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Zpráva pro pracovníky svìtla
v USA

D

Lee Carroll

efinice BLOGU je online deník  jsou to osobní, chronologicky
øazené mylenky publikované na webové stránce. Pro ty, kteøí
pøemýlejí, jak to slovo vzniklo  je to zkrácení slov web log,

tedy zápis komentáøù na webových stránkách. Blogy jsou obvykle dennì
aktualizovány a èasto odráí osobnost autora. V uplynulých letech se staly
velmi populárními pro politické komentáøe a dokonce ovlivòují i redaktorské
stránky mnoha novin a TV vysílání, nebo jim dokonce konkurují. Jak u
jsem øekl v minulosti, Internet kadý den mìní ná ivot.
Bylo 25. èervence, kdy jsem zaèal dostávat e-maily. Hranice mezi Libanonem a Izraelem vzplanula. Na Haifu byly vypalovány rakety, pøesnì tam,
kde jsem byl o nìkolik mìsícù døíve  a idé reagovali typicky jako u tolikrát

s ohromující silou. Dìlali to stejnì jako døív, protoe chápou, e pøímo

na druhé stranì imaginární linie jsou ti, kteøí byli cvièeni a shromaïovali
zbranì, aby je jednoho dne vymazali ze zemského povrchu.
Nezáleí na tom, na které stranì plotu tohoto problému se nacházíte,
uznávám, e jsem pøedpojatý  ne smìrem k Izraeli, ale smìrem k procesu
míru. Ti, kteøí otevøenì prohlaují, e odpovìdí na tento problém je zabít
je vechny, nejsou souèástí procesu míru, ale spíe souèástí problému. idé
podle Kryona hrají velmi dùleitou roli v budoucnosti ivotù nás vech
a tyto vìci by mìly být studovány a prozkoumány, pokud skuteènì chtìjí
lidé tomu vemu porozumìt a mít ohlednì toho moudrost.
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S tím na mysli vìøím, e dluíte sami sobì, abyste se dozvìdìli o posledních 50 letech v Izraeli a o tom, co se stalo, kdy OSN dala Izraelcùm
pùdu  o vech tìch hádkách a válkách, které od té doby zuøí. idé udìlali
mnoho chyb a nìkteré z nich zpùsobily utrpení a smutek. Ale v poètu chyb
nejsou sami. Civilizace dospívají, stejnì jako dospívala nae americká 
a tato je velmi nová. Jen 50 let stará zemì známá coby Izrael pokraèuje ve
zmìnì svého mylení a vyvíjí více moudrosti ohlednì toho, jak navrátit
zpochybòovanou pùdu, kde dolo k takovému váleènému drancování, které
nikdy nebylo deklarováno  to ve ve snaze udret v bezpeèí své obèany.
Mnozí jsou pøesvìdèeni, e mohou projít procesem míru a mnozí ne. Jejich
nestabilní vláda to ukazuje pøi kadém setkání.
Kdy prostudujete tìchto 50 let a záznamy o tom, kdo co komu udìlal, bahno situace tím bude jasnìjí. Pak, kdy to ve náhle vybuchne,
jak se to stalo nedávno, nejste pøekvapeni ani se nebojíte. Vlastnì si mnozí
z nás pro sebe pomysleli: Je to tu

to, o èem jsme vìdìli, e to pøichází.

E-maily, které jsem dostal, byly hrozné. Lidé mi psali, e svìtová situace
prokazuje, e je Kryon podvod a e se evidentnì nacházíme ve válce
a katastrofì

e mùj veselý postoj plný nadìje je pøedstíraný a e není mo-

né mu nadále vìøit. To byla reakce mnohých  zabít posla dobrých a pozitivních zpráv, kdy to zaèalo být tìké. K mému velkému zklamání se pisatelù tìchto zpráv zmocnil strach a vybral si daò na jejich logice a víøe
témìø pøes noc.
Tohle u mi temnota nedìlá, protoe já vím, jak nést své vlastní svìtlo.
U na mì nevyskakuje a nedìsí mì, protoe já vím, kde celou dobu je. Je
za mnou na zadním sedadle a bìhem ivota mne irituje, ale já u jí
nedovolím, aby se mì zmocnila. To je to, co uèím od Kryona, a tak kdy ty
e-maily dorazily, byl jsem smutný, e vidím, jak se taková vlna strachu
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zmocòuje lidí, kteøí by mìli být moudøejí! Místo toho to jednodue vzdali,
kdy dorazila bouøe!
A tak jsem blogoval. Bylo to poprvé, kdy jsem dovolil, aby se projevila má pøedpojatost, a zapsal jsem své zklamání, aby to vichni mohli vidìt.
Sdílím to s vámi na tìchto stránkách, i kdy toto ètete roky poté, co se to
stalo. Vìøím v potenciál míru na Zemi a budu v nìj vìøit do posledního
dechu. Kryon nám øíká, e je to plnì v naich rukách a e to záleí na tom,
jestli se snadno pøesuneme do energie roku 2012 coby do jemnìjích èasù.
Take zde je mùj blog publikovaný ten den.

