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Co je nové a co ne
Illinois, Wyoming a Utah  kvìten 2003
Kapitola sedmá
Toto poselství je kombinací tøí ivých channelingù ze tøí rùzných
mìst. Obsahuje koncepty spojené dohromady do jednoho sdìlení
za úèelem dosaení vìtí jasnosti.

Z

dravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické sluby. Nìkteøí z vás

se ptají, co je dalí krok. Cítíte zøejmý tlak energie, abyste
se povznesli nebo poloili otázku: Je nìco víc? Nìkteøí z vás si

vzpomnìli na podobenství o jámì s dehtem, kterou jsme vám pøedali pøed
deseti lety a pøesto je stále hluboce pravdivá. Mnozí stále ádají o pomoc
zvenèí  vùbec nechápou, proè se zdá, e Duch zavøel kohoutek duchovní
komunikace. Tolik pomocníkù, kteøí zde kvùli tomu byli, tolik meditujících
a modlících se bojovníkù, kteøí jsou zde a vichni si kladou témìø stejné
otázky. Budeme o tom hovoøit. A dnes veèer vám dáme zprávu v devíti
za okamik.
Dovolte, abych nìco shrnul: bez ohledu na to, kdo tu je nebo kdo toto
ète  bez ohledu na vai víru èi nevíru, byla zde vytvoøena energie, která
mùe být vytvoøena pouze z druhé strany závoje. Pronikne do prostoru,
kde jste, pokud to dovolíte. Na vae pozvání sem pøili ti, kteøí v tìchto
nìkolika okamicích pomalu zaèali zaplòovat tento prostor. Ti, kteøí sem
dorazili pøed tøemi dny, nyní zaèínají kráèet ulièkami. Nìkteøí z tìch, které
ucítíte kolem sebe, tu nejsou kvùli zprávì, která vám bude pøedána, ale spíe
jen aby stáli vedle vás. Nìkteøí z vás ucítí, e se vás dotýkají. Nìkteøí dokonce ucítíte jejich vùni. Není na tom nic neobvyklého ani straidelného.
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Protoe toto je rodina. Nìkteøí z tìch, které cítíte, s vámi byli celý vá ivot. Pøesto je mnozí z vás nikdy neuznali. Ti, kteøí jsou zde, jsou vaí rodinou a vaím spojením s planetou, pøipravení a ochotní pomoci vám rozumìt diskuzi, která následuje.

Co je nové a co ne
Nìkteøí z vás se ptali na to, co je v tuto chvíli na planetì nové. Kdy
s vámi komunikujeme pøi channelingu, èasto pouíváme výrazy jako nová
energie, nová doba, nové vìdomí a nová realita. Nìkteøí z vás pak vìøí, e
slovo nové je urèitý druh pøikrývky, kterou házíme na ve, co na planetì
existuje. Vypadá to pak, e to, co bylo vèera, je staré, a co je dnes, je tedy
èerstvé. Tak to není. Pøirozenì je to mnohem sloitìjí.
Popime poloku po poloce devìt definic toho, co je a co není nové.
Moná je naèase kvalifikovat a ovìøit nìkteré z vìcí, které jsme vsunuli do
mnoha Kryonových zpráv v posledních letech. Vlome je vechny do jednoho poselství, abyste právì teï lépe pochopili energii kolem vás

energii,

která se zaèíná usazovat pøesnì tím zpùsobem, o kterém jsme vám øíkali
pøed deseti lety.

Bùh
Zaènìme nejvìtím konceptem ze vech  konceptem Boha. Nìkteøí
z vás studovali posvátná písma celých vìkù  nìkteré z nejstarích záznamù, které lidstvo zná  ty, které jsou naplnìny duchovní historií. Moná
jste zkoumali dávné civilizace a vidìli jste, jak byl tehdy Bùh pøedstaven.
Vlastnì jste vidìli, co Bùh vykonal, podle zpráv tìch, kteøí tam byli

