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Tento živý channeling Kryona byl přijat v Torontu, ON, Kanadě, 4. dubna 2020

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Viděli jste to? Uvědomili jste si to?
Pauza mezi tím, když hovořil můj partner, a channelingem? Pauza, jen pauza. Drazí, byla doba,
kdy každý channeler na planetě, když přecházel do toho, co bylo nazýváno channelingem v
transu, musel nastavovat energie déle než jen v pauze. Někteří se museli připravit, možná
odejít do jiné místnosti, kde se pokusili zaujmout postoj, pokud to tak chcete nazývat, nebo
vnímání zvýšené soudržnosti, pokud to tak chcete nazývat, před tím, než k nim mohla přistoupit
bytost, aby to fungovalo. Někteří říkali:
„
Channeling je převzetí
(pozn. překl.: ovládnutí člověka nějakou bytostí),
které člověk nemůže kontrolovat a tak to neposlouchejte, protože kdokoliv by mohl vstoupit a
předat vám zprávy – dejte si na to pozor!“
A myslíte si, že to je to, co se děje nyní?

Už jsem vám popisoval věci, které vám mohou pomoci, soucit Boha a způsoby, jak se můžete
propojit s tím, co je krásnou duší, kterou jste. Povím vám, co udělal můj partner – on to neříká.
Je to pro něj trapné. Nikomu o tom neříká, nepopisuje ty první okamžiky channelingu, ty první
pokusy, když řekl: „Mám obavu, že bych mohl být ovládán.“ Řekl mi: „Já vím, že jsi skutečný,
nemůžeš napodobit lásku, prostě ji nemůžeš pořád dokola a dokola napodobovat.“
Vždy plakal, když sedl do židle a uvědomil si, že je v kontaktu s něčím velmi speciálním a ano,
je to tak. Jasně mi řekl:
„Nemohu být ovládnut, protože
z toho mám strach
. Chci být přítomen, chci slyšet, co se děje, a chci být schopen to zastavit, pokud se nebudu cítit
příjemně
.
“

To vše je strach mého partnera – je člověk jako vy. Všichni channeleři jsou prostě lidé a
všichni mají své obavy, představy a pocity, které jsou osobní – věci, kterých se bojí,
které si přejí a které si nepřejí
. Všichni tito
channeleři mají podobné problémy. U těch, kteří jsou hodně otevření a nepřichází ze stejného
prostředí jako můj partner, které je tolik logické a tolik „v krabici“ (pozn. překl.: v omezeném
vnímání), vidíte, že
jsou velmi otevření a mnoho entit může díky nim vstoupit a oni se přitom budou procházet po
místnosti
. Ale můj partner má se mnou dohodu:
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„Dovol, abych byl přítomen vždy a po celou dobu.“
Na to jsem mu řekl: Pokud to tak chceš, chceš i vědět, co se stane?
„Samozřejmě, že chci vědět, co se stane!“
Budeš muset sedět na židli, nemůžeš vstávat, nemůžeš chodit a nesmíš otvírat oči
. A tohle mu nikdo nikdy dřív neřekl, ale já ano. Chci, abyste viděli lidskost u těch učitelů, které
jste dnes viděli, i u těch channelerů, které jste dnes viděli. A to je o tom, že on je právě na židli,
tak to prostě je. Výjimečně se může postavit, ale musí se něčeho držet, protože když
channeluje a je přitom přítomen,
aby mohl poslouchat, nemá prostě rovnováhu a tak má tendenci padat
. Bylo několik případů, kdy téměř upadnul.

Potřebuje se držet něčeho – především pokud channeluje při chóru šišinkových tónů,
kdy je požádán o to, aby stál a channeloval – a tak, když vidíte na fotkách, že se vždy
něčeho drží, když stojí – už víte proč.
Prostě je
člověkem a strach, se kterým začínal, že bude ovládnut nebo to, že to možná nebude fungovat,
jsou zapracované nyní uvnitř toho, co vidíte
. Ale během toho procesu se toto vše stalo čistým. On uvěřil zdroji, protože tam byl a mohl
naslouchat. Mnoho channelerů si není vědomo přijímané zprávy, dokud jim to někdo později
nepoví.

Můj partner trval – a stále trvá – na tom, že bude vědět vše, co je řečeno. Je ode mne
oddělen, ale je vedle mne.
To je způsob jak tento channeling funguje a on je při tom zcela uvolněný. Jednou jsem mu řekl:
„
Říkal jsem ti, že mnoho věcí, které se odehrávají ve tvém těle – procesy, které jsou běžné a
normální – mohou ustat, když channeluješ.
“ Tohle je pro něj trapné (když to vyprávím). Stává se mu, že musí začít channelovat v
okamžiku, kdy chtěl jít zrovna na toaletu, ale uvědomil si, že během channelování to není
zapotřebí. (Kryon se směje.) Vidíš, můj partnere, já jsem teď právě v nastavení
ztrapňování tě
. (Opět se směje.) Může mít hlad, a když začne channelovat – už hlad nemá.
A říkal jsem mu, že když bude channelovat, tak nestárne
.
A to ho hodně zaujalo, protože se mě zeptal, zda je možné, být celou dobu v
channelingu…
Určitým způsobem ano.

