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Ukázka
Pro tuto knihu jsme vybrali nìkolik typických stran z rùzných èástí
knihy, abyste si mohli udìlat blií pøedstavu o jejím obsahu.
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ho, jak nejlépe dovedly. Pokud takový student nereagoval nebo vyvolával
potíe, pak ho nakonec vylouèily. Kdokoli, kdo byl vylouèen ze koly
na základì dohody celé tøídy, u se k tøídì nemohl nikdy znovu pøipojit.
Místo toho musel jít do jiné tøídy mimo hlavní Lemurii. To (samozøejmì)
vytvoøilo celou dalí spoleènost, která byla zahanbená a èasto neila dlouho, protoe si nezaslouila právo jít do chrámu omlazení, co byla obrovská souèást zdravotního systému Lemurie.
Kruté, øíkáte? Ovem. V rámci dneních standardù nejspí ano. Ale takto
koly fungovaly. Vae spoleènost v urèitých vìcech pokroèila více ne oni,
protoe jste pracovali na jiných èástech svého osvícení.
Tato vysvìtlení vám mohou pomoci pochopit, proè jsou koly tak
obtíné pro souèasné indigové, køiálové a vùbec vechny dìti energie nové
Zemì. Protoe je v nich aktivovaná vrstva DNA, která je pøipravená fungovat. A ta si to pamatuje. Povím vám o tom za chvíli.

Lemurijská zdravotní péèe
Chtìl bych vám povìdìt o lemurijském systému zdravotní péèe. Víte,
Lemuøané nemìli vysokou vìdu. Nemìli poèítaèe jako vy. Místo toho mìli
vysoce vyvinutou interdimenzionální intuici. Vy, kdo víte, co je to intuitivní léèitel, tomu rozumíte. Vichni mìli tuto intuitivní znalost. Tìlo je chytré. Lemurijská tìla, podle toho, jak daleko se podíváte, byla mnohem vìtí
ne vae. Ale jak u jsme øekli, zaèala u nich devoluce

a oni se zmenili.

