Tvá transforma ní práce pro Lady Gaia
Poselství Kryona p ijala Marketa Selinijana dne 02.06.2016
Celý channeling je Kryonem energetizován a b hem tení m žete vnímat vibrace magnetické lásky.

"Moji milovaní, zdravím vás. Jsem Kryon a p icházím, abych vás seznámil se situací na Zemi.
Mnoho jsi toho zaslechnul, mnoho se toho kolem tebe d je. N kdy si p ipadáš, že nerozumíš
tomu, ím Zem nebo ty vlastn procházíš. as se zrychluje a pole manifestace zesiluje své
p sobení. P esto se nacházíš v nejklidn jším období za posledních pár let a tvé sv telné t lo,
tvá merkaba, se stabilizuje. Stejn jako to nyní probíhá u Lady Gaia samotné. N kdy se to zdá
jako veliké p emílání, veliký skok, ale ve skute nosti se vše stabilizuje a ve vibracích nachází
spole nou notu, spole ný tón, aby se vše mohlo znovu rozjet a rozb hnout. V tomto období
pomyslného ticha dostáváš mnoho vnit ních impuls ke zm n . Jsou vyzvedávána témata,
která se neslu ují s vibrací, ve které si p eješ být. A proto ti to n kdy p ipadá, že jsi na
koloto i ve svých emocích. P esto máš nyní jedine nou možnost dostat se do stavu nula
- do svého absolutního vyrovnání, kdy kolem tebe as ani prostor neexistuje. N kdy se ti to
již stává.
Máš okamžiky, kdy je vid t, že se rozplývá tvé sv telné t lo a ty splýváš s Dechem Lady
Gaia. Pak spole n se Zemí prožíváš vznešený as a máš pocit prázdnoty a p esto hlubokého
napln ní. V ten okamžik se stáváš pln v domou bytostí se svým pevným ur ením a v ten
okamžik znáš sv j pravý cíl. Vše je ti jasné, aniž bys kladl otázky. Znáš na vše odpov di.
Pak vmžiku tento stav mizí a ty se op t ocitáš ve stavu, který souvisí až s neuzemn ním.
Nejsi schopen se soust edit a i p es v domé spojení se Zemí máš pocit, že se ti uzemn ní
n kdy nedostává. V tomto nejsi sám. Toto zažívá mnoho lidí, kte í se vydávají cestou
probuzení. Pocit kolísání propojení s Lady Gaia, p i emž s ní stále dob e propojen jsi.
N kdy to totiž souvisí s místem, na kterém se nacházíš. Pokusím se ti v obrazech p iblížit
tento stav. P edstav si, že zažíváš onen stav blaženosti sjednocení se Zemí. V ten okamžik
se nacházíš na konkrétním míst , kde pod tebou vede neviditelná sí . M žeš se nacházet na
míst st etu více bod , které je siln transforma ní a zape et no ochranou proti zneužití.
Nejedná se o místa setkávání ley-lines, jak je znáš. Zem je protkána mnoha drahami a
liniemi, které lidské smysly nevnímají. Pak to místo, na kterém jsi, p sobí dv ma sm ry.
Jedním sm rem ti pomáhá opustit vnímání prostoru a asu a díky této tvé vnit ní prom n
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se poklop s ochrannou pe etí Zem sám otev e. Pak následuje hluboce transforma ní práce
Lady Gaia, která tím místem uvol uje energie, jenž z oblasti nashromáždila. To je onen
vnit ní pocit ví ení energií, kdy u tebe klesá vnímání pocitu uzemn ní. Jsi p itom jen v
energetické "smršti", která v daný okamžik rovn ž pracuje skrze prostor a as. Stáváš se tak
ú astníkem niterné transformace Lady Gaia, kterou si však vede ona sama. Za tvé pomoci,
kdy se tvé sv tlo b hem stavu relaxace ocitlo ve stavu bez asové p ítomnosti. Svou istotou
jsi umožnil odkrytí pe et , která body zám rn chrání proti v domému p sobení t ch, kte í
všechno nejlépe ví a znají. Tato místa byla pojišt na ochranou a ti, kte í tvo í ve spirituálním
egu se k nim nedostanou. Zpod Zem pak vyv rá vysoce transforma ní pramen, který istí
Lady Gaia a vše, co se v tomto míst nachází. Tato místa není možné snadno naleznout. M ní
svá p sobení. Jakmile místo opouštíš, pramen mizí a vše splývá s b žnou energetickou
náladou krajiny. Tyto neviditelné linie jsou pohyblivé, p esouvají se a je to jako bys zatáhl za
jednu nit ve sv telné síti a celá sí se nato í sm rem, který je aktivován. A proto m žeš mít
tento stav na mnoha místech, neb tato sí cestuje podle pot eb Lady Gaia samotné a podle
p ipravenosti t ch, kte í svou p ipravenost ne ekají. Možná jsi již i ty dosp l svou
energetickou p ipraveností do fáze, kdy tímto zp sobem pomáháš Lady Gaia tam, kde to
práv pot ebuje. Je nádherné pak sledovat, jak se tímto procesem Lady Gaia o iš uje a
probouzí. Je nádherné sledovat úmysl t ch, kte í se s tímto cílem na Zemi již zrodili. A p itom