Vzkaz od Leeho Carrolla  25. èervence 2006
Toto je dùleitý èas v historii a ti, kteøí sledují mezinárodní situaci,
naprosto jasnì vìdí, e to oznaèuje bod zvratu. Pokud jste Kryonovým ètenáøem, moná si uvìdomujete, e Kryon to pøedpovìdìl pøed 18 lety v Knize
Jedna a pak o tom mluvil ve vìtinì následujících knih série.
Kryon mluvil o nadcházející bitvì, která bude bitvou mezi starou
a novou energií na planetì. V pozdìjích knihách dokonce zmínil, e to bude
definovat civilizaci. Nazval nás bojovníky a pracovníky svìtla.
Byly o tom témìø vechny channelingy posledních nìkolika let. O tom
a také o faktu, e bychom mìli být pøipraveni zmìnit nejprve svou vlastní
vibraci a e ta pak zmìní vibraci planety. Øekl nám, e skuteèné majáky
nikdy nejsou stavìny na bezpeèných místech a e je právì teï zapotøebí,
abychom sami sebe vyrovnali do té míry, aby nae svìtlo mohlo zpùsobit
zmìnu. Bouøe se blíí a my stojíme pøed metafyzickou èárou, abychom se
s ní setkali.
a nyní to zaèíná.
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Tento konkrétní channeling u je dlouho potøebný, ale nyní jste dosáhli bodu, kdy je moné o tom mluvit jetì otevøenìji. Chystám se vám dát
sedm atributù a identifikujeme je jako Sedm velkých lidských iluzí
o Bohu. Je tìké rozhodnout se, kde zaèít, take v úctì k interdimenzionalitì zaènu sedmièkou. [Smích.] Sedmièka je posvátná, víte? Poté se vrátím
a zaènu s èíslem jedna

jen abych vám dopøál pocit lineárnosti. [Více

smíchu.] Tento sedmý, který by byl normálnì poslední, je ve skuteènosti
zaèátkem a týká se celkového pohledu na Boha

nejvìtí lidskou iluzi

ze vech.

