Evoluce emocí
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 10.08.2021
Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni moji milí, zdravím vás svojí magnetickou přítomností a v radosti vás
přicházím povzbudit do dalšího období. Někteří z vás mají pocit, že se svět hroutí, že se hroutí
to vybudované, co mělo být pevné a zůstat navždy stát. Hroutí se však vše, co nemá ve svém
základu slovo láska. Jsou to vztahy, jsou to sdružení, jsou to systémy, na kterých byla
založena vaše společnost. To nezdravé musí odejít, vyléčit se a to, co zbude, to přejde do
laskavosti a otevřenosti srdce. To jen stručně k tomu, co probíhá. Nemusíš se trápit tím, zda
Země činy lidí přežije, či nikoli. Země tu „vždy“ byla. Byla tu v okamžiku, kdy lidé přišli na
tuto Zem. A tak tomu bude i nadále. Země je v bezpečí a to, co se odehrává před vašima
očima, jsou jen děje jedné jediné dimenze. Přitom Země, ta je multidimenzionální. Život tady
probíhá ve více úrovních a rovinách. A vy svýma očima, svojí fyzickou přítomností sledujete
děje ve vaší realitě, ve vašem vnímatelném světě. Když však rozšíříš své vnímání, zjistíš, že
světů kolem tebe je daleko víc. Že to nejsou jen světy přírodních bytostí nebo těch, co
přichází z vesmíru, že jsou to světy, které dosud nemáte pojmenovány jménem a neměli jste o
nich dosud ani tušení. Světy, kde je hlavní energií ryzí láska, světy, které žijí v míru a neznají
žádné oddělení. Oddělení od skutečnosti, že nejste sami, že existuje něco víc než vámi žitý
svět.
Tyto světy pečlivě sledují vývoj lidstva, jeho mentální zralost, jeho emoční evoluci. Protože
takto se to opravdu dá nazvat, probouzíte své city a míříte ke stále hlubší a hlubší lásce.
Proplouváte prostorem, ve kterém vnímáte ostrovy hluboké lásky a ještě hlubší beznaděje.
Střídají se u vás tato dvě období podle toho, kde právě vaše loď vědomí kotví a zůstává. Učíte
se balancovat na prostoru, který je vám k životu dán. Snažíte se být neutrální a svojí
vyrovnaností se udržovat v klidných vodách. A pak přichází ona láska, o které tu hovořím.
Z klidu a vyrovnání se vynořuje poklidný ostrov hlubokého citu, který je daleko niternější než
kdy byl jakýkoli cit prožíván. Dostáváte se do stále větších hloubek lásky a ta samotná vás
dojímá. Láska ke všemu a všem, ke všem lidským bytostem, láska k planetě i vesmíru, láska
ke všemu, co probíhá, byť je to ještě v energiích boje, neboť za bojem je vždy strach a ten jen
zraněnou lásku ukrývá.
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Vše na této planetě se týká lásky. Vzestup je o lásce, kterou každý z účastníků vzestupu
pozná.
Možná teď hodnotíš svoji schopnost milovat. Avšak nehodnoť nic, natož sám sebe. Vystup
z iluze hodnocení, jsi hoden lásky tak jako všichni na této planetě a máš možnost procítit
stejnou hloubku lásky, kterou ostatní již zažívají. Není jich moc a není jich málo. Je jich
přesně tolik, jak je kdo připraven. A možná mezi ně patříš i ty. Možná jsi již objevil ostrůvky
lásky – ten pocit, kde je láska násobena a ty máš v ten okamžik touhu obejmout celý svět.
Je krásné žít na tomto světě. Láska zde dýchá, láska zde žije. Láska se zde stává domovem.
Vy všichni jste vyslanci hvězd, kteří přišli tuto planetu osídlit láskou. Láskou, která tu kdysi
s dualitou vyhasla a nyní se vrací zpět. Konečně je to v míře, která je i vidět. Je vidět i
z vesmíru, je viditelná i z našich kosmických lodí, z našich plavidel. Láska, která jako Fénix
z popela povstává. Je to hluboký proces transformace, je to proměna lidstva, evoluce emocí.
Máš čest být přitom a objevovat v sobě lásku ve stále větší síle, stále víc bez hranic a bez
jakýchkoli příkazů či pravidel. Máš možnost v sobě objevovat to, co jsi v sobě léta neviděl.
Na co jsi v sobě možná zanevřel, co jsi možná odložil stranou, abys dokázal v dualitě žít. Máš
možnost vidět to, jak tvé světlo stále víc a víc září. A to nehledě na okolnosti, které tě životem
provází. Tvé světlo má touhu zářit víc, má touhu doprovodit tě do hlubokých sfér lásky, do
tak hlubokých energií, které jsi na této planetě ještě nezažil. Skrývá se v tom obrovská síla.
Síla, která mění vibrace na velikou vzdálenost, která dokáže léčit i zacelovat, která vede
k úplnému uzdravení těla i duše. Protože právě v emocích jste v poslední době jako lidstvo
zkoušeni. A tu zkoušku jste si připravili sami. Nepřichází odnikud zvenčí, je jen
vyvrcholením emočních nepokojů lidstva. Vy lidé jste za to odpovědní, ale to neznamená, že
na sebe nyní stáhneš vinu. Jen se ukazuje to, co dlouhou dobu tlelo uvnitř lidské rasy, a čeho
je třeba se vzdát. Paradoxně to vedlo ještě k většímu strachu a manipulacím, lžím, které se
stávají pravdou a za pravdu se považují. To vše bude mít ještě své vyvrcholení.