ta-

kový je zpùsob historie.
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Nìkteøí kvùli tìmto záznamùm dokonce onálepkovali a rozkatulkovali Boha. Nìkteøí mluvili o starém Bohu a øíkali mu Bùh zákona. Mnozí
zaznamenali: Tehdy to byl velmi tvrdý a pøísný Bùh, nemám k nìmu ádný
vztah. Podívejte se, co Bùh tehdy provedl lidstvu, kdy se patnì chovalo.
Udìloval mnoho krutých trestù.
A dále mohou øíci: No, toho Boha skuteènì nepoznávám. Necítím
k Nìmu ádný vztah. Jiní mohou øíci: Následovalo jiné uspoøádání 
uspoøádání lásky  takové, ve kterém jsme vidìli lásku Boha. Vidìli jsme
uzdravení a soucit. A je toho víc! To je Bùh, kterého mám rád. To je Ten, se
kterým cítím sounáleitost. Pak nìkteøí z vás objevují dalího Boha  Toho,
který kráèí s vámi, ale Kdo má vai tváø! A vy mùete øíci: To je Bùh,
ke kterému se hlásím, ne ti druzí dva.
Z toho vyplývá, e mnozí mají dojem, e se Bùh bìhem tisíciletí zmìnil. Zde je odpovìï: jakkoli definujete Boha  cokoli pro vás znamená  a
u kolektiv, kterým jste vy, nebo vekerou duchovní energii ve vesmíru
naplnìnou láskou, nebo dokonce entitu, která na ve dohlíí

dovolte mi,

abych nìco øekl jasnì. Bùh se nikdy nemìní! Bùh je rodina a tato rodina je
stabilní. Energie Boha se nikdy nezmìnila.
Mùete namítnout: A jak tedy vysvìtlí èiny Boha ve Starém a Novém zákonì? Nebo tøeba Boha New Age? Zdají se tak odliní! Ti, kteøí se
poutìjí do této diskuze, mají celý koncept obrácenì! To, co vidíte, je dramatická promìna èlovìka! To bylo nae poselství od zaèátku  u kdy
jsme vám zaèali pøedávat pravdu o energii Zemì. Zmìny ve vìdomí lidstva vytváøejí hluboké zmìny v tom, co je vnímáno jako realita.
Staré vìdomí, které jste nazvali uspoøádání zákona, vypovídalo o tom,
jak jste to vnímali skrze filtr reality dané doby. Co bylo napsáno, to
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vypovídalo o tom, co si tehdy o Bohu mysleli lidé, kdy psali o svých proitcích. V uspoøádání lásky se Bùh nezmìnil. Zmìnili se lidé! Jejich vìdomí vneslo zcela novou energii soucitu. Lidé to museli proít a tak to vidìli.
Tak to zaznamenali a cítili. Pochopitelnì, e kdy se zmìnilo vìdomí tìch,
kteøí o tom podávali zprávu, vypadalo to, jako by se zmìnilo samotné boství. Vekerý rozdíl spoèíval v oèích pozorovatele.
Ti, kteøí byli v husté energii, nevidìli neviditelné. Proto nerozumìli soucitu a lásce. Ve, co vidìli a zaznamenali, odpovídalo jejich nejlepí schopnosti v omezené dimenzionální kapacitì. Nyní jste zde v pøedpovìzené energii,
kde jsou vám boské dary odhalovány silnìji ne kdy døíve. Závoj se nadzvedá. Nìkteøí z vás to objevují  nìkteøí dokonce vidí interdimenzionální
vìci! Magnetická møíka planety se posunula, krystalická møíka je pøepisována a kytovci jsou do toho zapojeni svou pamìtí. Je to úasná doba  pøivádí lidstvo k tomu, o èem vám mistøi øíkali, e je to moné.
Nadchází skuteènì nová doba, ale Bùh není jednou z tìch nových vìcí.
Rodina zùstala stálá a její energie je dnes stejná, jako byla pøi stvoøení Zemì.
To je èíslo jedna.

Energie
A co energie? Posunula se? Odpovìï je ano! Obrovsky a skvìle 
energie této Zemì se posunula a tím vám dala nové pøíleitosti.
Nìkteøí se mohou ptát: Proè je na planetì tolik tìch, kteøí tomuto nerozumí  kteøí to necítí nebo nevidí? Tomu se øíká svobodná volba, drazí.
Ti, kteøí nevyjádøili zámìr být souèástí tohoto interdimenzionálního posunu, nebudou vìnovat pozornost vìcem, které jsou tak silné pro ty, kteøí ho
vyjádøili.
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Nìkteré znìjí pøíli zjednoduenì. No, to jsem vìdìl, mùete øíct. A já
se tedy ptám: Tak proè to nedìláte?
Tady je sedm atributù, u kterých zaruèujeme, e kdy je budete vechny
pravidelnì praktikovat, zvýíte své andìlské vìdomí a zajistíte si vyrovnanou sebeúctu.

