Nová energie a svoboda
Poselství Kryona p ijala Marketa Selinijana dne 03.02.2017
Celý channeling je Kryonem energetizován a b hem tení m žeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Zdravím vás, moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a v lásce s vámi sdílím tato
slova. Za al pro vás nový rok a op t stojíte p ed možnostmi, jak s ním naložit.
Kladete velký d raz konc m a za átk m a p itom vše b ží bez rozdílu asu. Nic se
nezm nilo, nová energie ne ekala v prosinci za dve mi, aby vstoupila s p íchodem
Nového roku mezi vás. Nová energie je tu k dispozici stále. Toto zjišt ní je pro
n které z vás zklamáním. Avšak pro se upínáte k ur itým dat m a as m a
netvo íte sv j sv t podle toho, jak to cítíte uvnit sebe? Ne podle toho, jak vám
doporu uje n kdo jiný. Když se zam íte na sebe, pak poznáte, že as ke zm n je
vhodný vždy, když je srdce p ipravené. Není k tomu t eba nového roku, správného
dne v m síci, konstelace hv zd ani postavení M síce. To všechno jsou jen berli ky
k vašim rozhodnutím. Tu nejsiln jší energii ke zm n dokážeš vytvo it práv jen ty
sám. A když se p estaneš upínat ke vn jším podn t m, poznáš, že to tvé srdce
nemohlo na asovat lépe.
Nebo vše se m ní, p estává platit kalendá , na který jste zvyklý. Charakteristiky
znamení, o které se opíráte a také se na n rádi vymlouváte, se m ní s tím, jak Zemi
zasypávají proudy nových energií. Nic nez stává p i starém. Vše nov bude psáno,
v etn dosud platných zjišt ní. Proto, ím více se osvobodíš od starých systém , tím
snadn ji za neš p ijímat a vst ebávat nové informace.

eká t pak mnoho báje ných

objev . Otevíráš se v d ní, které nestaví na manipulaci a vibracích zneužití.
I význam slova láska se m ní. I tu za neš chápat citliv ji a rozvíjet v úrovni srdce.
V místech, kde se zrodila a opravdu má žít. Není pro tebe d ležité slyšet nové v ci,
když neporozumíš základ m nového sv ta. Pak jen teš univerzitní literaturu, kterou
však nepojímáš v celistvosti, neb ti základní lánky do mozaiky chybí. Tento krok
nelze nijak ošidit. eká na Zemi všechny lidi. Obracíte se k módním témat m
o duálních duších, partnerech duše, novém rozm ru sexuality, k vibracím, které nese
Zem pro daný den, druzích prokletí, kterými duše prošla, kdo kdy Zemi ohrožuje
nebo zda je vaše soužití s partnerem karmické. A dál bych mohl pokra ovat. (Kryon
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se usmívá. ... ) Avšak kam se pod l tv j hlavní rozm r tebe samotného? Jsi opravdu
p ipraven se tímto v kvalitní úrovni zabývat? Nebo jen ego dychtí po informacích a ty
si dokazuješ, že na to máš?
Spirituální ego je hnáno chtí em a touhou po neznámém, kde máte pocit, že
dokážete prožívat n co nadrozm rného. Oh, moji milí, není tomu tak.
"Kdo chce v iluzi žít, tomu bude iluze vytvo ená."
Pamatuj na tuto moudrou v tu, která provázela stvo ení vesmíru a p ispívá ke
svobodnému rozhodování t ch, kdo v n m žijí. Proto n kdy nedokážeš prohlédnout
vlastní iluzi a vlastní stín, utápíš se ve svých zjišt ních a nedokážeš dojít napln ní.
To je astý konec t ch, kte í hledají a rozb hnou se vp ed chtí em svého
spirituálního ega. Jejich cesta kon í v tším zašmodrcháním než za ala a je t žké ji
pak rozmotat do jasných cíl a rozhodnutí. Tento lov k neví, co vlastn chce a
nedokáže pak rozpoznat impulsy svého srdce. Vyvaruj se tohoto chování. Ned lej
spirituální chyby, které d lali tvoji p edkové. Tím myslím lidstvo samotné. Oprosti se
od všech vliv zven í. P esta být závislý na zprávách z vesmíru od jiných lidí a
za ni vnímat ty své. A pak ty, které se k tob p ece jen dostanou, zapadnou k t m
tvým a vše dá dohromady jeden velký celek. Tv j st ípek se se st ípkem kolektivu
propojí. V tom je to cenné um ní. K tomu jste všichni vedeni, moji milí. Ne k závislosti
na zprávách, které jsou mnohdy zmanipulované bytostmi, jenž si íkají sv telné.
I mé sd lení si prov

