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rozhodnout  ale to nemùete. To ve je souèástí velkolepého plánu. Je to
nádherné a je to souèást systému, který ctí teï toho, co bude následovat
v dalím okamiku.
Dovolte, abych vám dal o nìèem náznak. Milujete Zemi natolik, e si
na ni chcete lehnout a válet sudy? Objímáte stromy? Hovoøí k vám samotná hlína? Ach, je vás mnoho! Chci vám øíci, e existuje potenciál, e pøítì
budete souèástí té hlíny! Moná to nepotrvá dlouho, ale dost dlouho na to,
abyste do ní vloili svou energii, aby lidé, kteøí po ní budou kráèet, cítili
vae vìdomí, lásku a energii Gaii.
Ach, je to komplikované, ale pravdivé. Nikdo nikdy není zaseknutý! A pokud to slyíte, nectí to velkolepost andìla zvaného lidská bytost
ani systém, který jste nastavili pro pomoc planetì. A nebudete tady, kde
jste teï, budete mít úplnou volbu. Scénáø lidé-Zemì je jediné místo, kde
získáváte skrytou osobnost, kdy nevíte, kdo jste, a zdánlivì musíte kráèet
v temnotì. Kdy nejste tady, jste souèástí celého Boha. Smrt je známý pøechod a není naplnìná nejistotou, chybou, omyly èi záhadami. Je to jednodue jen zavøení jednìch dveøí a otevøení jiných.
Kryonùv ivý channeling Souèasné události
Washington, DC, 10. dubna 2005

Krystalická møíka
Kryon a Lee Carroll nám øekli, e nae Akáa je na tøech místech:
v Jeskyni stvoøení, v krystalické møíce a v naí DNA. Døíve jsem zmínila,
e je ve skuteènosti na ètyøech místech (jak to popsal Lee)  a v této sekci
zjistíte, které je to ètvrté místo. Jeskynì stvoøení je jako akáická knihovna.
Krystalická møíka je tedy nìco jako skladitì energie a èinù. To znamená,
e krystalická møíka:
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•

si pamatuje ve, co dìláte,

•

okamitì odpovídá na vá souèasný ivot (vìci, které jste udìlali v minulosti, jsou tam energeticky, take kdy kráèíte z místa
na místo, cítíte nejen energii toho, co se tam stalo  jako napøíklad válku  ale mùete také cítit to, co jste udìlali vy osobnì.
Pamatuje si èiny a silné energie toho, co jste udìlali, kdy jste
tu byli),

•

nese energie vech krystalù v Jeskyni stvoøení (minulé ivoty),

•

vytváøí vibraci mìøení Zemì (souèasnou vibraci ivota), co je
její hlavní funkcí.
Jeliko si krystalická møíka pamatuje kadý ivot, energetické zázna-

my zùstávají trvale na møíce. Je to jako magnetofon  energetický otisk
lze stále dokola pøehrávat. To vysvìtluje to, èemu øíkáme duchové. Také to
vysvìtluje, proè se jasnovidci/média mohou napojit na krystalickou møíku a komunikovat s èlovìkem, který ji odeel na druhou stranu závoje. To
bylo vysvìtleno v mé pøedchozí knize nazvané Vliv Gaii.
Pøi naem pátém bodu rozhodnutí se lidstvo rozhodlo zvolit si ivot
místo zániku. To vytvoøilo posun v lidském vìdomí. Posun v lidském vìdomí vyústil v rekalibraci veho  lidí, Gaii, vesmíru a pochopitelnì
i krystalické møíky. O této rekalibraci se hovoøilo v Kryonovì Knize Tøináct  Rekalibrace lidstva aneb 2013 a dál, kterou napsal Lee Carroll.
Krystalická møíka je rekalibrována smìrem k lásce a soucitu. Døíve
bylo ve zaznamenáváno lineárním zpùsobem. Existoval rovnocenný dùraz na válku i lásku. To se zaèíná mìnit. Také to znamená, e èiny a zmìny
uèinìné starými duemi na planetì mají mnohem vìtí dùleitost ne èiny
lidí mimo tuto základní skupinu duí.
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Krystalická møíka vdy vibruje na stejné úrovni jako lidstvo. Protoe
jsme zaèali vibrovat výe, vibruje výe i krystalická møíka. To znamená,
e budoucí generace pøijdou na planetu s mnohem vyí vibrací, ne v jaké
jsme se narodili my. DNA budoucích generací tedy obdrí instrukci od
møíky, aby vibrovala na této vyí úrovni. Chápete, jak to zmìní vìdomí
planety?
Jsme navreni tak, aby nae DNA fungovala na 100% úèinnosti. Co to
znamená? Jak by to vypadalo? Pomyslete na Mistry, kteøí kráèeli po této
planetì: Krina, Sai Bába, Paramahansa Yogananda, Jeí a mnozí dalí.
Jejich DNA byla aktivována na 100 %. To by vám mìlo nìco napovìdìt.
Kryon øekl, e budoucí generace mají potenciál, e pøijdou na planetu
s krystalickou møíkou vibrující na 35 a 40 %. Dosud jsme vibrovali jen
asi na 30 %.
Chápete, jak to vechno funguje? Víte, e ve, co dìláte, má na vás
vìtí dopad, ne nám bylo øeèeno? Pokud tomu tak je, jaký je za tím mechanismus? Jak mùe nìco, co osobnì dìláme, zpùsobit zmìnu u kohokoli
jiného ne u nás a lidí v naem okolí? To je nádhera systému. Zpùsob, jakým to funguje, popsali Lee Carroll a Kryon v ji zmiòované Kryonovì
Knize Tøináct. Nicménì zde tyto informace zopakuji, abyste to jetì lépe
pochopili.