Celkový pohled na Boha
Lidé mají pouze jeden model vìdomí, kterým ve porovnávají. Jeden
model  sami sebe. Take lidé, kteøí rozjímají o Bohu, mají pøirozenì pocit,
e Bùh musí mít lidské vlastnosti. Mnozí z vás dokonce ani nevìdí, o èem
to mluvím. Vidíte, kdy jste na vrcholu vývoje vìdomí a tvoøení, pak je jen
jedno (vìdomí), které mùete porovnávat s jakýmkoli dalím. Vae znalosti vdy omezovaly vai pøedstavivost, protoe ve, o èem pøemýlíte, odkazuje na velké lidské já. Navíc se zdá, e Písmo poukazuje na to, e jste
byli stvoøeni k Jeho obrazu, take nyní máte nìco, o èem si myslíte, e to
potvrzuje, e Bùh má lidskou formu. A kdy nevidíte nic vìtího, ne jste
vy, pak to musí být to nejvìtí i ve vesmíru.
Chystám se vám pøedat k pøemýlení jednu malou roztomilou metaforu. Pøedstavte si na chvíli, e Zemì byla vytvoøena pro psy. ádní lidé, jen
psi. A pøedstavte si, e ti psi mají vaí inteligenci. Evoluce la prostì jiným
smìrem a inteligentní psi nyní ovládají svìt, pøesnì jako to dìláte vy. I oni
mají své problémy. I oni mají své duchovní mylenky o tom, jaký je Bùh,
take pøirozenì mají i náboenství. Modlí se, rozjímají a mají intelektuální
mylenky jako vy.
Kapitola první
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Pokud vás mohu vzít na toto metaforické místo, kde ijí vichni tito
inteligentní psi ve své civilizaci, pak dovolte, abych vám øekl, jak by vypadalo jejich náboenství. Tak zaprvé  Bùh by byl pes! [Smích.] A kadé psí
plemeno by mìlo fotku Boha, který by byl ze stejného plemena jako oni,
pochopitelnì. Vichni andìlé by byli psi s køídly a neustále by se vzájemnì
oèichávali! [Smích.] Jak daleko mne v tomto necháte zajít? Víte, co bude
následovat, e? Dùkaz, e Bùh je pes, by pro toto spoleèenství spoèíval
v tom, e jeho jméno je stejné, jako pojmenování jejich druhu, jen vysloveno pozpátku! (Pozn. pøekl.: pes se anglicky øekne DOG a Bùh GOD.) Mám
pokraèovat? A vy víte, e i kdy je to legraèní, mám pravdu.
Rozumíte? Je to jediné vìdomí, které mají. Je to to jediné, co znají.
V jejich myslích se Bùh stává tím, èím jsou oni. Nedokáí pøekroèit nejvyí vìdomí, kterému rozumìjí  to své. Lidé to dìlají také a pøipisují
Bohu vekeré lidské vlastnosti. Nìkteré ze základních vìcí, o kterých si
myslíte, e jsou ve vesmíru intuitivní, takové nejsou! To jen vy si myslíte,
e vechno je jako vy. Lidské vlastnosti patøí pouze tam, kde jste vy. Ach,
mùete øíct, e patøí také do dimenze, ve které jste, vèetnì nìkterých planet
ve vaí dimenzi, a mìli byste pravdu. Ale ty je neaplikují na Boha. Samotné slovo vesmír pro vás znamená to, co dokáete vidìt svými teleskopy.
Opìt øíkáme, e je to od vás velmi 3D! Slovo vesmír pro nás znamená Bùh!
Ve skuteèném vesmíru je toho mnohem víc ne lidé.
A co ´stvoøeni k jeho obrazu´? mùete se ptát. Nenaznaèuje to, e
musíme vypadat jako Bùh? Vystupte na chvíli ze svých závìrù a pøemýlejte o tom. Kdybyste mìli moc propùjèit svùj obraz skupinì mravencù
na velmi vzdáleném místì, vypadali byste jako mravenec? Ne. Místo toho
byste jim pøedali své svìtlo, které nesete, a svùj duchovní intelekt. Vá
interdimenzionální posvátný obraz není to, co vidíte v zrcadle, ale nìco
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mnohem vìtího. Je to interdimenzionální obraz, který mùe lehce zapadnout do mravencù, pokud takovým vìcem rozumíte. Nyní se vrate a uvìdomte si, e ve, co jsme vás celou dobu [bìhem vech sérií lekcí] uèili,
na vás køièí, e Bùh je ve vás. To neznamená, e Bùh vypadá jako èlovìk.
Obraz Boha ve vás je mistrovství, které je v lidské DNA.
Atributem èíslo sedm je tedy sklon lidských bytostí k tomu, aby vnímaly Boha v lidské formì, ale jde to jetì dál

mnohem, mnohem dál.

Máte pocit, e Bùh dìlá ve, co dìlají lidé  uívá si to, co si uívají lidé 
bojí se jako lidé  prochází dramaty jako lidé  a prochází také evolucí jako
lidé. Vimli jste si toho nìkdy? Ètìte dál.

Válka
Èíslo jedna. Chcete Bohu pøipsat válku. Vìdìli jste to? Je to ve vekeré vaí mytologii. Vichni ti bohové vstupovali do války s dalími bohy
a tak podobnì. Mnozí øíkali: Na nebesích muselo docházet k válkám, aby
mohl být jen jediný Bùh