Vnímali, e se to dìje. To by vám také mìlo øíci, e Plejáïané byli vyí
ne vy. Stále jsou.
Povím vám, co se lemurijská spoleènost rozhodla udìlat se zdravotní
péèí. Vìtina zdrojù Lemurie byla pouita na to, aby se ujistili, e jsou vichni tak zdraví, jak jen to jde. Nebyly zde ádné platby za zdravotní péèi,
protoe jejich kultura byla koncepèní. Mìli mnohem lépe vyvinutou intuici
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ohlednì celkového obrazu, spíe ne by se zamìøovali na individuálního
èlovìka. Lemurijská spoleènost si intuitivnì uvìdomovala, e èím je populace zdravìjí, tím více to pomáhá ekonomice. Vlastnili pùdu, ale velmi
odliným zpùsobem. lo o skupinové vlastnictví, take vdy vyadovalo
skupinové rozhodnutí.
Pokud byl nìkdo celou dobu nemocný, pak se nemohl podílet na spoleèných úkolech. To pokozovalo celek, a proto velmi rychle zjistili, e kdy
je kadý zdravý, mají mnohem lepí ekonomiku.
Opìt vám povím, proè vás beru do lemurijské historie. Toto se toti
bude na vaí planetì znovu opakovat. Uvìdomìní, e lidské bytosti, které
nejsou nemocné, mohou kupovat pùdu a platit danì, vytvoøí revoluèní
mylenku pokud vláda dokáe uzdravit svou populaci, mùe mít bohatou spoleènost. Jaká to mylenka! Sledujte posun ve financování, zdrojích
a zamìøení v tomto smìru. Jak mùete uzdravit vìtinu za minimální
mnoství penìz? Odkud mùete vzít finance a pouít je jinde? Pøemýleli
jste nìkdy nad tím, jak vyléèíte nemoci na této planetì? Mnozí si stìovali:
Lidé nikdy nedosáhnou takového osvícení, aby vìnovali dostatek financí
na uzdravení lidstva. Máte pravdu! Take to zpùsobí dalí metoda, která
dá mnohem vìtí smysl vaí souèasné lidské pøirozenosti! Nijak to nesuïte, ale uvìdomte si, e budete èelit nové mylence, která se týká ekonomického léèení. Jak jinak by Zemì poskytla nìco tak potøebného v této
dobì? Odpovìï: naleznìte zpùsob, jak zapadnout do programu tìch, kteøí
mají nejvìtí mnoství penìz k investování. Léèení se stane investicí do
globálního zdraví. Jak získají investoøi návratnost? Vezmou si èást HDP
vlády, se kterou budou spolupracovat, podle mìøítka uzdravení dané zemì.
Sledujte to. Je to nevyhnutelné a v tuto chvíli je to na cestì.
Kryonùv ivý channeling Lemurijské spojení
Mt. Shasta, 20. èervna 2004
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Vidíte, jak Lemuøané smýleli koncepènì? Vidíte, proè Kryon øíká, e
mylení mimo jakákoli omezení pøinese øeení, která hledáme? Vidíte,
jak staré due Lemuøanù, kteøí se probouzejí, obrovsky ovlivní planetu?
Znovu  pokud si nejste jistí, jestli jste nebo nejste Lemuøan, prosím pamatujte si, e není a tak dùleité, abyste to nìjak detailnì studovali. Toto vám
øíkáme, protoe energie planety se zaèíná otevírat lemurijské energii.
Duchovní semena, která byla tehdy zaseta, zaèínají být takzvanì zalévána, aby mohla vzkvétat a stát se dostupnými pro vechny due na planetì.
Pozdìji budeme mluvit o møíkách planety Zemì a o tom, jak jsou rekalibrovány a poskytují pomoc a podporu pro úplnì kadého pracovníka svìtla.
Ptáte se, co je to pracovník svìtla? Tuím, drazí ètenáøi, e pokud jsou vae
oèi na této stránce a zvládli jste dosud èíst, ani byste tuto knihu zahodili,
pak se dá øíci, e pracovníky svìtla sami jste (úsmìv). Dìkuji vám za to, e
vyzaøujete své svìtlo.

Otázka pro Kryona: Mohl bys dále vysvìtlit, jak se planeta
zaèíná více otevírat lemurijské energii?
Kryon: Toto není tak obtíné, protoe to bylo vdy potenciálem lidstva, pokud byste pøekroèili milník roku 2012. Ostatní planety mìly své
vlastní milníky zaloené na energetice èasu a jejich vlastních fraktálù historie. Ale vá byl spojený s 26 000 let trvajícím kolébáním planety a byl to
urèitý druh uzávìrky, dokdy jste mìli dosáhnout urèité úrovnì evoluce
vìdomí. Jetì pøed pouhými padesáti lety nebylo moné urèit, zda sami
sebe znièíte (tentokrát s pomocí technologie), nebo jestli se místo toho posunete vpøed. Oveme jste tento milník pøekroèili a nyní se otevírají èasové kapsle lemurijské energie a znalostí.
To vechno znamená, e jste obrátili na dalí list, kde jsou vám plejádská uèení, které Lemuøané dále rozvinuli, dostupnìjí ne kdy døív. Dalí
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krok spoèívá v tom, jak rychle umoníte, aby se tyto nové mylenky
a rozvinuté principy aplikovaly ve vaí spoleènosti. Kadá planeta má jiný
politický scénáø, take toto je vá pøítí velký krok.