Krystalická møíka vysvìtlena
To, èemu øíkáme krystalická møíka, je mechanismus komunikace mezi
lidstvem a Gaiou. Není zde nezbytnì skuteèný èas, protoe møíka je kumulativní. Dovolte, abych to vysvìtlil  øíkali jsme vám o krystalické møíce
planety. Øíkali jsme vám, e to není nìco, co byste mohli vidìt, ale e to
existuje. Existuje multidimenzionální, ezoterická møíka, která pokrývá
samotnou pùdu Zemì  celou. Je nyní pod vaima nohama a také vude,
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karmy, ale ne kadý chápe, e máme ivotní lekce, které jsou jiné ne karma.
Èasto se setkáváme se vzájemnì si odporujícími popisy toho, co to je karma a co ivotní lekce. Dokonce jsem slyela i výraz karmické lekce. Jak
poznáme pravdu? Je v tom nìjaký rozdíl a záleí na tom vùbec?
Ano, mezi karmou a ivotními lekcemi existuje výrazný rozdíl.
Nemyslím si, e je nezbytné, aby tomu kadý èlovìk zcela rozumìl, ale
abych vám pomohla pochopit channelované zprávy od Kryona, je dùleité,
abyste pochopili, proè pøesnì tyto dva výrazy pøedstavují rùzné atributy
vaí Akái.