ten, který vyhrál nad vemi ostatními! Konec-

koncù, podívejte se na lidstvo  abychom mìli mír, musíme pravidelnì zabíjet jeden druhého. A protoe jsme jako Bùh a jsme stvoøeni k jeho obrazu, musí to tak být i ve vesmíru. Samozøejmì, e o svém moderním
náboenství øíkáte, e v nìm ádná mytologie není. Ale opak je pravdou.
To, co povaujete za posvátné a pravdivé, obsahuje mnoho mytologie, i kdy
vy si to nemyslíte. Vá pøíbìh o nebi a peklu vzeel pøímo z duality a z lidské
mysli. Dokáete si pøedstavit bitevní pole pokryté mrtvými andìly? My ne!
A kam by andìlé li, kdyby zemøeli? [Smích.] Mnozí øeknou: Písmo øíká,
e mezi andìly byla bitva. A my reagujeme: Písmo øíká? Napsal ho
Bùh nebo èlovìk? Lidé pøipisují své vlastní rysy Bohu, aby jim vìci dávaly
smysl.
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První mýtus je v tom, e na naí stranì závoje byl velký boj, který vyústil ve válku. To je popis duality, drahý èlovìèe, nikoli Boha. Díváte se
do zrcadla a svá vlastní omezení vkládáte na energii, která obsahuje ve ze
veho a vekeré stvoøení. A vkládáte to i do svého náboenství, abyste
se mohli cítit blíe tomu, jak ve funguje.
Nic takového jako válka mezi andìly se neodehrálo a nikdy ani neodehraje. Vidíte? Ten pøíbìh obsahuje dým lidského boje. Na bunìèné úrovni je to intuitivní, a tak to aplikujete na vekeré bytí, dokonce i na nejvyího
z nejvyích. Ve vaí mytologii se nacházejí historky o tom, jak se Bùh stal
Bohem, jako by musel vylézt na nìjakou horu vítìzství a válèit, aby se stal
tím, èím je. To je, jako by se vichni psi rozhodli, e se Bùh musel podhrabat pod mnoha ploty a zbavit se hromady blech, aby se mohl stát Bohem.
Ne, drahé lidské bytosti, nebyly ádné války mezi andìly ani mezi tìmi,
kteøí byli blízko andìlùm. Boí láska je stálá a èistá. Vdy taková byla
a bude a vy to ve svém nitru víte. Jste to vy, kdy nejste tady (na Zemi).
Systém, který je zde, na druhé stranì závoje, neobsahuje ádnou válku.
Nìkteøí okamitì odpovìdí: No, ale mnì bylo øeèeno nìco jiného. A tak
vám s vekerou láskou odpovídám: Øeèeno kým? Bohem? Nebo èlovìkem? Pouijte svou posvátnou intuici. Vánì vám to dává smysl, nebo to
jednodue vyaduje lidská stránka, která miluje dobré pøíbìhy? Dokonce
i nejvìtí duchovní lidé pouívali metafory, kterým rozumìli, aby interpretovali nejvelkolepìjí pøíbìhy o stvoøení, které jste potøebovali slyet. Vechno není tak, jak si myslíte. To bylo èíslo jedna.

Dobro a zlo
Tohle je tìké pro vae pochopení a pro nás je velmi smutné, kdy øíkáte, e èerná a bílá musí být vude. e musí být dobro a zlo. Kryone,
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myslí tím, e na druhé stranì závoje není dobro a zlo? Odpovím vám, e
stejnì jako zde není dualita ani válka, není na naí stranì závoje ani ádné
strádání.
Poslouchejte: vae mytologie øíká, e zlo není vae vlastní, e ho máte
kvùli potíím v ráji. e se jeden z andìlù nechoval správnì, a tak padl.
Jmenuje se Lucifer, snaí se dostat vaí dui a nutí vás dìlat patné vìci. Je to
ïábel, který podle mytologie vytváøí potíe na Zemi a je pro Zemi zkoukou, aby zvítìzila nad tímto patným andìlem. A to jsem vám, drazí, právì
pøedal vai nejmodernìjí náboenskou doktrínu, ne tu, která byla praktikována pøed stovkami let. A stejnì podivnì tato mytologie pokraèuje dál a dál.
Dobro a zlo. Tento koncept patøí lidským bytostem, protoe je to souèást testu vaí vlastní duality a existence. Ach, patøí to i dalím ve vesmíru,
ale ne Bohu. Poèkej chvíli, Kryone, myslí tím, e na druhé stranì závoje
není ádné svìtlo a tma? Pøesnì to vám øíkám! Alespoò ne tak, jak je
vidíte vy. Není zde ádné svìtlo a tma, které by vytváøely utrpení a nerovnováhu. Svìtlo a tma jsou na naí stranì závoje jen energie, které se pohybují kolem. Nìkteøí se potøebují hádat: Ale musí tam být svìtlo a tma! Jsou
souèástí veho. Nejsou. Je to pouze souèást vaeho veho. A já vám povím, e je to stejnì absurdní, jako by se andìlé vzájemnì oèichávali. To
není Bùh.
Dualita pøedstavuje svobodnou volbu. Je to nastavení duality lidství
na planetì Zemi a nemá to nic spoleèného s tím, èemu øíkáte Bùh. Neexistuje
ádný zlý andìl, který by chtìl vai dui. Stále dokola vám opakujeme,
e nejtemnìjí z temného je v moci lidských bytostí, které se rozhodly, e
temnota je to, co chtìjí vytvoøit. Øekli jsme to u døíve, e jste mistry energie
a e mùete jít do svìtla nebo do tmy a obojí mùete mít. Nicménì ti, kteøí
si zvolili svìtlo, mají výhodu, protoe ve svých ivotech pouívají obraz
Kapitola první
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Boha. Mohou vytvoøit nejsvìtlejí z nejsvìtlejího, status vzestupu, a být
mezi tìmi, kteøí si zvolili cestu posvátnosti a jednoty.
Mnozí lidé se tomu smìjí a øíkají: No, Kryone, a u jsi kdokoli, nesouhlasím s tebou, protoe ty jsi nevidìl, co jsem vidìl já i jiní. Vidìli jsme
posedlost ïáblem. Ne, nevidìli. Vidìli jste lidskou temnou posedlost, která
se projevila tou nejtemnìjí a nejstraidelnìjí pózou, jakou si dokáete
pøedstavit. To byl ten démon. To s vámi dìlá strach. Mnozí uvidí toté
a budou o tom podávat svìdectví, místo aby vidìli skuteènou energii. V pøípadì okultismu jde o èlovìka, který plnì ovládá vekerou temnotu a vyvolává nejhorí z nejhorího, abyste tomu uvìøili. To vechno je v rukou lidí.
Jaké to je, být takto oklamán? Kdy se vám to stane, øíkáte: To byl ïábel. Ne. Byl to èlovìk, který pouil moc na velmi hluboké a nízké úrovni.
Podívejte se do své historie nebo na to, co se dìje na nìkterých velmi temných místech na planetì. Nenajdete tam ïábla. Najdete tam zlo v rámci
svobodné volby lidí, kteøí si zajiují, aby bylo v jejich slubách. O tom je
právì teï test duality na Zemi.
A tak, drahé lidské bytosti, vám znovu øíkám, e klíèem je svobodná
volba. Také vám povím, e samotná má pøítomnost v této místnosti je moná jen díky tomu, e je na této planetì víc svìtla ne tmy. Vìøte tomu nebo
ne. To je dùvod, proè tu vichni jste. Je to dùvod, proè nenastal Armagedon
 a také nenastane. Je to dùvod pro energii 11:11 [pro Harmonickou konvergenci]. Oslavujte fakt, e tato planeta se zaèíná prosvìtlovat. Je zde víc
tìch, kteøí drí svìtlo, ne tìch, kteøí ho nedrí. Jsou zde tisíce tìch, kteøí
chtìjí nést své svìtlo, jenom nevìdí jak; pøesto se vnitønì probouzejí. Toto
probuzení není jetì zastoupeno mezi vùdci této planety nebo ve vaich
vládách. Mluvím o lidech na Zemi, ne o tom, co vidíte ve zprávách  ty
zobrazují úplnì jinou generaci.