ve vibraci svého srdce. Možná máš strach to ud lat. Máš

strach z toho, co bude tvým zjišt ním. Tvé srdce nelže. Možná se jen sám p ed
sebou snažíš skrýt pravdu a ochránit se p ed zklamáním z prohlédnutí duchovní
bubliny, ve které jsi žil. Když z ní však vystoupíš, otev e se p ed tebou ten pravý,
nekone ný vesmír. Vesmír, který je tak reálný, až je hmatatelný. Této energie se
dokážeš dotknout. Dokážeš ji vnímat a p itáhnout ji k sob blíž. Je to opravdová
nekone nost bytí, která je ti souzená, když vystoupíš ze své duchovní bubliny.
Odsekni se proto od všech skupin, které v tob vzbuzují strach. Pro

teš texty, které

ho v tob vyvolávají? Pro jsi ješt neopustil "mistry", kte í t nutí pracovat s tématy,
která v sob necítíš? Pro se bojíš vn jšího sv ta a schováváš se ve své ulit
údajného bezpe í? Kdo ti sd lil, že je sv t kolem tebe energeticky nebezpe ný? To
je jen pár otázek, na které si lehce dokážeš odpov d t sám.
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Vím, že tento channeling p edávám a mé médium jen "koulí o ima" p i p edstav ,
jaké reakce to vyvolá. Ale zám rn volím p ímost otázek a svobodu tvých odpov dí.
Je na ase se za vlastní pravdu postavit a opustit pomyslné sv tlo, které slouží
dualit . Není to sv tlo, je to jen závislost pro senzace chtivé lidi. Pro ty, kte í ve svém
vnit ním vnímání oslepli tím, že svou pozornost v nují t m, kterým vše uv ili.
Uvnit sebe pravdu hledej, m j milý. Pak objevíš, že spousty "pravd", které jsou ti
p edkládány, s tvými pravdami nesouzní. Za neš pak žít daleko svobodn ji ve svém
Bytí. Teprve pak za neš být svobodný. A v této svobod , když se za neš rozvíjet,
p jdeš tryskovou rychlostí vp ed. Je to restart tvého myšlení. Je to isté sv tlo, které
v tob za ne zpívat a k tob hovo it. Tvá moudrost nep jde zastavit. A tím zahájíš
sv j vnit ní vzestup. Opustíš akce, které s tebou, o ostatními, se Zemí manipulují a
vrhneš se do d ní, které ti p ináší osobní r st, ímž zárove p ispíváš k míru na
Zemi.
eká t krásné období, když otev eš o i a vystoupíš ze starého myšlení. Krok za
krokem pak sundáš ot že, které t brzdily. V bec jich nemusí být mnoho. Vše máš
ve své vlastní režii. Dop ej si tedy každý den chvilku relaxace a zam

se na sebe.

Co ti chce tvé srdce íct? Jak se cítí? Co mu chybí nebo co si p eje propustit?
Oprosti se od všeho, co t roz iluje a trápí a vnímej, jak se da í tvé duši uvnit tebe.
Pak vynechej tém

všechny tipy z ven í, ponechej si jen ty, které tvé srdce napl ují

a tím sám sebe propustíš z velkého tlaku, kterým jsi se dusil. Ucítíš to v rozpínání
svého sv tla. Jeho síla pro tebe m že být p ekvapením. Avšak jak se vše zklidní,
za neš se pohybovat vp ed, jako bys m l k ídla motýla. Snadno a lehce, s p ehledem
se vyhneš všem p ekážkám, které sis ješt naplánoval. A ty, které si p ece jen
vyhlédneš jako sv j cíl, abys na nich p istál a pou il se z nich, ty dokážeš s rychlostí
mistra rozklí ovat a vy ešit.
Takové m že být tvé období, když p jdeš vp ed bez spirituálního ega a za neš se
rozvíjet podle touhy svého srdce.
S láskou t budu provázet a radovat se z pokrok , které jsou pro Zemi požehnáním.
S láskou Kryon."
Po p e tení channelingu se prosím v dom energeticky uzemni.
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Aktuáln :
Od prosince 2016
Kryon - Svitky tvé moudrosti
52 energetických karet + kniha jako pr vodce tvou osobní transformací
Témata, která jsou tvé duši blízká a umož ují ti lépe pochopit sám sebe.
Pro za áte níky i pokro ilé. U ebnice Nové doby.
Více informací: http://zemeandelu.cz/kryon-svitky-tve-moudrosti

Od ervna 2016
CD s energetickým zážitkem, channelingovou meditací na téma
Kryon - Vnit ní mír
Uzav i mír v sob a osvobo se od starých blokád a bolestí.
Jemn , šetrn , v radosti a požehnání.
Více informací: http://zemeandelu.cz/cd-kryon/cd-kryon-vnitni-mir

T ším se spole n s Vámi!
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