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Lee Carrol, listopad 2009
Během posledních šesti měsíců jsme viděli mnoho změn. Jedna z nejdůležitějších přichází ve
dvou částech. (1) Růst osobních těžkostí, které vypadají, jako že je temná strana na vzestupu a
chystá se na bitvu, a
(2)Velmi zřejmá změna
mnohých
, kteří bývali „na
palubě“ New Age
, ale nakonec sami sebe skoro zničili, protože odstranili své vlastní světlo. Podívejme se krátce
na tyto dvě oblasti, jaký mají vztah k tomu, co se dnes děje.
(1) Možná nebudete souhlasit, ale jedním z pilířů Kryonova učení je, že „temná strana
neexistuje
“. Dovolte, abych vám to vysvětlil: Kryon nám
říká, že neexistuje ani skupina entit ani jedna velká entita, která by vás chytala a
stahovala dolů.
To všechno zní hezky, ale mnoha lidem to tak opravdu nepřipadá. Navíc, je to v rozporu se
starou duchovní historií, a
já osobně mohu potvrdit, že je kolem spousta temna!
Tak co se vlastně děje? Pokud neexistuje žádná skutečná temná strana, odkud pak pocházejí
ty těžkosti, a proč to vypadá tak, že jsme napadeni?
Dobře… další krok. Definujme, co vlastně cítíme. Když to není temná strana, tak co to tedy
je? V
ypadá to temně a ošklivě, a je to
husté a je to zaměřené proti nám.
Vytváří to strach. Někteří lidé to radši nazývají negativitou, protože nechceme být mateni oním
maníkem s rohy a jeho démony. Ale pro některé, zvláště ty, kteří slyší hlasy a cítí se být
napadeni negativními pocity, neexistuje nic, mohu říct, co by jim vymluvilo jejich pocit, že jde o
armádu zlých sil.
Za prvé, pamatujete si, co nám říkal Kryon o této době? Před více než 12 lety nám říkal, že
toto bude doba, kdy bude nastavena nová mřížka, a tato změna bude vidět i cítit
. Změní se počasí a vzroste strach. Miliony lidí se budou potýkat s nemocemi a válkou. (Kryon
kniha 1.)
Změna postihne mnoho věcí ve světě, které vypadaly jako stálé,
a mnozí se budou ptát na své duševní zdraví. Nicméně, nebude žádný Armagedon.
Místo toho nastane Apokalypsa
(slovo řeckého původu, které znamená
„nadzvednutí závoje
“.) Osobně si myslím, že vše probíhá podle plánu.
Až vám řeknu, co je touto temnou energií, někteří zvoláte: „To není možné!“Kryon nám více
než 10 let říká, že jsme silní. Máme schopnost změnit to, co se kolem nás děje, a dokonce
i naše „aura v klidu“ má svůj vliv.
Mimochodem, poprvé v historii své práce jsem nyní schopen podat vědecký důkaz, že tento
zdánlivý předpoklad, který otvírá oči, opravdu existuje. Po celý rok (2002) jsme na našich
seminářích probírali práci Dr. Masaru Emota, japonského vědce, a jeho experimentů s vodou.
Pozitivně a empiricky ukázaly, že lidské vědomí je nejen měřitelné, ale také mění hmotu -
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máme fotky!
Takže zde se ukazuje, že máme nad hmotou daleko větší moc, než jsme si kdy mysleli.
John Wheeler, devadesátiletý fyzik a kolega Alberta Einsteina, uvedl nejneobvyklejší
předpoklad ze všech. Tento badatel se ptá:
„Existuje hmota, pokud se člověk nedívá?“
Je prvním, kdo vychází z předpokladu, že lidské vědomí může být ve hmotě velkým hráčem (a
je už načase).
Tohle všechno nám má říct, že vy i já jsme něco víc, než kapky náhodně se pohybujícího
biologického těla.
Měli bychom vlastně mít interdimenzionální sílu, která určuje, co se děje v naší tzv.
realitě… na Zemi, ve sluneční soustavě, a na naší osobní cestě. Toto pak rozpohybuje
vagóny ohledně slova záměr.