Karma a ivotní lekce
Jetì ne jsem se duchovnì probudila, u jsem o karmì slyela. Kdy
nìkdo udìlal nìco negativního, øíkala jsem si, e ho jednoho dne karma
dostihne! Kdy jsem udìlala nìco dobrého pro nìkoho, myslela jsem si, e
jsem právì vytvoøila dobrou karmu. Kde jsem tento dojem o karmì získala? Upøímnì øeèeno  nevzpomínám si. Nejspí od mých vrstevníkù
a z kultury kolem sebe. Jsem si jistá, e i nadále mají lidé mylnou pøedstavu o tom, co je to karma a co ivotní lekce.
Vechno sice souvisí se vím, ale role karmy a ivotních lekcí mají
odliný smysl. Kryon nám pøedal mnoho channelingù, aby nám vysvìtlil
rozdíl mezi tìmito dvìma energiemi. Hlavní rozdíl je tento:
Karma se týká situací s jinými lidmi, nedokonèených záleitostí, pocitù, e má být nìco dokonèeno, a systému v interakci.
ivotní lekce jsou zcela a naprosto osobní a pouze o vás s vámi.
Kryon øekl, e karma je dávná a pomalá. Týká se vás a skupiny kolem
vás, vaeho místa v ní a emocionálních energií, které z toho vzniknou. Je
to nedokonèená energetická skládanka, která nás èasto nutí dìlat urèité vìci.
Lidská Akáa
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Mohli byste øíct, e karma je pøednastavený ukazatel smìru pro vechny
lidi na planetì. Vytváøí ètyøi èi pìt generací hasièù, policistù, lékaøù èi vojákù. Zapadnete do dráky toho, co si myslíte, e byste mìli dìlat, nebo
co vám vai rodièe øíkají, abyste dìlali, a vy to udìláte.
Karma je starý øídicí systém a v nové energii není zapotøebí. Ve staré
energii vás karma nutila jít na urèitá místa, abyste tam dìlali urèité vìci
a setkali se s urèitými lidmi. V nové energii nepotøebujete, aby vás karma
kamkoli táhla, protoe jste schopni jít pøesnì tam, kde máte být. Tato nová
pochopení pøináejí urèitou úroveò zodpovìdnosti  naprostou zodpovìdnost za ve kolem vás. U ádné hraní role obìti a ádné dalí nehody. Je
èistì vae volba, zda se karmy zbavíte nebo ne. Moná, e kdy si pøeètete
následující channeling od Kryona, pomùe vám to svou karmu odloit.
Pokud nebudete mít duchovní vìdomí, energie karmy zùstane. Je souèástí systému Akái. Musíte si uvìdomovat, e jste ili mnohokrát a proívali jiné ivoty. Tyto ivoty na sebe energeticky navazují a zkuenosti minulých ivotù vytváøejí potenciál vaich souèasných ivotních zkueností.
Tomuto systému se øíká karma.
Chtìl bych se zeptat rodièù v místnosti na jejich dìti. Narodily se jako
nepopsané listy, které musíte vemu nauèit? Vy víte, e takové nejsou. Kdo
jim vtípil, aby byly árlivé? Kdo je nauèil zlobit a vztekat se? Kdo je nauèil bát se vody a nìkterých zvíøat? Vy jste to nebyli, e ne? Odkud to tedy
vechno pøilo? Proè je jedno dítì v urèitém smìru tak moc talentované
a druhé vùbec? Proè je to jedno tak plné lásky a druhé tak odmítavé? Vy
víte, o èem mluvím, e? [Kryon se usmívá.] Proè je jedno bojovník a druhé
ne? A odpovìdí je karma. Pøicházejí s pøednastavenou energií. Ta se táhne
celým jejich ivotem a bude silnì pùsobit na jejich vìdomí.
Vichni lidé to tak mají, dokud se nerozhodnou ji zruit, a tato schopnost
je vám dostupná pouhých 20 let. Nyní je to k dispozici kadému, kdo pøede
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mnou sedí na idlích nebo toto ète. Drazí, nìco vám povím o tìch, kteøí zde
nyní sedí na idlích. Nìkteré z tìchto [karmických] vìcí jsou stále ve vás.
Jsou zodpovìdné za nìkteré z výzev, kterým èelíte, protoe jste nikdy nedali souhlas s tím, aby odely.
Zde je shrnutí: Zruíte tuto nedokonèenu energii jménem karma, opustíte cestu predispozic a zaènete si pro sebe vytváøet novou energii, jako
byste pøili na planetu bez jakékoli karmy. Nìkteré z atributù vaeho ivota
se zmìní. Vá strach z vás spadne, protoe je to souèást vaí karmy. Mùj
partner to udìlal. Dokáe øíct, kdy to udìlal  protoe mu na idli je inenýr s dominantní levou mozkovou hemisférou [hovoøí o Leem]. Tìil se na
to, e bude vykonávat slubu u námoønictva, a mìl vlastnosti poustevníka.
Jak u tomu tak bývá, jakmile dal svolení otevøít dveøe ke zruení své karmy, tyto vìci od nìj odpadly. U se nebojí lidí. Nyní se jeho pravá mozková hemisféra rozvinula stejnì jako levá. Oèividnì zmizelo mnoho z toho,
kým byl

a bylo to nahrazeno tím, kým si pøeje být. Poehnaný je èlovìk,

který uèiní tuto volbu, protoe je nejprve nepohodlná, ale kdy poznáte, e
skuteènì urèujete svou vlastní budoucnost, pøináí velké zadostiuèinìní.
Skonèíme tímto: Kdy tu lidé stojí bez karmické energie, se kterou
pøili, jsou skuteènì jako nazí pøed Bohem. Nebo nevìdí, kam pùjdou.
Nevìdí, jaká synchronicita je potká, aby jim pomohla. Nemají tuení, co je
èeká nebo kde stojí, je to, jako by byli èerství a noví, pøipraveni vytvoøit
cestu, kterou nikdy nevidìli. To je pro èlovìka nepohodlné. A je tomu
jakkoliv, zde je slib, který jsme vám dali s posunem èíslo dvì. Vyzývám
vás, abyste tento stav oslavili  stav nejistoty. Oslavte ho. Nue, Boe, zde
jsem. Nemám tuení, co dìlám. Není to skvìlé? A vai pøátelé a pøíbuzní
se na vás podívají a øeknou: Ty jsi vánì cvok. A jak byste jim mohli øíct,
e jste obklopeni legiemi Andìlù, kteøí vás drí za ruku?
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Máte velkou pomocnou skupinu a tento ètvrtý posun je bodem, kdy se
tato podpùrná skupina opravdu zaène ukazovat. Tento posun vám umoní,
e budete moci vejít do temnoty a pohvizdovat si melodii beze strachu
z nástrah tøídimenzionálního systému. Tento posun vám umoní uvidìt, jak
se podílíte na svém vlastním tvoøení. Jak byste mohli mít strach z toho, co
se kolem vás dìje, kdy si to sami vytváøíte? Jak byste mohli mít strach
z nemoci ve vás, kdy máte v rukou vlastní léèení? Nemyslíte, e vím, kdo
tu je?
Kryonùv ivý channeling Osm posunù k osvícení  èást první
Mexico City, 20. øíjna 2007