1. Buïte tvoøiví
První je: dìlejte nìco kreativního! Moná øeknete: Nemám absolutnì
nic, co by bylo kreativní. Ano, máte. Vy vichni. Kolik z vás zkouelo
channelovat? A moná øíkáte: No, nemyslím si, e to chci dìlat. Proè to
nezkusíte, kdy jste sami? Proè to nezkusíte na papíøe? Proè neslyíte, co
vám vae buòky a vae vyí já chtìjí øíct, kdy to necháte plynout? Mùete
být okovaní a pøekvapení. Nemusíte nikomu ukazovat, co umíte, nikdy.
Kdy dìláte kreativní vìci, berete svou boskou èást a vyléváte ji do své
dualitní èásti, a je zajímavé sledovat svìtlo, které se tam rozline. Dìlejte
nìco kreativního. Moná nepovaujete sami sebe za zpìváka, tak místo
toho napite melodii. Nechte nìkoho jiného, aby ji zazpíval. e nejste malíø? Stejnì malujte. Nechte své vnitøní dítì malovat obrázky tak, jak jste je
malovali, kdy jste byli dìti. Dìlejte nìco kreativního. To je èíslo jedna.
Zní to pøíli jednodue, e? Sledujte, jak se tyto vìci pøelévají do jiné, kdy
se èíslo jedna stane èíslem sedm. Kruh atributù, které vám nyní dávám,
bude daleko hlubí, ne se nyní zdá. Kreativita pro vás udìlá nìco, co témìø nic jiného udìlat nemùe. Klepe na dveøe boského já a zaèíná uplatòovat ty vae èásti, které potøebují být probuzeny.
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2. Pomáhejte ostatním
Èíslo dvì: pomáhejte ostatním. Zní to jednodue, dokud to nerozvinu.
Take to teï udìlám. Vyzýváme vás k dobrovolnictví na místì, kde lidé
umírají. Jdìte a najdìte nejtemnìjí místa, jaká v nemocnici mùete najít,
pracovníci svìtla. Najdìte místa, kde umírají dìti, a usaïte se tam. Najdìte
ty, kteøí umírají na rakovinu a virová onemocnìní, a buïte tam. Ètìte jim,
drte je za ruce a vyprávìjte jim pøíbìhy. Dobrovolnictví. Máte èas na dìti
a vy to víte. Pøemýleli jste o tom nìkdy?
Kryone, právì jsi nám dal strané vìci, abychom je zkusili uskuteènit. Nemùeme. Nikdy bych tam nemohl jít, moná øeknete. Vzlykal bych
ve dveøích a nebyl bych nikomu prospìný. Drazí, to je bìná mylná pøedstava

e lidumilové nemohou pomáhat, protoe jsou pøíli citliví. A tak

vám dám pøedpoklad a pak vás poádám, abyste li a sami si to ovìøili 
kdy stojíte na místì, kde umírají dìti, a otevøete dveøe, rozline se do té
oblasti vae svìtlo a do vás se vlije jejich láska. Budete se cítit povznesení
a poehnaní. Mùete sedìt a dret za ruku dítì, kdy umírá, mùete plakat
pro jeho ivot, ale budete se cítit posílení a povzbuzení, protoe to boské
ve vás se dotýká toho boského v nìm. Není nic, co by se tomu podobalo,
drazí

nic. Stanete se èástí boího procesu. Mùete oslavit, e jste tam

a pomáháte?
Jestli si pøejete dotknout se rodiny, toto je místo, kde to udìláte. Jdìte
dìlat dobrovolníka tam, kde jsou senioøi, kteøí jsou blízko smrti. Ètìte jim
pøíbìhy. Ptejte se jich na jejich ivot. Oslavujte jejich mládí a buïte s nimi,
kdy jsou pøehlíení. Vae boskost bude oslavovat jejich boskost, a oba
budete posílení.
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Pomoc umírajícím, nehledì na jejich vìk, vytváøí a povzbuzujte vai
èást, která vás pøekvapí. Budete to chtít dìlat znova a znova, chápajíce,
e to, co dìláte, je opravdu posvátná práce.
Drahé lidské bytosti, to jsou jen dva body, a u se zaèínáte cítit jinak.
Moná jsem nìkdo! mùete øíct. Moná na tom vánì nìco je. Vae
temné stránky se zaènou zmenovat, jakmile v oblastech, které byly pøedtím potemnìlé, uvidí vyvstávat svìtlo. To je èíslo dvì. Jdìte a nìkomu pomozte.

