bude dál. P ítomnost vstupuje stále víc do
vašich život . A je radostné tomu p ihlížet. Zvláš u n kterých z vás jsou pokroky za
poslední období velice markantní. Jiní rádi stále dokola opakujete své staré vzorce
chování a neradi m níte sami sebe. Avšak jen ve zm n je síla. Ve zm n je vše v
pohybu a ve zm n neexistuje stagnace.
Zm na p ináší i ono vysn né ticho, po kterém duše touží, a které te zažívají mnozí
z vás. Je to ticho ur ené k ukotvení nasbíraných sil a umožn ní nového nádechu v
energii, která vás následujícím obdobím provede. Bude se týkat osobních zm n a
energie vycentrování. Je to d ležitý krok a ovlivní vše kolem vás. Energie, které
p ichází, budou klást velký d raz na vyrovnání vnit ních polarit. Osobnostní složky
vnit ních aspekt duše si p ejí být vyrovnány a uvnit n kterých z vás p ímo k i í a
volají po zm n .
Touhou snad každé duše na Zemi je mít vyvážený, stabilní partnerský vztah. Mnoho
z vás touží po odm n ve form op tované lásky. A když nep ichází, propadáte
beznad ji a ztrácíte víru v radostn jší bytí. P esto kde je k tomu všemu klí ? Ve
vnit ním vyrovnání.
Váš vnit ní muž a vnit ní žena pot ebují požehnat ve smyslu obdarování vibracemi,
po nichž touží, a které jim chybí.
Jakmile váš vnit ní muž za ne milovat vaši vnit ní ženu a bude tomu i naopak, pak
dochází k zázraku, který se projektuje do celého vašeho života. Okamžit m níte své
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zažité vzorce chování. Okamžit vystupujete ze zajetí vn jších vztah a za ínáte
svobodn ji žít. Své partnerství za ínáte vnímat jinak než doposud a s partnerem
utvá íte mocný proud energie. Takové partnerství má váhu vyrovnaných vah a je
stabilní kotvou v dobách, kdy každý hledá sám sebe a karmická partnerství ukon ují
sv j život. Je inspirací ostatním. Neuhasíná a jeho žár stále a jasn ji plane jisk ivým
plamenem. Je vášní, je napln nou touhou, je tím, co nazýváte napln ním podstaty
života na Zemi. P ekonává hranice, p ekonává Zemi a p ekonává také celý vesmír.
Tomuto vztahu není nic cizí, nebo splývá se vším kolem sebe. Svou láskou
pozvedává široké okolí.
Avšak jak dojít k tomuto napln ní? Jak za ít žít v rovin vyrovnání? Je to vše o
vyrovnání tvých osobnostních polarit. Je to hluboká cesta do nitra tebe samotného a
naleznutí lásky ve všech aspektech tvého Já. Propojením této lásky uvnit tebe pak
vzniká sv telná sí , cesta. A tato cesta mí í k lásce tvého života. K té, která nikdy
neumírá a fyzické t lo je pro ni jen jednou etapou v existenci jejího života.
P itahuješ pak do života muže / ženu svých sn . Osobu, která žije v podobné úrovni
vyrovnání. Vztah nové doby není o tahání jednoho partnera stále výš. To jsou
karmické svazky, ze kterých se, v okamžiku svého proz ení, snažíš vymanit. Tato
cesta byla únavná a plná energie vy erpání. Možná tuto cestu znáš.
Vyrovnaný vztah je o spolupráci cesty. Je to radost s okamžiky oboustranného
osobního r stu. Je to oslava každého dne života. A je jedno, že je pár dní jeden z
vás vibra n výš, ten vibra ní rozdíl se vždy brzy vyrovná. Cesta každého z vás toho
druhého posouvá. N kdy se m že jednat o kvantový skok. N kdy sotva patrný
kr