Ráda bych vám sdìlila nìco o dalích dvou atributech karmy. První
souvisí s èasovými cykly, jak je zmínil Kryon v Knize Dvì  Nemyslete
jako èlovìk, a ten druhý s velmi jedineènou a specifickou karmickou skupinou, jak øekl Kryon v Knize Tøi  Alchymie lidského ducha.
Existuje lidský atribut, který je zároveò atributem due. Nìkteøí z vás
se døíve domnívali, e èlovìk na Zemi strávil urèitý èasový cyklus, který je
buï rychlý, pomalý, nebo nìkde mezi tím. Mìøíte to roky. Vysvìtlujete
tím, proè nìkomu trvá velmi dlouho, ne uèiní zmìny, nebo je provádí naopak rychle. Toto ale není promìnná, kterou byste èekali. Máte témìø pravdu
s metodou urèování cyklù jednotlivce, nevíte vak, e èasový cyklus platí
i pro dui. A ten byl stejný i v minulém ivotì a bude stejný i v tom pøítím. Je to atribut due a souvisí s vesmírným vzorem vibrace i s èasovým
cyklem na Zemi. Je to jeden z mnoha stálých atributù náleících dui, které
si nesete do ivota. Tento atribut není biologický, ale má vesmírný pùvod.
Nemohu vám tuto promìnnou blíe vysvìtlit, protoe je k tomu zapotøebí
znalost terminologie a konceptù, které vám v uèení nejsou dostupné.
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Novou informací je to, e existuje i vzor cyklù ivotù, který zapadá do
èasového cyklu. Pokud znáte nìkoho, kdo má 3 èasové cykly, pak byste se
mìli také podívat na zásadní ivoty karmické dùleitosti ve skupinách po
tøech, mìøeno zpìtnì od toho souèasného. Ne kadý ivot má zásadní karmickou dùleitost. Ve skuteènosti ji vìtina ivotù nemá. Proto mnoho lidí
ije obyèejné ivoty bez zøejmých pøevratù, krizí, uèení, èitìní nebo
osvícení. Mnoho ivotù je jen odpoèinkovým obdobím mezi tìmi významnými. Pamatujte si, e èas pro nás není dùleitý. To je pouze pozemský
koncept, a tudí to, co se vám zdá jako velmi dlouhý a nároèný proces, je
pro nás v teï. Vae due potøebuje období pouze lehkých zapojení karmy mezi tìmi tìkými, stejnì jako vy potøebujete pro své zdraví rovnováhu v pozemských vìcech
To je také tajemství karmických lekcí, které jsou s nimi spojeny. Ti,
kteøí mají dlouhé èasové cykly (jako napø. 9) budou mít tendenci k tìím
karmickým atributùm v kadém devátém ivotì a je u nich vìtí tendence
k tomu, e budou potøebovat pomoc s jejich èitìním. Osoba s èasovým
cyklem 2 bude mít více atributù v kadém druhém ivotì a bude schopnìjí je èistit v kadodenním ivotì. Tragédie hledejte u tìch s delím èasovým cyklem, více mezilidské karmy u rychlejích cyklù. Toto jsou obecná
pravidla, by jako u celé karmy, i zde existují výjimky zaloené na skupinì
Obecnì to funguje takto: rozliujeme tøi základní karmické skupiny
 skupina s cykly od 1 do 3, skupina od 4 do 6 a od 7 do 9. Neexistuje delí cyklus ne 9. Pokud najdete èlovìka, který nezapadá do opakujícího
se cyklu, pak máte co do èinìní se zvlátní duí, která má více atributù
a mùe mìnit cykly dle pøání.
Ti, kteøí mají cykly od 1 do 3, jsou posíláni s vhodným karmickým
otiskem, který jim umoòuje rychlý obrat mnoha malých, ale pøesto silných
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lekcí. Tyto èastìjí lekce se týkají vzájemných vztahù s ostatními v lekci.
Vy je znáte, drazí, protoe jsou vude kolem vás. Jsou to ti, kteøí potøebují
vyèistit záitky s tìmi, kteøí je zneuili, a s tìmi, které zneuili oni. Mají
neustále se opakující bìné problémy s rodièi nebo dìtmi nebo dalími pøíbuznými a pøáteli. Zdá se, e jsou neustálými obìmi nebo cítí, e se musí
vzbouøit, nebo se jednorázovì èi neustále brání. To je druh karmy skupiny
od 1 do 3. Jak asi èekáte, 1 dostává trochu jiné dávky ne 3. Ti, kteøí jsou
v této skupinì schopni èistit karmický otisk, budou nejspíe duchovním
zpùsobem pomáhat druhým. Vichni tito lidé se potøebují nauèit dùleitou
lekci tolerance, která je tìká pro vechny lidi.
Skupina od 4 do 6 je rovnomìrnìji rozíøena ve vech typech karmy.
Setkávají se nejen s nìkterými typickými situacemi, kterými je tøeba se propracovat, jako je tomu u skupiny 1 a 3, ale proívají i tìí karmické události, které musí brát v úvahu. Tito lidé musí také zpracovávat záleitosti
spojené s vìtím násilím, obvykle èlovìka proti èlovìku. Moná nìkoho
upálili ve jménu Boha nebo jetì hùø, nauèili se, jak pouívat negativitu ke
kontrole druhých. Také jsou to ti, kteøí se setkávají s hroznou smrtí v rukách jiného èlovìka. Je mezi nimi mnoho vùdcù a mnoho humanitárních
pracovníkù. Jejich hlavní lekcí je odputìní
je víc ne jiných.