72

Nadzvedání závoje

Dochází zde k probuzení. Samozøejmì, e se zmìní i vùdci a toto probouzení ukáí. Probíhá zde osvícení. Znovu opakuji, e svìtlo je aktivní
a temnota pasivní. Pokud se v temné místnosti objeví svìtlo, osvítí celou
místnost, e? Temnota odejde, ve svìtle nemùe zùstat. Pokud naopak do
místnosti plné svìtla vstoupí tma, nestane se vùbec nic. Nesete energii, která je velmi silná, proto o ní nemusíte ani pøemýlet

nikdy!

Tolik lidí se bojí tìch temných, bojí se jejich temné energie, a tak øíkají: Musím se chránit. Ne, nemusíte. Vy sami jste svá vlastní ochrana.
Pouze vyzaøujte své svìtlo s láskou Boha. To je vae ochrana. Nemohou
se vás dotknout. Nemohou vám ublíit! Bitva, o které jsem vám øekl pøed
18 lety, je tu a vy v ní bojujete. Je to samozøejmì bitva mezi energií tmy
a svìtla na Zemi a øíká se tomu civilizace. Dùvodem, proè vùbec k nìjaké
bitvì dochází, je dualita. A vy jste v srdci toho veho a mnozí z vás to vìdí.
Není vám to moc pøíjemné.
V této místnosti jsou andìlé. Vy vichni, kdy nejste tady, jste andìlské bytosti. Øíkáme to stále dokola. Slyeli jsme argumenty intelektuálù
ve vaem støedu, kteøí øíkají: Aha, jak se mùe polidtìný andìl vùbec stát
tak temným, e vypadá jako ïábel? A my vám znovu pøipomínáme, e
právì ve snaze to vysvìtlit jste si vytvoøili pøedstavu padlého andìla jménem Lucifer. Je to metafora lidské bytosti, která vypadla ze svého mistrovství na základì volby. Tolik z vaí mytologie je o vás samotných! Pøesto
øíkáte, e je to o Bohu. Není. To bylo èíslo dvì.