Dal jsem vám tuto informací, abyste cítili, jak moc vás Zdroj zná – a sem si doplňte své jméno.
Existuje staré paradigma uctívání Boha
– máte k němu vztah, jdete hromadně do nějaké budovy a zde nasloucháte určité doktríně,
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čtení z Bible nebo společně zpíváte a meditujete – v rámci skupiny. Je vám řečeno, že tohle je
Bůh a tohle jste vy, jsou dána určitá obecná pravidla a podobné obecné věci, které platí pro
všechny –
a vy odcházíte z toho místa možná potěšeni a šťastní
,
ale uvědomujete si, že Bůh je někde tam nahoře a vy jste tady dole.

Já chci, abyste tohle paradigma kompletně odstranili. Chci, abyste to setřeli pryč a něco
jste pochopili. Jako dětem vám předali metaforu – něco, čemu rozumí zejména ti, kteří jsou
součástí vaší kultury a kteří se účastní oslav během vánoc. Bylo vám řečeno, že na Severním
pólu je muž jménem Santa a ten vás zná tak dobře, že ví, jestli jste byli hodní nebo zlobiví. A ať
jsi Johny nebo Sally nebo Robert, on tě zná tak dobře, že zná všechny děti osobně.
Uvědomujete si, že je to metafora Boha? On se nedivá na to, jestli jste dobří nebo špatní, ale
zná úplně každého z vás, individuálně. Není to žádný Santa na nebi. Ne.
Není zajímavé, že to dětské vnímání bylo vcelku přesné ohledně toho, co je vlastně pravá
láska Boha k vám
. Není to obecné, není to něco, co je určeno pro davy – je to pro vás osobně. Můžete říct, že je
to tak neuvěřitelně osobní, že ať se děje ve tvém životě cokoliv, i to, o čem nikdo neví, ať je to
cokoliv – Bůh to ví.

Klidně jdi a zavři se do své komůrky. Předstírej, že jsi sám. Nemůžeš být sám. Jsme tam s
tebou.
Tak blízký nám jsi. – Kdo
vám tohle kdy řekl? Jen málokdo, viďte. A vrátíme se, abychom to dokázali.
Tím důkazem je to, že máte duši
. Odkud pochází duše? Od Boha!
Vezme vám někdo někdy vaši duši?
NE!
Pokud vám někdy někdo řekl, že je od vás oddělena a že se jí nemůžete dotknout, že ji
někdy nebudete mít, tak se pletl!
Vy „sedíte“ ve své duši.

Ti, kteří vás to učí, hovoří o Poli, které kolem vás vibruje a v hebrejštině se mu říká Merkaba.
Merkaba je energie posvátnosti lidské bytosti, která je pořád s vámi. A přesto ji chcete oddělit a
odtrhnout.

Když si povídáte s Bohem, je to skoro jako byste nechali svou duši doma a pak jste ho
šli uctívat a po návratu se opět vracíte do své duše. Co kdyby se místo toho vaše duše
stala vaší součástí natolik, že propojení, které máte se Zdrojem a Bohem, by bylo propojením s
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duší
tné (S)tvoření je součástí duše
.

? Duše je součástí tvoření!Samo

Je těžké uvěřit, velmi těžké, že jste nesmrtelní oběma směry. Vaše duše existovala ještě před
Vesmírem. A vy se ptáte: „Co dělala? Jaké to bylo? Co vlastně dělala celý den?“ (Kryon se
směje.)
Jako
by nějaký den vůbec byl… Je to tak lineární, to vaše lidské myšlení.
Potřebujete vědět, jak všechno je. Detaily, jak všechno funguje. Řekli jsme to již mnohokrát,
mnohokrát! Zajímáte se o to, jak láska funguje? Ne. Prostě ji jen přijmete. Opravdu
chcete znát multidimenzionální kousky a části, které se poskládají dohromady, aby vás někdo
miloval? Když se někdo do někoho zamiluje, je to téměř forma šílenství!
Děláte určité věci, narážíte do zdí a máte rozzářené oči, protože to je láska ve své nejčistší
podobě
–
láska člověka k člověku
.
Dokážete si pak představit lásku Boha k vám?

To je to propojení duše, které je mnohem silnější než cokoli, co jste kdy zažili… a je to
osobní! Cokoliv, co se děje ve vašem životě, cokoliv se děje… Bůh, o tom ví. Způsobí to pro
vás nějaký rozdíl? Pro mého partnera v tom rozdíl byl, když si konečně uvědomil, že Bůh není
jen obecná energie někde v nebi, ale že Bůh zná jeho jméno, Duch, Stvořitel o něj pečuje.
Zdroj pečuje o úplně každé stvoření na této planetě
–
úplně o každého
! Můžete říct, že je velmi těžké tomu uvěřit. Skutečně? Nemáte problém uvěřit tomu, že se
mohou milióny lidí modlit k Bohu ve stejný okamžik. Proč to tedy nemůžete vidět i obráceně, že
Bůh pečuje neustále o každého z vás?