Co to má společného s negativními silami? Také nám říkali, že máme dualitu. Dualita je
rovnováha mezi světlem a tmou v našem vlastním vědomí, která nás vede k tomu,
abychom hledali či nehledali Ducha, v závislosti na naší vlastní svobodné vůli.
Jsou snad naše „temné části“ stejně silné jako naše světelné části? Kryon tvrdí, že ano, ale
světelné části jsou aktivní a temné jsou pasivní, tak přestože světlo vždy eliminuje temnotu,
pokud si člověk přeje odvrátit se od světla, vypnout světlo, temnota převáží, stane se
skutečnou a děsivou.
Každý, kdo si to přeje, může zvětšit temnou energii ve svém vlastním životě… a dokonce ji i
promítnout, vysílat.
Jak lidstvo posouvá rovnováhu světla a temnoty na Zemi, tak se vlastně mění „bod
středu“, obvyklý bod rovnováhy všeho. To změní nejen nás (vás a mě), ale i Zemi a
dokonce i naší duchovní historii. Kryon nám říká, že všechna minulá proroctví a channelingy,
která popisují možnosti toho, kým jsme a co se stane, nyní patří jinému lidstvu, ne našemu. My
jsme změnili cesty. Může se změnit minulost, když jsme něco učinili v přítomnosti? Ano. Hej, je
to jeden z těch divných metafyzických konceptů? Býval, ale už ne. Jen se zeptejte Johna
Wheelera.
Celý jeho princip fyziky je založen na
posunu reality a schopnosti Lidské Bytosti změnit minulost změnou přítomnosti!
(Discover Magazine, červen 2002)
Kryon nám říká: Jak měníte rovnováhu temna a světla na planetě, prostřednictvím svého
záměru vzestoupit a prostřednictvím interdimenzionálního vědomí, necháváte část svého
starého „já“ za sebou.
Kvůli směru změny, existuje část „temného“ já (v
dualitě), která má být navždy ukončena.
Tento kus
„temného já“ bojuje o život!
To VY bojujete se SEBOU, ale osobně to může vypadat, jako když vás napadl gang zlých
démonů.
Jaký je důkaz toho, že to tak je? Dovolte mi, abych se vás zeptal: Kdo vás zná lépe než vy
sami? Útoky vypadají velmi osobně, ne? „Hlasy“ vědí přesně, čeho se bojíte, že? A je zde velmi
zřejmý záměr té části, která je vaší součástí, život za životem - vydržet a bojovat o přežití.
Pamatujete si na Kryonovu Knihu Pět „Cesta domů“? Před lety Kryon předal channeling o tomto
boji, který postava z knihy (Michael Thomas) prožívala s
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„TÍM
“. Mnozí se ptali:
„Co bylo to TO v knize?“
Nyní to víme:
TO
je temná část, kterou má každý z nás, přiměřeně, která nás udržuje ve stavu dohadů
(domněnek), a díky tomu je tento test osvícení ještě větší výzvou, a je třeba přiznat, že to
stojí za to.
Dokonce, i když „porazíme“ tuto temnou stránku, stále bojujeme s rovnováhou duality.T
ato dualitní rovnováha s námi zůstává a každý den se nás ptá, jestli děláme správnou věc
nebo ne.
Ale ten kousek, který bojuje o to, aby s vámi zůstal, vás zná tak dobře, že umí zosobnit cokoli.
Je to příšera pod postelí, ďábel, ti, kdo na Zem přišli, aby vás dostali… a (samozřejmě) zlí E.T.
a jejich pomocníci. Jsou to všechna spiknutí (všechny konspirace) v jednom, zaměřená na vás.
Ale tak to NENÍ. To je falešné. Místo toho
je to část vás samotných, která byla poslána do zapomnění – část, která se nevzdá,
dokud neřeknete:
„Dost!“
Chcete důkaz? Dobře. Pokud je to rozsáhlé spiknutí miliónů z temné strany, tak jak to, že zmizí
tak rychle, když jim to přikážete? Proč by se takový mocný protivník tolik bál vašeho starého
malého já? Je čas „spojit body“, jak nyní říkáme. Přemýšlejte! Někdy je intelekt v takových
dobách velmi hodnotný, v plné spolupráci s vašimi city.