Naèasování
Èíslo tøi. Naèasování. Aplikujete lidské naèasování ve 3D na naèasování Boha. Drahý Boe, øíkáte, za tøi dny musím zaplatit nájem a nemám peníze. Mohl bys mi s tím, prosím, pomoci? Lidský mozek øíká:
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Za tøi dny se nic nestane. Je to pøíli krátká doba. A tak se nic nestane!
Poehnaná je lidská bytost, která chápe, e kdy ve své mysli rozhodne
o tom, co je a co není moné, vlastnì to tím zpeèetí. Mistrovství ve vaich
ilách je katalyzátorem pro zázraky, o které ádáte. A jestli jim nevìøíte,
pak se nestanou. Poehnaný je èlovìk, který chápe, e Boí naèasování je
takové, ve kterém se navdy rovná jedné minutì.
Je to skoro, jako by Bùh ve zastavil a svolal jednání vesmírné komise
kvùli vaemu nájmu na 100 let. Vae tøi dny jsou naím navdy. Tak to
vidíme. Tak to funguje. Tak funguje synchronicita a asli byste nad její
komplexností. Kdy se vám zdá, e jste potkali ty, které jste mìli potkat,
na místech, kde jste neèekali, e vùbec nìkoho potkáte, nemùete si pak
myslet, e tam byli náhodou. Stalo se to dnes nìkomu tady? [Kryon se usmívá, protoe k tomu opravdu dolo.] Pouíváte na Boha lidské naèasování
a ve své mysli pøedpokládáte, e to nemùe dokázat, protoe na to jednodue není dost èasu. No, moná je naèase svùj pøístup zrevidovat. Pøítì,
a poádáte o nìco, co se bude zdát nemonì naèasováno, chci, abyste o naèasování pochopili i dalí vìci. Mùete pøekroèit bod, kdy mìly být podle
vás vae modlitby vyslyeny. Jinými slovy  vzdáte to a upustíte od své
modlitby.
Vidíte, k øeení nedolo a modlitba nebyla vyslyena, alespoò ne
zpùsobem, který jste si pøedstavovali. ádali jste o to, aby byl zaplacen vá
nájem, ale Duch vám zatím vytváøel hojnost pro celý zbytek vaeho ivota!
Ale vy jste se právì vzdali celé své pøedstavy. To, o co ádáte, kdy ádáte
o zaplacení nájmu, není to, co ta slova znamenají. Øeknu vám, o co ádá
vae due. Øíká: Drahý Duchu, nechci u se o to nikdy obávat. O to ádáte. Víme to my a vìdí to i andìlé kolem vás. Drahý Duchu, chci mít
zajitìny základní potøeby, abych se o nì nemusel starat kadý mìsíc. To
je definice hojnosti. Definice hojnosti nejsou peníze v bance. Je to tak, e
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vae potøeby jsou naplòovány den za dnem. Hojnost Ducha tu bude vdy.
Mùe to pøijít v tom, co povaujete za poslední minutu, ze skladitì Boha,
nebo to mùe pøijít v podobì vaí hojnosti klidu ohlednì toho, jak se cítíte,
i kdy jste to nedokázali. Pøemýleli jste o tom nìkdy? To je hojnost. Vím,
kdo tu je. Znám vae strachy  tolik z nich je zaloeno na domnìnkách
a iluzích o lidstvu a o Bohu. Zahoïte hodiny, kdy jde o Boha, a oèekávejte
zázraky, které jsou tu pro vás! To bylo èíslo tøi.

Odmìna a trest
Èíslo tøi je odmìna a trest. Øekli jsme to u døíve a zopakujeme to
znovu. V nebi musí být odmìna a trest, øíkají. Koneckoncù, je to fér
a je to správné