Domorodci
Pokud se podíváte na starodávné domorodé kultury, vechny mají nìco
spoleèného. Ctí své pøedky! Vechny intuitivnì vìdí, e jejich pøedci jsou
stále s nimi. Domorodí vìdí, jak dolovat Akáu, a uvìdomují si, e kruh
ivota obsahuje dostupné informace. Vìdí, e tato informace je v nich. Také
znají Gaiu a vnímají Zemi jako ivoucího partnera. Partnera v ivotì jejich
due. Nyní se úèastníme velkého posunu Zemì a znalosti a moudrost pøedkù mùeme zdìdit, pokud se pro to rozhodneme.
Kdy jsem pracovala u rangerù, ádali mì, abych se úèastnila setkání
vìnovaných uvìdomìní napøíè kulturami ve vztahu k místním domorodým
Aborigincùm. Navíc jsme se staøeiny èasto konzultovali záleitosti týkající se domorodých kultur. Uznání a zahrnutí místních Aborigincù do vedení
národního parku v Austrálii se postupnì zlepovalo. Ve skuteènosti mnoho
dùleitých událostí a setkání zahrnovalo pøivítání do zemì od starích.
Staøeinové vdy respektovali své pøedky a pùdu, Matku Zemi a nyní je
zde uznání, e místní Aboriginci jsou tradièními vlastníky pùdy.
Kdy jsem pracovala v pøírodní rezervaci Tidbinbilla, zaèala jsem projekt, který zahrnoval aktualizaci a nahrazování vech tabulí s vysvìtlivkami, které jsme umístili podél jedné oblíbené vycházkové trasy. Ta trasa se
jmenovala Birrigaiská stezka èasu a bylo to fantastické místo, kam vzít
zahranièní návtìvníky, protoe jste cestou vidìli spousty pasoucích se klokanù a ptákù emu na otevøených pastvinách. Na té cestì bylo také mnoho
zajímavých památek od evropských usedlíkù, kteøí pøili do údolí, a také
dùleitý skalní úkryt Aborigincù (Aboriginal Rock Shelter), který odhalil
Vliv Gaii
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Pøizpùsobení DNA nové energii Gaii
Vae DNA se pøizpùsobuje tomu, co se stalo na Zemi v dobì, kdy jste
se narodili. Vytvoøila pro vás realitu, kterou nazýváte lidská povaha. Zemì
se mìní, krystalická møíka malinko zvedá závoj a vae DNA na to zaèíná
reagovat. První reakce bude znatelná u vaich dìtí. Pøicházejí sem ji s jiným
vìdomím a vlastnostmi. Neuvaují stejným, lineárním zpùsobem jako vy.
Vimli jste si toho?
Postupem èasu se to bude více a více mìnit. Nakonec zde bude DNA,
která tvoøí chybìjící èlánek mezi innate a bìným lidským mozkem a èiní
toto spojení mnohem výkonnìjím. To znamená, e budete muset mít mnohem intuitivnìjí uvaování ohlednì toho, co je ve vaí vlastní bunìèné
struktuøe správné nebo patné. Nìkteøí z vás zjistí, e mají jiné stravovací
návyky. Budete se pak obracet k bunìèné struktuøe, která øíká: Kdy zmìním to a tamto, budu ít déle. Výsledkem budou instinktivní zmìny stravovacích návykù, které nemají ádné vysvìtlení. Tak se zaèíná projevovat
innate.
Návyky, které jste mìli po mnoho let, se zaènou ztrácet, protoe vae
bunìèná struktura vám zaène pomáhat se jich zbavit, kdy ví, e vám nesvìdèí. Nebuïte pøekvapeni, kdy jeden z vaich zlozvykù, jako je napøíklad pøejídání, zaène vá metabolismus upravovat tak, abyste dosáhli správné
tìlesné hmotnosti, ani byste museli dret pøísné diety. Jiní odloí návykové látky a v rámci toho procesu získají jako bonus monost ít déle.
Budete svìdky regenerace bunìèné struktury, co vás pøekvapí. Budete
se rychleji uzdravovat a budete si toho vìdomi. Zaènete zaívat situace,
kdy budete ménì nemocní, ne jste kdy byli. Pøevaující 3D moudrost vám
øekne: No, jsi starý/á take bude více nemocný/á. Ale nebude to tak a vy
budete vìdìt, e se cosi mìní. Take, milovaní, øíkáme vám, e mùete mít
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toté, co mají mladí. Pomalu se probouzíte do nové energie této planety,
která vám umoní déle ít. Vae DNA zaèíná pracovat efektivnìji. 35 %?
Nebo dokonce 40 %, stará due? Posouváte se k nìèemu mnohem vyímu.
Kryonùv ivý channeling Rekalibrace Gaii
Melbourne, Austrálie, 18. bøezna 2012