Právě jste se učili o koherenci. Ta nastává, když se propojí lidské bytostí s Polem
takovým způsobem, že se lidské bytostí stanou součástí systému soucitu, lásky, míru.
Až nedávno se to začalo dávat do souvislosti s biologií člověka. Ale tohle bylo známo vždy těm,
kteří se scházeli a meditovali ve skupinách, už před tisícovkami let. Oni to věděli, jen tomu říkali
jinak. Sešli se a zpívali, meditovali a čekali, až se všichni propojí s konkrétní energií, která je
spojí do jednoty se vším a oni v tom stavu zůstanou a zůstanou a zůstanou…

Lidé se mohou ptát: „Jak dokážete meditovat 3 hodiny?“ Oni na to odpoví: „Protože pro nás to
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bylo jako 3 minuty. Protože jsme v tu chvíli byli vlastně Jedním.“
Hovoří o koherenci, hovoří o tom, co právě vědecky objevujete
. Tato koherence, drazí, není nezbytně jen mezi lidmi,
tato koherence je mezi člověkem a Polem,
Zdrojem a vším, co je
. Představte si nástroje, které máte k dispozici individuálně, osobně, pokud to, co vám říkám, je
pravda.

Co kdybyste mohli posílit svůj imunitní systém až do té míry, kdy už nebudete mít
žádnou obavu z toho, že byste dostali nějakou nemoc. Už jsme vám tohle říkali, je to
proveditelné a možné
.
Ale spousta z vás tomu ještě nerozumí. Je to tak blízko, ale ještě ne v bodě, kdy vás to budeme
moct naučit, ale prostě to půjde.

Tohle jsme vám již řekli, že nemoci jako takové mají energii na úrovních temnoty a světla,
a řekli jsme vám, že
rozvinutý člověk v budoucnu bude vibrovat na úrovni, kdy bude odolný vůči jakékoliv
nemoci
.
A také přijde čas, generace za generací, kdy bude lidské vědomí natolik rozvinuté, že
budete dostávat zprávy o tom, že nemoci mizí
.
Nebudou vědět, proč mizí a budou říkat, že imunitní systém si na ně asi zvykl.
Drazí, imunitní systém si nezvykne na rakovinu
.
Avšak může přijít generace bez rakoviny
–
díky vědomí, nikoliv medicíně.
Tohle jsou věci, u kterých budou mnozí lidé obracet oči v sloup – jen proto, že tomu nerozumí.
Nechápou, že vědomí má energii, která může ovlivnit planetu, může ovlivnit lidstvo
. Tato energie, tohle světlo, se pomalu, pomalinku zvětšuje.

Pojďte se se mnou na chvíli nad něčím zamyslet. „Pokud tohle vše je pravda, můžeš nás
provést něčím, co by nám nyní pomohlo, předtím než odejdeš?“
Udělejme to, pokud vám to udělá dobře. Položte ruku na srdce jako signál svému tělu, že se
něco blíží. V ten okamžik můžete říct:
„Duchu jsi tam?“
Někteří z vás mohou cítit jemné šimrání: Ano.
„Drahý Duchu, jsi tam? Duchu, je pravda, že jsi tam vždy?“
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Odpověď je: Ano.
„Drahý Duchu, řekni mi, co potřebuji vědět, skrze intuici, skrze soucit, ne v podobě nápisu na
zeď. Ale ať to přijde od tebe ke mně coby k dítěti Boha, a dej mi mír, který nechá vstoupit
veškeré porozumění. Mír tam, kde by (jinak) neměl být. Dej mi soucit. Chtěl bych odsud odejít
domů jiný. Abych mohl předat tento mír svým dětem, mým kolegům nebo mé rodině, když uvidí,
že jsem klidný.“

Staré duše, to je přesně to, proč jste tu. Držte v tento okamžik ruku na srdci: „Drahý Duchu,
vezmi mne za ruku. Natahuji ruku své duše ke Stvořiteli. Vezmi mne za ni a drž jí,
nepouštěj ji. Nechť mi toto změní život. Právě teď. Nechť je toto začátkem něčeho
speciálního pro zbytek mého života. Protože konečně poznávám skutečnost soucitu ke
mně od Zdroje.
“

Tak ať to tak je, je to hotové. Je to tak. A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – Power of innate – 16:01

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Petr M. ( www.kryon.webnode.cz ).
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s
aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu
naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.
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Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské
společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o
tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách,
které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve
vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a
také
ZDE

Kryonův seminář v Praze –

Potřebné informace získáte na Kryon-Praha.cz
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