tak jako Bùh. Pokud jste dobøí, dostanete odmìnu. Kdy

jste patní, jste potrestáni. Tak to ale na mé stranì závoje není, drazí. Tohle v nebi nenajdete. Nenajdete to ani v ádné andìlské øíi. Není zde ádná odmìna a ádný trest. Je to úplnì jiná kultura. Je to boská kultura,
nefunguje v dualitì jako vae. Pøesto Bohu pøipisujete obojí. Kdy jste dobøí,
jdete do nebe. Kdy jste patní, nejdete. V prvním pøípadì budete trávit
vìènost s nebeským otcem  jaká to pøedstava! V pøípadì druhém strávíte
vìènost s padlým andìlem, Luciferem. Jaká to vize! Tak to samozøejmì
není. Tak zaprvé  jaký by byl èas na nebesích v interdimenzionálním
prostoru, kde neexistuje èas? Vidíte, jak to krásnì zapadá do vaí verze
trestu a odmìny? Vìènost v pekle by pro mne mohly být tøi minuty!
Stále znovu jsme vám øíkali, e tak to s Bohem nefunguje. Pøesto jsou
zde intelektuálové, kteøí budou øíkat: No ale musí pøece existovat systém,
jako je tento. Jak jinak byste mohli ve ovládat? A my vám øíkáme, e ten
systém je vá. Je to vae dualita, tak ji ovládejte. Boí systém takový není.
Nepotøebujeme ovládat andìly ani lidi. Chce tím øíct, Kryone, e èlovìk
mùe pøijít na tuto planetu, stát se nejhorím èlovìkem, který kdy existoval,
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Zemì
Jste schopni milovat Zemi? Dokáete milovat Gaiu? Od Kryona toho
o Gaie uslyíte víc. Jak planeta vibruje rychleji, zahrnuje to i vás. Nìkteøí
mají pocit, e planeta je pøi vech tìch bouøkách a zemìtøeseních mimo
kontrolu. To mùe znít divnì, ale jak by se vám líbilo dostat planetu
pod kontrolu? Pokud ano, obrate svou lásku na Gaiu! Jaký to divný koncept, mùete øíct. Dokáete být zamilovaní do Zemì? Ano! Nìkteøí z vás
ano. Nìkteøí z vás vìdí, o èem mluvím. Dokáete milovat Zemi jako jinou
lidskou bytost nebo Boha? Ano! Zveme vás, abyste to zkusili, protoe se
stane zajímavá vìc. Je zde kruh energie, který zde zùstane, kdy vìnujete
svou lásku Zemi. Soucit a láska, které dáte planetì, jsou pak sdíleny s tìmi,
kteøí se na planetu rodí. Jinými slovy  dostanou to dìti! Pøemýlejte o tom
jako o úschovnì lásky, kterou uvidí a pouijí nové dìti planety.
Toto je sloité, ale my se to pokusíme zjednoduit. Pøemýlejte o tom,
co to znamená. Jak by se vám líbilo, kdyby budoucí generace Izraele cítily,
co vy uschováte v zemi? O takových vìcech jsme døív nemluvili, ale pøedstavte si to. Jaký pocit dáte teï svým dìtem? Jaké vìci øíkáte Zemi, e je
vae budoucí generaci ucítí, vyzvednou a budou s nimi pracovat?

Vae vlastní buòky
Tady je pro vás dalí divná výzva. Dokáete milovat svou bunìènou
strukturu? Mluvím o individuálních buòkách vaeho tìla. To je pøíli divné, mùete øíct. Vèera jsem vám dal skrze svého partnera informace. Podal
vám zprávu o výsledcích jiných  e je ve vaem tìle kód a ten øíká, e
v sobì máte Boha. [Mluví o práci Gregga Bradena a Boím kódu  The
God Code.] Kadý kousek genetického materiálu má v sobì tento kód.
A tento kód je ve skuteènosti receptorový systém, pøipravený reagovat na
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pole energie, kterou mu dáváte. Proto vám øíkám, e pokud dokáete milovat bunìènou strukturu svého tìla, ona to bude vìdìt a odpoví.
Kdo z vás nìkdy vìnoval èas tomu, aby oslavil napøíklad své koleno
nebo svùj palec na noze? Zní to legraènì, ale obojí je úplnì stejnì osvícené
jako vy! A budete milovat Gaiu, musí být zahrnuto i celé tìlo. Jste biliony
bunìk, vechny s Bohem uvnitø. V poètu je síla a tyto biliony bunìk spoleènì, pokud obdrí kód lásky, budou s vámi spolupracovat. Vyzývám vás
k tomu. Dokáete milovat sami sebe? Pokud ano, skuteèná bunìèná struktura vaeho tìla odpoví a vyrovná sama sebe.