v istot nev domí své Bytí se Zemí propojili. Pocit neuzemn ní po n jaké chvíli mizí, to
vždy, když již sv telný proud splnil to, co má. Pak se znovu cítíš stabilní a ukotven ve svém
Já.
Na Zemi proudí ím dál více informací a pozornost t ch, kte í jsou na druhé stran závoje, se
zesiluje. Staré se brání ím dál víc a nechce p ijít o své místo, které si udrželo tak dlouhý as.
A tak nejsnazší cestou, jak lov ka zmást, je p inášet zkreslené informace. Informace, které se
zdají být láskou, avšak po rozmotání obalu, který má lov ka zmást, se ukáže pravá
energetická tvá . P sobí zde nízké mistrovské energie, které je velmi t žké uchopit a v dualit
rozeznat. Slepá víra pomáhá lov ka zmást. Když se však zam íš na vibrace srdce a propojíš
je s vibrací toho, co už víš a znáš, pak vždy vibruješ výš než nabízené informace, které t
mohou zmást. Setrvávat v této vibraci je pro tebe až nep íjemné, protože tvá sv tlem nabitá
aura netouží v novat svou energii tomu, co již dávno ztratilo nad Zemí svou moc a snaží se ji
nabýt zp t, snaží se chytit se toho, na co slyší n která nezpracovaná ást lov ka. A již v
energii lítosti nebo v energii boje. Tyto mocnosti používají libozvu ná slova a snaží se za adit
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do života spirituáln p ístupných lidí. Používají slova mistr a mistryní, hovo í jazyky, které
jsou blízké Boh m. Nastává as, kdy se spirituální sv t za íná pomysln rozd lovat a lidé
s egem vzývají stále siln jší a mocn jší energie, jen aby si uchovali svou p íze a svou
vybudovanou tvá . P itom tyto energie již nejsou energií istého sv tla.
Ve sv t spirituality neexistuje konkurence, tak jako v žádné jiné oblasti Bytí. Energie jednoty
je více než podp rná. Sv tlo podporuje sv tlo a vzniká nekone ná sv telná sí , která pomáhá
vystoupit z duality všemu, co se teprve jít cestou sv tla rozhoduje. Protože každý má sv j
vlastní okamžik procitnutí. Každý je ve svém život na jiné úrovni Bytí.
Zem a lidé na ní jsou ve svých schopnostech vyrovnaní. Rozdíl je jen v tom, že n kte í již se
sebou umí pracovat a zvládají své schopnosti, které jiní nazývají nadp irozené. Jsou však
každému z vás vrozené. A jen cestou pokory se odkrývají a rostou a ty se tak dostáváš do
stavu v domého p sobení svého celistvého Já. To je multidimenzionální a tak se krok za
krokem objevují nové a nové schopnosti, na které je tvé fyzické t lo p ipravené. Tak stále dál
a dál rozvíjíš sv j stav. Vše postupn . Nelze vstoupit do úrovn nejvyššího v domí v jeden
jediný den. Tvé t lo k tomu není p izp sobené a možná už sám víš, že s každým krokem,
co u iníš, se i tvé t lo pozvedá a následuje jeho projasn ní a o ista. Opouštíš staré zp soby
stravování, opouštíš ist konzumní zp soby života a za ínáš žít mnohem jednodušeji než
d ív. P itom v daleko v tší svobod a v neustálém r stu svých schopností. Není zde žádný
v tší vyvolený než jsi ty. Všichni jste ve stejné rovin bytí. Každý jiným darem obdarováváte
tuto Zem a tím jste pro velký celek nejv tším p ínosem.
Nevnímej se jako mén cenný p ed t mi, kte í se zdají být dál. Vnímej svou krásu a úsp šnost.
Vždy každé uv dom ní si sebe, lov ka kup edu posouvá. Posouváš se tak rychle, jak umíš.
A i když n které tvé kroky mohou vést zp t, vždy je to v jistém úhlu pohledu, cesta vp ed.
A p esn tak se chová i spirituální ego, které t vede pomyslnou cestou vp ed a d sledky pak
musíš nést sám. And lskou bytost poznáš podle její energie, vyza uje z ní silné sv tlo a
pokora. A už jen její p ítomnost t vyrovnává a harmonizuje.
Všechny cesty vedou do sv tla. Všechny cesty jsou ty pravé. A duše má vždy dostatek
možností rozpoznat cestu, která je práv pro ni tou cestou ur enou. Cesty se od sebe liší jen
istotou. M žeš krá et vp ed cestou, která je blátivá, kde každý krok dop edu podkluzuje
a vše, co tvo íš, tvo íš mnohokrát. Vstáváš špinavý a neustále musíš istit sv j šat. I tato cesta
vede k probuzení. Je otázkou, jak dlouhá je a kdy duše k vysn nému cíli dosp je.
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N kte í práv takovouto cestou za ínají a v ten okamžik je to pro n nejlepší cesta, kterou
mohou jít. Nebo neexistuje správn nebo špatn . Je vždy jen pravý p ítomný okamžik.
Existují cesty, které podávají zkreslené informace a kde se obrazn