druhým i sobì. Tìchto lidí

Skupina od 7 do 9 dostává tìkou pozemskou karmu. Také velmi èasto figurují na pozici vùdcù vech druhù, ale èasto umírají násilnì 
v dùsledku pádu, upálení nebo utonutí. Jejich lekce jsou nejèastìji
o pøekroèení velikého strachu, který si nesou z tìchto minulých událostí.
Jejich strach je èasto tak veliký, e se v souèasném ivotì zdají být nevyrovnaní. Tito lidé se nejèastìji stávají mentálnì nemocnými  nebo zcela
vyrovnanými. Nesou toti tak tìké atributy, e aby mohli existovat
i na nejzákladnìjí úrovni normálnosti, je obvykle zapotøebí urèitá akce.
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Dùvodem, proè se nejèastìji stávají vùdci je to, e hledají moc jako zpùsob,
jak získat kontrolu nad svým strachem.
Kryonova odpovìï v Kryonovì Knize Dvì,
Nemyslete jako èlovìk, kapitola está

Teï, kdy víte o cyklech své osobní karmy, zde je to, co Kryon øekl
ohlednì skupinové karmy:
Kdy u se zabýváme skupinovou karmou, musíme vám øíct, e je zde
jetì jeden atribut, který má co do èinìní s energetickým úèetnictvím,
o kterém jsme nikdy døív nemluvili. Pro vás je to jen zajímavost, ale mùe
to být zároveò odhalením pro jiné, kteøí toto budou èíst. Na planetì je toti
jedna skupina, která musí vdy zùstat stejná. Nikdy se nemùe zmìnit. Je
jako základna, kotva nebo poèáteèní základ pro celý systém skupinové práce.
My jim proto øíkáme astrální plnokrevníci planety. Jinými slovy  tato
skupina se vdy inkarnuje ve stejném sloení, stále dokola. (Ti, kteøí do ní
vstoupí, v ní zùstanou, dokud se nerozhodnou ji opustit, ale pak u se do ní
nikdy nemùou vrátit.) Tato skupina je dostateènì velká, take mùe být
rozeseta po celé planetì a nováèci, kteøí do této skupiny vstoupí, v ní zùstanou tak dlouho, dokud si to pøejí, a vìdí to pøedem. Proto vás Kryon tak
èasto bere zpìt k rodové linii idù. Tato skupina má na Zemi takový atribut
jako ádná jiná. Mùj partner je naplnìn neustálým úasem nad jejich rodovou linií a nyní u ví, e toto je ten dùvod. Protoe oni jsou astrálními plnokrevníky. Také hráli v celé lidské historii dùleitou roli. Být astrálním plnokrevníkem s sebou nese atributy dvojseèného meèe. Být ve stále stejné
skupinì zesiluje znalost, jak vìci fungují. Jak se propracováváte svými lekcemi, pøicházíte opìt se znalostí svých minulých úspìchù na bunìèné úrovni.
To vytváøí soudrnost a moudrost a zdá se to být nefér vùèi tìm, kteøí èasto
mìní skupiny. Jako kompenzaci se astrální plnokrevníci rozhodli vzít na sebe
nejtìí karmu planety.
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Duch nevytváøí hierarchii oblíbencù. Astrální plnokrevníci jsou milováni stejnì jako kdokoli jiný a nejsou vyèlenìni jako Bohem vyvolení, jenom se od ostatních lidí lií v tom, e je jejich karma prùzraèná. Zveme
vás, abyste si vimli zajímavého biologického atributu: vae lidská vìda
idy biologicky nevnímá jako oddìlenou rasu, pøesto karmicky takoví jsou.
Je to díky jejich velké rodové linii, protoe pomohli zaloit planetu a byli
zde od samotného poèátku. Je toho hodnì, co je tøeba øíct. Vae historie
ukázala reakci ostatních skupin na tuto èistou karmickou skupinu a události, které pomohly vytvoøit mnoho tìkých lekcí  vechny byly naplánovány tìmi, kteøí se rozhodli, e chtìjí být astrálními plnokrevníky na planetì
Zemi.
Kryonùv ivý channeling Karma pøedaný v Kryonovì Knize Tøi,
Alchymie lidského ducha, kapitola sedmá