Rodina
Nyní uvaujte o tomto. Dokáete milovat rodinu? Tohle se vám nebude líbit. Nemluvím o vaich pøíbuzných, ale spí o lidské karmické rodinì.
Pøemýleli jste o tom, co to mùe zahrnovat? Boj, ve kterém se právì nacházíte, je zahrnuje. [Palestince.] Tohle se vám nebude líbit. Jak moc je
dokáete milovat? Øíkáte, e je to pro Izraelce nemoné. Byla zde pøíli
dlouhá historie, pøíli mnoho nenávisti a pøíli mnoho smrti. A já vám povím toto, drahé lidské bytosti  pokud máte moudrost a odvahu je milovat
jako lidi, dokonce i na dálku, a budete to tak skuteènì myslet, samotná hlína Zemì kolem nich i vás se zmìní. Tak se íøí nové vìdomí. Toto je ezoterický základ, na kterém lze vybudovat mír.
Zajímavé je uvaovat o tom, e svobodná volba není nikdy pøeruena.
Pøemýlejte o tom takto. Vae láska je svìtlo. To je posíláno na místa, která
jsou temná. A ti, kteøí jsou v temnotì, se mohou se svobodnou volbou rozhodnout, jestli uvidí nebo ne. Svìtlo vaí lásky je mnohem silnìjí
ne kterékoli temné místo, na kterém by mohli být, take oni ucítí, co dìláte.
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Budou kolem nich odhaleny vìci, které nikdy døív nevidìli, napøíklad moudré volby a rozumné uvaování. To je pravda. Vìdìli jste, e se to toèí kolem lásky? Zaèínáte vidìt, kam tím míøíme? Pokud provedete na planetì
tìké zvedání, neznamená to utrpení nebo vydrení nenávisti druhých. Ta
nejtìí vìc, o kterou vás ádáme, je vzít ty na druhé stranì a obklopit je
bublinou lásky a svìtla. To je nejtìí pro vechny.

Lidstvo
Dokáete milovat lidstvo? Jak moc pøemýlíte o lidech na jiných místech? Moná si myslíte, e jsou vae problémy tak hluboké, e na to nemáte èas. Poehnaná je lidská bytost, která se dokáe dívat mimo svou vlastní
situaci a sdílet své svìtlo s tìmi, kteøí ho potøebují. Jak moc milujete lidstvo? Ach, kdybyste tak znali pravdu! A opustíte toto místo skrze to, èemu
øíkáte proces smrti a my energie pøenastavení, vyzvednete si svou velkolepost a vrátíte se domù. Na druhé stranì závoje, odkud hovoøím, vidím rodinu vude kolem vás. Úplnì kadá osoba na této planetì je souèást celku,
souèást vaí skuteèné energie, kdy nejste zde. Rodina je jako obrovská
mísa polévky zvané Bùh. Uvìdomujete si je vechny, protoe vy skuteènì
jste jimi vemi. Poznáte, kdy i jen jediný z nich nìco udìlá, protoe jeden
pøedstavuje celek. Jeden èlovìk pøedstavuje úplnou celistvost, jeliko spojení ezotericky propojuje ve se vemi. Je tìké to vysvìtlit, ale my vidíme
lidstvo jako jednu dui. Dokáete to i vy?
Máte moudrost to udìlat? Do nejmení buòky na celé Zemi, dokáete
milovat lidstvo? Pokud ano, vkládáte do Zemì energii, kterou si ani neuvìdomujete. Energii, která buduje základy pro mír.
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Bùh
A co tohle  dokáete skuteènì milovat Boha? U nemluvím o obøadech. Na této planetì je pro vás nová energie. Je to taková, kterou jste v roce
1987 povaovali za nezbytnou. [Pøi Harmonické konvergenci.] Jste ti, kteøí to poskládali a nyní se vás ptám  dokáete cítit rozdíl? To, o èem mluvíme, není Bùh èi zákon. Pøesahuje to lidská pravidla o tom, co jíst nebo kdy
pracovat. Je to Bùh lásky! Je to stoprocentní spojení s esencí podstaty vesmíru, co je láska. Dokáete cítit Boha?
Máte moudrost a odvahu to udìlat? A já vám povím, e pokud ano,
tento duchovní doprovod kolem vás to pozná a zlepí vai zkuenost a ty
buòky, které milujete, zaènou vibrovat výe. Zaènete se stávat jiným èlovìkem  takovým, který má v sobì mistrovství.

Vy
A tady je poslední bod. Jak moc dokáete skuteènì milovat sebe sama?
Ne své buòky, ne své koleno èi palec u nohy, ale toho, koho vidíte v zrcadle? Dokáete ho milovat? Tady je výzva: vyklopýtejte ráno z postele a jdìte
do místnosti se zrcadlem. Rozsvite nejjasnìjí svìtlo a pohlédnìte sami
sobì do oèí. Øeknìte tato slova: Já jsem to já jsem, já jsem kousek Boha.
Miluji sebe jako miluji Boha  s moudrostí a úctou. Zaslouím si být milován a i já budu milovat.
A proè vám to øíkám? Protoe, vyvolení, toto je proces, který je osobní
pro kadého z vás. Toto je proces, který musíte zaèít chápat, ne budete
moci provést tìké zvedání ve vaí oblasti. Nazvali jsme vás majáky.
Mnohokrát jsme vám pøedali metaforu o tom, kde jsou na planetì budovány majáky, a opìt vám pøipomeneme, e nikdy ne na bezpeèném místì.
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