e eno couvá zp t a

lov k ztrácí své vibrace.
Existují cesty, které jsou lemovány radostí a p i každém kroku vp ed duše pook eje.
Existují cesty, které se tém

nijak nepohybují a z stávají stagnující v energii, kterou nabízí.

A existuje mnoho dalších cest, p esn tolik, kolik duší je na této planet .
Pamatuj, že si cestu volíš vždy sám. A i když jsem toto již vzpomínal a je to téma, o kterém
hovo ím asto a rád, nyní hovo ím s výzvou, abys ješt jednou vnímal to, kde se nacházíš a
kudy jsi došel do stavu "tady a te ". A pokud to byla cesta, po které by ses vydal znovu, pak
je to cesta, která zp sobuje tvé duši pot šení a ta roste a raduje se. Pak je to cesta, kterou si
tvá duše vysnila. Krá ej touto cestou dál a vnímej, jak svými kroky inspiruješ jiné a práv tím
a tvými iny se i Lady Gaia probouzí. A pokud to není cesta tvých sn , pak ji jednoduše
zm . Vždy jen ty jsi tím, kdo o tom rozhoduje.
V tomto období t tedy eká krátký uklid ující skok, kdy dochází ke tvému vnit nímu
vyrovnání, aby ses rozb hnul zase vp ed, protože vlak vzestupu, ten nikdy nezastavuje!
S láskou a p áním krásných dní plných porozum ní a pochopení.
Tv j Kryon"
Po p e tení channelingu se prosím v dom energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
FB: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomir

Zm ny textu nejsou dovoleny. Stejn tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Aktuáln :
Nové CD Kryona s channelingovou meditací na téma
"Vnit ní mír" vychází z tiskárny 20.06.2016.
T ším se spole n s Vámi!