Doufám, e jste roli karmy lépe pochopili.
A co ivotní lekce? ivotní lekce jsou na rozdíl od karmy mnohem
osobnìjí. ivotní lekce mohou souviset s karmickou energií, ale zùstávají
s námi, i kdy svou karmu zruíme. Take jsou hlubí ne karma a náleí
naí individuální dui a ne skupinì. Neseme si je z kadého ivota, tak jako
karmu, ale jiným zpùsobem. Kadý èlovìk má více ne jednu ivotní lekci
a kadý èlovìk s nimi pøichází jako s pøesahem. Kdy vyøeíme svou ivotní lekci, toto øeení si pak s sebou neseme do svého dalího ivota a nikdy
u onou lekcí nemusíme procházet znovu. Zde je seznam typických ivotních lekcí, které se máme nauèit. Náleí vám, jen pokud cítíte, e tomu tak
je. Je také mnoho dalích vìcí, které na tomto seznamu nejsou a které se vás
mohou týkat.
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Nauèit se milovat.
Nauèit se naslouchat.
Nauèit se pøijímat.
Nauèit se milovat sebe.
Nauèit se vyjádøit svou pravdu.
Nauèit se, jak nebýt obìtí.
Nauèit se nenechat nikoho, aby vás definoval.
Nauèit se, jak cítit své vlastní mistrovství.
Nauèit se, jak ít s ostatními lidmi.
Nauèit se, jak pøestat obviòovat druhé.
Nauèit se, jak se vymanit z duality [zbavit se karmy].
Nauèit se, jak peèovat o sebe víc ne o druhé.
Kadá z tìchto lekcí je hluboce osobní. Netýkají se rodiny, karmické
dráky ani skupinové energie. Jsou vae osobní a vy na nich pracujete po
mnoho ivotù, stejnì jako na karmì. Nicménì v této nové energii jsou
vechny na stole, abyste je vyøeili. Nejsou to dobré zprávy? U slyím,
jak se nìkteøí z vás ptají: Jak zjistím, jaké jsou mé ivotní lekce? Kryon
nám dal informaci, která vám mùe pomoci zjistit, jaké jsou právì vae
ivotní lekce.
Co je vae Achillova pata? Jak vìtinou reagujete? Co je vá cíl? Nìkteøí
z vás sem pøili s hlubokými a silnými reakcemi vùèi autoritám. Nìkteøí
s duchovním pøesahem. ivotní lekce není karma. Je to zásadní záleitost,
která se èasto vyvinula z toho, co se stalo s vaí energií v minulosti. Nìkteøí
z vás pøili s lekcí, která má co do èinìní s hojností a jejím nedostatkem.
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nevíte nic dalího? Pokud bych se zeptal: Cítíte svou Akáu? Odpovìdìli byste mi: Ne tak docela, ale cítím, e jsem stará due.