Co dělat? Vysmějte se této energii do tváře. A pak udělejte obřad. Oceňte, že byla vaší
součástí tak dlouhou dobu a v lásce ji rozpusťte. Obejměte skutečnost, že jste to vy, a
pak ji pošlete, ať jde svou cestou.
Jaké jsou kroky? Ty, které vytvoříte! Udělejte si
svůj vlastní obřad, účinný. Opravdu potřebujete nějakého guru, aby vám řekl, jak to udělat?
Udělejte z toho dobrý obřad.
Spalte něco
starého… použijte symbolizmus, pokud to potřebujete
,
a pak se pohněte dál.
(2) Kryon nám stále dokola říkal, že bude „konec setrvávání v šarvátkách“. Možná jste si
mysleli, že to znamená, že tisíce lidí na Zemi „uvidí světlo“ a připojí se k úsilí změnit rovnováhu
na Zemi, a posunout ji do většího světla. Znovu přemýšlejte.
Tento výrok znamenal, že v těchto dnech opravdu uvidíte, kde lidi stojí.
Bude bitva, ne válka na Zemi, ale bitva.
Podívejte se, jak svět právě teď vypadá.
Chystá se vybrat si základní vědomí civilizace, ne?
Vše ve jménu Boha (jako vždycky), vědomí je testováno. Světlo nebo temnota? Lidé jsou na
obou stranách.
Nejedná se o cizí kultury. Mnozí v našem táboře se rozhodli, že vy i já „oslepujeme lidstvo
světlem“
. Couvli ke starým knihám o civilizaci a směřují k
mimozemšťanům a konspiračním teoriím proti lidstvu. Straší vás otázkou, zda ten, kdo jde vedle
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vás, je ještě vůbec člověk.
(Dělejte to nějakou dobu a
pozorujte, jak budete rozhození, vystrašení a paranoidní. Budete každého sledovat?)
Rozhodli se obejmout temné místo, které je pro ně velmi pohodlné, dříve než v roce 1987 přišlo
všechno tohle světlo.
Ztratil jsem přátele, kteří se nyní dívají na Kryona jako na „velkého lháře“
. Chtějí, abyste si mysleli, že je to jedna velká konspirace, která vás má s láskou ukonejšit k
pokoře a poslušnosti, aby vás ti zlí mohli odvézt pryč.
Oni mají ve svých kruzích své knihy a channelingy, které to dokazují.
V každém z nich zvítězilo temno. To není žádné odsuzování, to je fakt. Jdou za svojí pravdou,
tak jako vy, proto je neodsuzujte ani nelitujte. Je to vše v rovnováze se svobodnou vůlí.
Očividně nesouhlasím, ale vlastně respektuji ty, kteří zaujali určité stanovisko. Cítím, že je
vhodné, abychom to udělali my všichni, a budeme muset, aby se tato planeta změnila.
Čemu máte věřit? Co je správné? Proč neprozkoumáte obě strany? Poslouchejte všechny. P
rociťte energii obou táborů a rozhodněte se pro sebe, která je pro vás.
Jděte na duchovní místo uvnitř sebe, kterému věříte a řekněte:
„Bože, řekni mi to, co bych měl vědět.“
Pak se rozhlédněte a rozhodněte.
Věřím, že lidstvo odhodilo všechna stará proroctví, a staré konspirační texty. Věřím, že
historici budou o této době mluvit jako o jakési renesanci. Myslím, že ti, kdo budou pokračovat v
objímání temnoty, budou pomalu vcucnuti na místo, kde se nakonec budou válet v bahně ve
zklamání a strachu, protože se vědomě oddělili od lásky Boha.
Co se mě týče, jsem omýván láskou Ducha a věděním, že my všichni zde budeme v době,
kterou Kryon nazývá „novým zřízením (systémem)“. To nám umožní rozhodnout o vlastním
duchovním osudu a dá nám to nástroje k rozlišování, pokud si budeme přát je mít. Já tuto dobu
oslavuji!
Lee Caroll
www.kryon.com
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.inf
o
a www.kryon.webn
ode.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.
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