Marketa Selinijana

Více informací: http://zemeandelu.cz/cd-kryon/cd-kryon-vnitni-mir
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Channelingy / texty k zamyšlení z fóra Arantia na Facebooku:
Dobrodružství na Zemi
~Kryon~
"Už samotný pobyt na Zemi je pro duši dobrodružný a s tímto zám rem ho také volí. Vaše
duše dychtí a touží po dobrodružství a po poznání nového. Toužila zažít rozd lení a nyní stojí
p ed výzvou samu sebe znovu sjednotit. A koli se nikdy zcela nerozd lila a její jádro z stalo
neposkvrn né, jsou aspekty, ásti, plášt duše, které žijí v odd lení. A proto duše zažívá na
vlastní k ži dobu duality, snaží se najít sebe samu a sjednotit v lásce to, co z pohledu
skute nosti nikdy rozd lené nemohlo být. Tak siln p sobí iluze, do které se duše vrhla v
rámci své touhy po dobrodružství.
A tak ber každý sv j den jako možnost zkoumat sám sebe v zákonitostech Zem , ve
spole nosti lidí, v energiích na Zemi. Jsou to jedine né okamžiky tvého vlastního poznání.
Rozvoje, který nezažiješ nikde jinde, jen na Zemi. Bu vd ný za to, že to m žeš prožívat a
d kuj tomu p evážn sám sob . Neb jen ty sám si své zkušenosti vybíráš. Jen ty sám a nikdo
jiný. S odvahou a kuráží. N kdy až za hranicí lidského chápání. Avšak vždy tak, abys
kompletoval svou duši a p ivedl ji k jednot . Sám sebe stavíš do r zných rolí, abys m l
možnost tak u init. A jen na tob záleží, zda jsou tvá dobrodružství nadšeným zkoumáním
nových možností nebo vedou skrze ruiny staleté historie, kam se ostatní bojí vstoupit. Zase je
to na tob , milý p íteli.
Tvá cesta je stále dobrodružná a je jedno, jakým sm rem se vydáš. Dobrodružství se dá
prožívat i bez utrpení a jinak. S nadšením, s euforií, s rozzá enýma o ima toužícíma po
poznání. V lásce a v milosti Boží. V poko e a v úžasu z vlastního poznání. Tvá duše pak o
tom nadšen vypráví. Jako zvídavé dítko, které objevuje sv t, a kde p ekážka není p ekážkou,
ale jen výzvou, jak se skrze ni dostat dál. Bez boje a p íko í, ve vlastní estnosti, vytrvalosti a
d v e v energickou sílu nikdy nepochybujícího vnit ního Já. S láskou Kryon."
Channeling Kryona p ijala Marketa Selinijana 16.03.2016 pro www.zemeandelu.cz
***************************************************************************
Vnit ní pocit - sm rovka Tvé cesty
~Kryon~
"Tv j vn jší sv t je tvo en vnit ním sv tem. Tvé nitro je v základu stvo ení blyštivé a jasné,
tvo ené nejvyšším stupn m zá e, který znáš. P ekrývá ho však nános dualitních zkušeností, a
mnohdy se zdá, že neslyšíš sv j vnit ní hlas, nevnímáš své vnit ní pocity.
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Tvé nitro T však vede vp ed bez p ekážek a utrpení. Dokáže T vyvézt ze slepých uli ek a ty
velice dob e znáš jeho hlas.
Rád mu nenasloucháš. Vytvá íš pro sebe výmluvy, které T vedou k omluv p ed Tebou
samotným, pro máš jednat jinak, než Ti radí nitro. Pak vnit n dochází ke zklamání a ty se
vzdaluješ své p ímé cest vzestoupení. Tv j vnit ní sv t za ínají p ekrývat nízké vibrace a