Mnozí z vás čekají na to, že přijde někdo zvenčí a do tohoto procesu zasáhne. Přijde spasitel,
mesiáš, mimozemšťané. Jenže milí přátelé, v tématu, které se vám otevřelo, můžeme pouze
přihlížet. Nikomu z nás není dovoleno pracovat na zklidnění situace, aniž by k tomu byl
závažný důvod. Jen sledujeme dění a pomáháme tam, kde pomoc opravdu chtějí. Pokud se
cítíš situacemi zvnějšku emočně oslaben, pak můžeš kdykoli požádat o pomoc toho, komu
věříš a může to být opravdu kdokoli – nanebevzatý mistr, samotný Bůh, anděl, já … může to
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být jakákoli tvá oblíbená bytost, toho, koho považuješ za svého přítele a ten ti v ten okamžik
energetickou pomoc dá. Takto se dá snadno pomáhat, však málo je těch, kteří žádají. Daleko
více je těch, kteří pomoc světelných bytostí zneužívají, respektive lépe řečeno snaží se jí
zneužít. Ve vesmíru panuje jasný řád a právě díky tomu vesmír funguje v harmonii a cesta
každého je v něm svobodná. Svobodné je tedy i rozhodnutí každého, zda si pomoc přeje či
nikoli. Nemůžeme na Zemi přiletět a odebrat lidstvu jeho lekce, to by se zastavil vývoj na této
planetě. Věřím, že chápeš, co mám na mysli, a co se ti tím snažím říct. O tomto tématu jsem
již častěji hovořil.
Však vraťme se k tomu, co na Zemi právě probíhá. Je to emočně pohnutá doba. Snadno
sklouzneš do emocí, které nemáš zpracované a snadno také vystoupáš k emocím, které u sebe
dosud neznáš. Umožňují to aktuální vibrace, na které Země povýšila. A to se bude
v následujícím období ukazovat stále víc a víc. Někdy nebudeš chápat sled a průběh svých
emocí, avšak v každém případě ti mají poskytnout návod k tomu, jak aktuálně žiješ a kam
míříš. Na ostrově lásky se jen láska udrží a žádná jiná emoce nemá šanci zde pobývat. A tak
všichni lidé míří ke svým ostrovům lásky, ke svému vlastnímu poznání, kde přestávají emoce
skrývat. Všimni si, že i z veřejné sféry unikají emoční výjevy, které by dříve byly skryty.
Udržet své emoce tak zvaně pod kontrolou se začne stávat stále více nemožné. Jediným
řešením je propustit v sobě to, co je tam zkrátka uvízlé. Dojít k odpouštění, dojít do bodu míru
a ukončit sám se sebou hry na utrpení, bolest a křivdu.
Užívej si okamžiky, kdy se ti podaří dostat se do hlubin lásky a zažívat tento nádherný cit.
Načerpej z těchto okamžiků vzácnou energii a postupně zjistíš, že se v této energii nacházíš
stále častěji. A méně a méně bude nepříjemných chvílí, bude ubývat emocí, které jsi držel ve
svém zajetí a ty svoji vyrovnanost začneš pociťovat nejen ve své mysli, ale i v tom, jaké
vibrace kolem sebe šíříš. Ze tvé přítomnosti bude vyzařovat stále víc klidu a pochopení,
energie bezpečí. Již nyní jsi světelným majákem pro své okolí a představ si, až postoupíš na
vyšší úroveň a tvé vyzařování a úroveň klidu se zesílí.
V energii klidu a beze strachu – tam začíná nulový bod, skrze který se budeš nořit do hlubin
lásky. Začni tedy vědomě prožívat život beze strachu. Postav se proti němu a řekni si: „Stop!
Není důvod se bát.“ Strach je energie, která tě dokáže paralyzovat, bere ti tvoji sílu a odebírá
zdraví. Uvolni se ve svém vlastním míru a věz, že kdyby neexistoval strach, neexistoval by
ani nepokoj, nemoc, ani žádná jiná újma.
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A tak se zbav obav z následujícího období. Život na Zemi má mnoho tváří a tobě ukazuje tvář,
která je jasná a laskavá. Když vstoupíš do života beze strachu, bude se tak život i chovat. A
čím více lidí toto dokáže, tím víc síly si vzájemně nevědomky dáte. Jednotlivec je stále ten,
kdo zahajuje proces změny, kdo je hybným motorem. Čím více změn, tím více chaosu, ale
také více světla, protože každá změna bortí zastaralý systém a ukazuje jinou cestu, než která
tu dosud byla.
A tak ti přeji, aby tvé dny byly co možná nejklidnější, abys dokázal udržet svůj vnitřní klid a
mír a stále častěji jsi navštěvoval své ostrovy hluboké lásky, které ti poskytnou tolik
potřebnou sílu a bezpečí.
Když budeš v nesnázích nebo budeš jen potřebovat energii, nezapomínej na své energetické
přátele, jsou tu kdykoli pro tebe.
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

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Kopírování textu je možné pouze s uvedením všech zdrojů.
© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

4