Akáické uvìdomìní
První akáickou kapsli, která se v Akáe probudí a vyleje novou kvantovou energii, je tìké vysvìtlit. Nazvu ji akáické uvìdomìní. Nebudete
s Akáou schopni dìlat nic, pokud nevìøíte, e existuje, take si ji nejprve
musíte uvìdomit. Realita minulých ivotù je nezbytná a pro staré due to
bude bìné. Nadejde den, kdy jen velmi málo lidí bude obracet oèi v sloup,
kdy budete mluvit o minulých ivotech. Tak jako víte, e jste právì teï
naivu a dýcháte, budete vìdìt, e u jste to dìlali døíve a udìláte to znovu.
Bude to pro vás skuteèné. To je souèást nové energie, se kterou pomáhá
krystalická møíka.
Ach, je toho víc! Co dalího je ve vaí Akáe? Co si skuteènì myslíte,
e je hlavní èasová kapsle? My víme, co to je, a vy byste na to mìli pøijít.
Je to probuzení do moudrosti pøedkù, staré due, protoe vy jste svými vlastními akáickými pøedky. Víte, co tam je?
Pojïme to shrnout. Co je obsaeno v akáických záznamech lidské
bytosti? Existují dalí dvì hlavní vìci: zkuenosti a získané znalosti. Nìkteré kultury si váí svých vlastních starích, a èím starími se v kmeni
stanete, tím více jste v jejich oèích respektovaní. Proè tomu tak je? Zkuenosti a získané znalosti. Lidstvo se na nì vdy dívalo jako na pozitivní vìc.
Dokáete si pøedstavit probouzející se èasovou kapsli ve vaí Akáe, která
vám nedá fakta o tom, kým jste byli, ale pomalu zaène uvolòovat, co jste
dìlali a co jste se nauèili? Dokáete si pøedstavit dítì, které pøichází na
planetu a zaèíná pøímo explodovat moudrostí, jetì ne jsou mu 3 nebo 4
roky  stejným zpùsobem, jakým se díváte na video dítìte, které hraje na
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piano? [Hovoøí o videu ze semináøe, kde 4leté dítì hraje na piano jako skuteèný maestro.] Co si to dítì pamatuje? Zkuenosti a získané znalosti. Jeho
ruce se po klávesách pohybují navyklým zpùsobem. Znalost toho, kde stisknout klávesu, aby z toho vznikla hudba, pocházela z Akái. Dokáete si
pøedstavit, e se to zmìní na znalosti a moudrost a ne jen na schopnost hrát
na piano? Chápete, co vechno by tyto èasové kapsle mohly umonit? Co
se stane s moudrostí? Proè uctíváme ty, kteøí jsou na planetì moudøí? To
protoe tak èasto byli tìmi, kteøí pro nás dávali vìci dohromady. Nejprve
k tomu dojde u starých duí a to nás pøivádí k dalímu tématu.
Ptali jste se: Zaène se Akáa mìnit, zejména ty karmické interakce
v takzvaných karmických skupinách? Co se s tím stane, a se lidé více vyvinou? Zmìní se skuteèná organizace karmických skupin? Dovolte, abych
se vás na nìco zeptal. Pøed dvaceti tøemi lety jsem hovoøil se svým partnerem a on si zapsal slova: Mùete odloit svou karmu. Vìtina starých
duí v této místnosti to udìlala. Víte, jak to vím? Vím, e mnohé z vás zavrhla vae rodina a pøátelé. Je nepøíjemné jít domù s vìdomím, e
o nìkterých vìcech nemùete mluvit. Vidíte? Já vím, kdo tu je. Odloili
jste svou karmu.
Nyní dovolte, abych vám poloil základní otázku  pokud jste odloili
svou karmu, jak mùete být v karmické skupinì? Odpovìï zní, e nemùete

pøinejmením ne s tìmi, na které jste zvyklí. Staré, pùvodnì vyvinuté

karmické skupiny se nezmìní. Místo toho ale vznikne nový druh skupiny 
skupina starých duí

akáická skupina. To je skupina, která se zformovala

dodateènì. Samotným úèelem staré due a akáické skupiny je vytvoøit
moudrost na planetì a posunout energii. Dovolte, abych to vysvìtlil:
Nyní hovoøíme o tom, jak se lidé vracejí na Zemi, a o atributech, které
mohou být odliné. Dosud se vraceli do karmických skupin, aby dohrávali
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energie nedokonèených záleitostí. Nicménì nyní, kdy tisíce starých duí
zámìrnì svou karmu odloily, nemohou být v karmické skupinì. V jaké
jsou tedy skupinì? Jsou v nekarmické skupinì a to by vás mohlo pøekvapit.
U nepøicházíte ve skupinách, abyste naplnili nìjaký úèel staré energie.
Místo toho staré due pøijdou seskupeny na urèitých místech na planetì,
kde je zapotøebí posunout energii. Není to karmická skupina, ale nový druh
skupiny, akáická skupina starých duí. Víte, jak dokáete poznat, kde jsou?
Podívejte se na mladé lidi a na to, co dìlají. Mnoho jich je v Jiní Americe.
O èem to vypovídá? Probíhá tam posun, drazí. Je to posun, který má v tuto
chvíli vìtí energii ne témìø kdekoli jinde na Zemi. Staré due se zde rodí
ve vìtím poètu ne témìø kdekoli na planetì. Toto je nová skupina a vy ji
mùete nazvat jakkoli, ale pøicházejí s moudrostí a konceptuální myslí.
Budou mít pøíleitost se rychle probudit a pøijít s mylenkami, na které jste
èekali, ale pro vás je to pomalý proces. Tímto skonèím. Chystám se vyslovit apel. Chystám se poádat dospìlé v místnosti, aby byli tolerantní k mladým. Chystám se vás poádat, abyste odloili, co si myslíte, e tito mladí
lidé dìlají, a místo toho se na okamik zastavte. Pouívají výrazy, které
jste nikdy neslyeli, a dìlají vìci, které mùete povaovat za divné èi neobvyklé. Nìkteøí z vás se dívají na to, co dìlají, a snaí se to napravit! Oni
sami vyvinuli nìco, èemu se øíká sociální networking. Nicménì pokud jste
sledovali Kryonova uèení, to je pøesnì to, co jsem vám pøed více ne deseti
lety pøedpovídal. Øíkal jsem vám: Kdy kadý mùe hovoøit s kadým,
nemohou existovat ádná tajemství.
To poslední, co nìkteré vlády chtìjí, je vìtina populace komunikující
s ostatními svobodnì a neustále. Není pak moné udret ádné tajemství
a odhaluje to vìci, které nejsou v integritì. To se dìje. Nyní vidíte, jak mladí
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z mnoha zemí hovoøí s mladými z jiných zemí, a vìtina z nich je mladích
tøiceti let. Na Blízkém východì hovoøí po celou dobu Izraelci s Íránci
a Palestinci. Dìlají to po stovkách a tisících. Bez ohledu na to, co øíkají jejich
vùdci, mladí lidé mají zcela jinou pøedstavu o tom, o co jde. To protoe
hovoøí se skuteènými obèany ostatních zemí. Nìkteøí z nich øíkají: Kdy
budeme mít pøíleitost, zastavíme tento nesmysl tradièních nepøátel. My
nechceme válku! Chceme dobré nemocnice a koly a to, co mají jiné
spoleènosti. To je to, co mladí dìlají.
A pokud jde o dospìlé? Mnozí z nich to nechápou. Vidí vekerou tuto
technologii jako urèitý druh výstøelku nebo je to dokonce rozèiluje. Stále
jsou vyladìni na své mediální krabice a poslouchají to, co ti u moci chtìjí,
aby slyeli a vìdìli.
Chci, abyste se zastavili, byli tolerantní a pochopili, co tito mladí lidé
dìlají. Je to nové paradigma na planetì a pomùe to míru na Zemi. Øíkal
jsem vám, abyste to oèekávali, i kdy to vypadá nedospìle èi nevinnì. Není
to tak. Toto je stará due ve své nejlepí podobì a vy to v Jiní Americe
vidíte hodnì