Chápete nyní, jak jste dùleití? Jak ve, co dìláte, ovlivòuje planetu?
e vás Gaia zná? e pøi kadém vaem kroku ehná Gaia vám a vy ehnáte Gaie? Co s touto informací udìláte? Zmìní to pro vás nìco? Jak by se vám
líbilo, kdyby si krystalická møíka pamatovala vá ivot? Drahé staré due,
pokud toto ètete, pak vìzte, e co dìláte, to Gaia a krystalická møíka vidí
a má to mnohem vìtí dopad ne u nových duí na planetì. Probouzíte
se a soucitné èiny mìní planetu! A u se rozhodnete dìlat cokoli, je to
vae vlastní svobodná volba. Bez ohledu na to, co si zvolíte, jste hluboce
a vroucnì milováni Bohem i Gaiou.
Mimochodem, pamatujete, jak jsem zmiòovala Machu Picchu coby
jedno z posvátných a mystických míst, které kadoroènì navtìvují miliony lidí? No, hádejte, co vám chci øíct. Energie, kterou tam cítíte, nemá
naprosto nic spoleèného s krystalickou møíkou! Coe?  slyím, jak se
ptáte. Jak by to bylo moné? Abyste to zjistili, budete muset pokraèovat
ve ètení (úsmìv). Náznak: nepøehlédnìte, co Kryon øíká o ley liniích Gaii
pozdìji v této kapitole.

Otázka: Pokud je èas v kruhu a kadý fraktál èasu se vrací
zesílený, znamená to, e èasové fraktály, kde bylo nízké vìdomí, se vrátí zpátky, nebo jsme schopni zmìnit potenciály
toho, e to nastane, a pokud ano, pøejde ta informace do
krystalické møíky?
Vliv Gaii
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Kryon: Fraktály èasu jsou v kvantové polévce potenciálù. Take kdyby se vìdomí na planetì nikdy nezmìnilo, cykly by byly lineární, pøedvídatelné a vrátily by se dle rozvrhu. Tak tomu bylo po tisíce let a bylo to
motorem pro pøedpovìdi, se kterými pracovali tvùrci kalendáøù. Ale nyní
si pøiètìte posun lidského vìdomí a fraktály jsou náhle zmìnìny, jak jsme
to popsali v poslední otázce v druhé kapitole, s metaforou o kuøeti pøecházejícím pøes cestu.
Pohyb skrze tento posun zmìní fraktály pøedpovìdí èasu. Rekalibruje
se do cyklù vysokých a jetì vyích, místo vysokých a nízkých. Jakmile
se to stane, pochopitelnì, e se také rekalibruje krystalická møíka, aby
umonila vyí úroveò aktivity a mylení. Pøedpojatost møíky se mìní
a stává se nelineární. To u jsme vysvìtlili. Take ano, nové fraktály budou
generovány èásteènì novou energií møíky, vytvoøenou novými lidskými
bytostmi.

Velryby a delfíni
Lidé vdy mìli urèitý vztah s velrybami a delfíny. V minulosti byly
loveny stovky, ne-li tisíce velryb a delfínù z oceánù a moøí coby zdroj potravy. V nìkterých pøípadech se to dìje dosud, ale u ne zdaleka v tom rozsahu jako døíve. V prosinci roku 1946 vznikla mezinárodní skupina zvaná
International Whaling Commission (Mezinárodní velrybáøská komise), se 14
èlenskými státy, a zavázala se chránit mnoství velryb. Dnes tato komise
sdruuje 89 zemí, vèetnì nìkolika, které ani nemají pøístup k oceánu! Komise uèinila nìkolik povzbudivých krokù smìrem k záchranì a ochranì
velryb, které zahrnují vybudování globálního moratoria na komerèní lov
velryb v roce 1986. V souèasnosti stále zùstává nìkolik zemí, které s moratoriem nesouhlasí, vèetnì Japonska, Norska a Islandu.
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