3. Cviète a meditujte
Toto je nejtìí a nebude se vám to líbit. Cviète! Ve vaí kultuøe u
nepronásledujete zvíøata kvùli jídlu. [Smích.] Tento nedostatek aktivity
potøebujete vyváit cvièením. Kdy cvièíte, biologicky se posouvá a mìní
vae chemická rovnováha. Navíc díky tomu vdechnete víc tolik potøebného kyslíku  skuteènì potøebného paliva pro tìlo lidské bytosti, která se
snaí posílit nové èásti svého mylení. Okyslièování bylo v minulosti hodnì pøehlíeno. Toto je velmi potøebné!
Dovolte mi dát vám jetì jiné tajemství: cviète a následnì meditujte.
Sledujte, co se stane. Okyslièený mozek vytváøí novou paletu pro umìlce
meditace. Toto je poøadí vìcí. Dìlejte to správnì: cviète a pak meditujte.
Nepodvádìjte. Nìkteøí z vás øeknou: Okamik, to je meditace a meditace,
e? [Smích.] To je èíslo tøi  stejnì dùleité jako ostatní.

4. Osobní slovní afirmace
Èíslo ètyøi mùe být tìké vám vysvìtlit a je pøíli zjednoduené. Dávejte si pozor na to, co øíkáte! Slova, která vycházejí z vaich úst, jsou dílem energie, která je boská. Jdou do vzduchu a jsou naplòována nejlépe,

238

Nové uspoøádání

jak to jde, energiemi vaeho tìla a ostatními kolem vás (které nemùete
vidìt), kteøí dìlají, co mohou, aby naplnili to, co si pøejete spoluvytvoøit.
Moná v negativních situacích øíkáte: No skvìlý! Vìdìl jsem, e se to
stane. Vae bunìèná struktura øíká: Slyíte éfa? Líbí se mu to! Entity
kolem vás to také slyí. Slyíte éfa? Myslí si, e je to skvìlé. Udìlejme to
znovu! U jste o tom nìkdy pøemýleli? Buòky to slyí a budou dìlat, co
mohou, aby zajistily, e se to stane znovu!
Dávejte pozor na to, co øíkáte. Místo negativních postojù si vytvoøte
afirmace. Poehnaná je lidská bytost, která rozumí síle lidské øeèi. Kdo jste?
Øeknìte své jméno nahlas. Já jsem [sem patøí vae jméno]. A dejte dùraz
na jsem a dívejte se, co se stane. Dovolte, abych vám øekl, co ta fráze
znamená. Jestli je vae jméno Pavel a vy øeknete: Já jsem Pavel, první dvì
slova jsou prohláení o tom, kdo jste. JÁ JSEM. Pavel je tedy pøidaný
identifikátor toho, jak vám øíkají. Jsou to dva výroky ve tøech slovech.
Projevujete energii, kterou vkládáte do vzduchu prostøednictvím øeèi.
Samotné ivly to slyí na vesmírné úrovni. Jste zvyklí dìlat velký hluk,
ale jen v nároèných situacích. Zkuste to vyváit! Je èas mluvit i v radosti!

5. Vyzvìte svou nejtemnìjí èást
Zní to jako dìsivá vìc, ale není. Poslouchejte: vyzvìte svou temnou
stranu k boji! Hoïte jí rukavici. Øeknìte jí, kde a kdy se sejdete, a pak èekejte. Odvate se postavit se této èásti tváøí v tváø. Máte v sobì èásti, které
nemáte rádi? Samozøejmì e ano, protoe jste v dualitì. Právì jsem vám
dal tuto informaci. Máte temné èásti, které byste chtìli zcela vyèistit, odloit nebo porazit? Dobøe, vyzvìte tedy svou nejtemnìjí èást k boji. Stanovte schùzku. Chcete být doopravdy stateèní? Tak ji tedy vyzvìte k boji ve tmì,
na jejím dvorku! [Zalapání po dechu.]
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