více ne na jiných místech. Mohlo by to otøást nìkterými

vìcmi, ne se situace zlepí.
Staré due, buïte si vìdomi svých bratrù a sester, kteøí pøicházejí a mají
zrovna tolik minulých ivotù jako vy. Mnohé z tìchto starých duí jsou
nyní mladí ne 25 let. Dokáete to? Toto je má dnení prosba  abyste je
zaèali vnímat takové, jací jsou. Dokonce to mùe zmìnit zpùsob, jakým je
vyuèujete a vnímáte. Nae pøedpovìï je, e kdy zaènete respektovat, kdo
jsou, oni se otoèí a pozdraví vás coby starou dui, kterou jste. Generaèní
propast se trochu pøivøe a moudrost staré due a probuzení èasových kapslí
to pomùe uskuteènit. Toto je zpráva dneního dne. Já vím, kdo tu je. Znám
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skládanky, které nesete, a léèení, pro která jste si pøili. Odejdìte jiní, ne jací
jste sem pøili.
A tak to je.
Kryonùv ivý channeling Èasové kapsle v Akáe
Sao Paulo, Brazílie, 20. dubna 2013

Vae Akáa je bohatá na zkuenosti. Jak se èasové kapsle ve vaí Akáe uvolòují, vytváøejí ve vás nové energie mylení. Kryon øekl, e zaèneme
pøemýlet o nových vìcech a nìkteøí z nás budou mít nutkání dìlat vìci,
které jsme nikdy døív nedìlali. Probíhá probuzení, které zaèíná ve vás a je
dùleité, abyste dávali pozor na své mylenky a pocity, protoe vycházejí
pøímo z vaich minulých ivotù a akáických záznamù. Moná dokonce
objevíte rozvinuté talenty, které jste nikdy døív nemìli. Tomu se øíká dolování Akái. To pomùe vytvoøit synchronicity, ke kterým by jinak nedolo.
Kryon radil starým duím, aby dávaly pozor, protoe je zde vìtí dùraz
na synchronicitu pro staré due ne kdy døív.
Plejáïané, nai duchovní rodièe, pøili z pøedchozí planety svobodné
volby. Kryon popsal, jaké to bylo, kdy oni pøekroèili milník plejádských
temných vìkù. Take umístìní èasových kapslí v Gaie, kytovcích a v nás
je dùleité. Ve skuteènosti je to nezbytné v testu, zda lidstvo dokáe vytvoøit vzestoupenou planetu, a dùvod Kryon vysvìtlil.
A se stanete více kvantovými ve svém vìdomí, vae Akáa zaène zvìtovat své uvìdomìní. Nerozíøí se jen na první ivot na planetì. Místo toho
si mnozí z vás zaènou vzpomínat, co se stalo ve støedovém bodì. To je zmìna
vìdomí na plejádských planetách. Mimochodem, bylo jich víc ne jedna.
Pøidejte to do své skládanky! [Kryon se smìje.] Právì teï se sebou lidé
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