stejn tak i sv t kolem Tebe. Pocitov ztrácíš sílu to napravit. A p esto Tv j vnit ní hlas
neutichá a stále T skrze pocity vede vp ed. Jen již skute n procházíš zkušenostmi, které sis
zvolil díky odmítání p ímé cesty. I takový je život v dualit .
Na jednu stranu si p ejete mít vše v harmonii. A když vás váš vnit ní hlas, vaše vnit ní pocity
vedou k harmonii, pak je odmítáte vnímat a krá íte vp ed podle svého rozumu. S omluvami
sami pro sebe. Tímto zp sobem p istupujete ke svým vztah m, k sebelásce, k práci, k ešení
aktuálních situací, k hojnosti, k prosperit ...
Co T nutí krá et sami proti sob ? Co uvnit Tebe to je?
Polož si tu otázku vždy, když za neš vnímat vnit ní pocit a odmítneš ho následovat. Tvou
odpov dí m že být emo ní zran ní Tvého vnit ního dít nebo možná energie sebetrýzn ní.
A pak si p edstav, jak by Ti bylo, kdybys sv j vnit ní hlas následoval. Kdybys dovolil vylé it
své staré zran ní nitra a za al podle svých pocit skute n žít. Po bou i by se mo e uklidnilo a
ta harmonie by zavládla i ve Tvém okolí. P emýšlej nad tím, m j milovaný p íteli. S láskou
Kryon."
Channeling Kryona p ijala Marketa Selinijana 11.04.2016 pro www.zemeandelu.cz
***************************************************************************
Vylé i své akry
~Kryon~
"Nepodce uj sílu svých energetických kotou !
Tv j fyzický, emocionální, mentální i spirituální stav ti napovídá o jejich energii. Jsi tvo en
energií a propojení tvého energetického systému aker je nezbytné pro tvé p ežití na Zemi.
Sám pak rozhoduješ, v jaké kvalit vedeš sv j život na Zemi. Pom ckou a nápov dou ti k
tomu m že být práv nerovnováha ve tvých energetických polích. Jsou daleko širší, než se
domníváš. Dokáží daleko víc než znáš z knih. Jejich harmonické propojení t p ivádí ke
hv zdám. Jejich zá e vypráví o tvých p ednostech, o tvém ur ení. Jejich nerovnováha hovo í
o Tvých rezervách. O tématech, která žiješ, aby t jejich pochopení p ivedlo k v tší vnit ní
harmonii. Tvé akry jsou nejsnadn jší cesta k tomu, jak vyb hnout vp ed a vrátit se ke svému
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vnit nímu míru bez kotrmelc a pád . Když uvedeš své akry do harmonie, vrátí se harmonie
do tvého života. Nebudeš o ní snít, ale budeš ní žít. S láskou Kryon."
Channeling Kryona p ijala Marketa Selinijana 18.04.2016 pro www.zemeandelu.cz

Aktuální krátké channelingy Kryona na Facebooku: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi
Další channelingy od Kryona najdete v knize KRYON – Najdi cestu k sob
Markety Selinijana, které pomáhá

. Jedná se o spole né dílo Kryona a

lov ku najít své vnit ní Božství, rozší it intuici a stát se

lov kem

„otev eného srdce“. Pomáhá pochopit ím lov k i Lady Gaia prochází. Seznam prodejních míst najdete na
www.zemeandelu.cz
Ke knize jsou k dispozici 2 CD, které ji nejen dopl ují, ale jsou pomocníky
i pro ty, kte í s knihou nepracují.
Každý poslech CD je energetickým zážitkem.
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