ek. Cesta vede stále dál a nikde neustává. Rozvoj obou duší vede k blaženosti

celku. Nitro každého z t chto lidí je skráp no energií vykoupení a ta jako vodopád
tryská z jejich srdcí dál. Tím se lé í vztahy v širokém okolí.
Když vnit ní aspekty tvého Já dojdou k vyrovnání, pak tvé nitro zaplní obrovská touha
lásky. Tato touha je magnetickou energií a p itahuje k tob p esn to, co je tvým
vibracím v danou chvíli podobné.
Mizí vnit ní boj, mizí chtí e a záchvaty zu ivosti ega. Mizí beznad j a p ichází pocit
napln ní. V tomto bodu je snadné dosáhnout všech cíl , které duše má. Srde ní
akra zpívá a raduje se ze svého vylé ení. Není nic krásn jšího než rovnováha
polarity muže a ženy. Energie lásky je automaticky bezpodmíne ná. A net eba se k
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tomu nic u it, ani se v tom n jak dál vzd lávat. Vše nosíš uvnit sebe a tato láska
p ichází sama, když p ekro íš sv j vnit ní stín. A dovolíš si být tím, kým jsi, bez
masek, které sis dal sám, abys zapadnul do spole nosti, ve které žiješ.
Ve vesmíru existuje kouzlo p itažlivosti mezi všemi bytostmi. Neexistuje tam
rozdílnost pohlaví a p esto tam jistá rozdílnost energií existuje. Vždy se tak p itahuje
ur itá forma vibrací. Z lidského úhlu pohledu se m že zdát, že muž p itahuje ženu a
je tomu tak i naopak. V energii vnit ního vyrovnání opravdu dochází k propojení s
bytostí, která nese znaky opa ného pohlaví.
V dualit došlo k poškození mnohých znak muže a ženy. N kdy se muž snaží být
ženou, jindy žena mužem, n kdy se p itahují stejná pohlaví. Pokud u t chto osob
dojde k vnit nímu vyrovnání, pak m ní sv j sm r a jejich p itažlivost za íná vyza ovat
pole, na které reagují osoby opa ného pohlaví. Je to jako zámek a klí . Jen spole n
dokáží dve e ke svobod otev ít. U t chto osob však existuje obrovský vnit ní strach
a pot ebují uvnit sebe zpracovat mnoho traumat z minulosti. Odpojili se od svých
znak pohlaví a jako náhražku je hledají u ostatních. Je to výzva, kterou si s sebou
p inesli na tento sv t. Lidé, kte í tento úkol zvládnou, významn m ní kolektivní
myšlení a p episují chybové vzorce v obrazci lidstva, jež byl ve své prap vodní
struktu e poškozen. Provádí hlubokou lé ivou práci uvnit sebe a zárove umož ují
všem lidem na Zemi svobodn ji žít a propojit se se svým ur ením.

istí tažná kola

sv telného vozu, kterým lidstvo sm uje ke vzestupu. Svou o istou pracují na
merkab Zem .
Každý jednotlivec p ispívá svou prací uvnit sebe k mnohým zm nám na Zemi. Jsou
to vzácné chvíle, kdy jsi sám se sebou. Možná si nep ipadáš na Zemi d ležitý,
možná stále hledáš sv j sm r, možná tápeš v tom, co uvnit sebe zm nit, avšak vždy
v z, že jsi to práv ty, na koho Lady Gaia spoléhá a komu d v uje. Vždy práv
proto jsi byl pozván na Zemi a pozvání jsi p ijal. Zem se tak stala tvým domovem.
A i když zm ny nevidíš, není to nic, ím by ses m l trápit.
Nau se být v harmonii se sebou a to povede k harmonii i s tvým okolím.
Nau se íst ze svých vlastních pocit . Tu zkušenost nevy teš z knih.
Nau se porozum t svému vlastnímu sv tlu a podle n j žít. Tvé sv tlo t povede a
stejn jako rozkvete láska uvnit tebe, najdeš ji i vn sebe.
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To, v jakém vztahu nyní žiješ, to jen zrcadlí tv j vlastní vztah k tob samotnému.
Vždy máš to nejd ležit jší p ímo na dosah. Jen mít odvahu se na to podívat a
prohlédnout skrze r žové brýle, které si dáváš, když nechceš m nit nic uvnit sebe.
Tvá cesta do nitra je vždy otev ená, když o to sám sebe požádáš.
S p áním magnetické milosti pro vše, co ti už neslouží a s úctou ke tvé jedine nosti.
Kryon"
Po p e tení channelingu se prosím v dom energeticky uzemni.
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Aktuáln :
Nové CD Kryona s channelingovou meditací na téma
"Vnit ní mír" k dispozici od ervna 2016.
T ším se spole n s Vámi!

Marketa Selinijana

Více informací: http://zemeandelu.cz/cd-kryon/cd-kryon-vnitni-mir
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