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Z

dravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické sluby. Ve, co
dnes bude v tomto poselství následovat, se týká lidských bytostí
a vìcí, které doslova mìní paradigma jejich reality. Tento den byl

plný pøíkladù toho, jak myslet jinak [bìhem semináøe] a toto poselství v tom
bude pokraèovat. Pøedáváme vám poselství za poselstvím, poèínaje tím
prvním v letoním roce, o tom, jak se vìci zmìnily. Prosíme vás, abyste
se podívali na nìco, co nazýváme rekalibrací vech vìcí.
Právì teï s vámi mluvím lineárnì, s komunikací, na kterou jste zvyklí. To je moné díky zkuenostem a praxi, kterou mùj partner získal
v prùbìhu let. Je schopný intuitivnì pøekládat tuto multidimenzionální komunikaci z mé strany závoje pro tu vai.
Channeling je proces pøekládání duchovních zpráv skrze lidskou bytost. Ale bìhem toho procesu stále máte 3D filtry lidské bytosti. Kultura,
jazyk, mylenkové procesy  to ve je stále na svém místì. Proto je souèástí channelingu nauèit se ustoupit stranou a umonit informacím, aby prou-

dily s co nejmením moným filtrováním. Channeling nikdy neznamenal
ovládnutí. To by bylo nìco, èemu øíkáte posedlost, ale tak to není. Jde o láskyplné splynutí za úèelem pøedání informací, energie a komunikace od láskyplného zdroje pro vás.
Øíkám vám to, protoe lekce, které vám teï dáváme, je obtíné pøedat.
Pokud jste nezaili urèitý druh reality, je tìké o této realitì hovoøit. Necítíte
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k ní ádný vztah. A pøece to dnes udìlám, i kdy vím, e je tìké to pochopit.
Pøedávám zde poselství, které bude ve tøech èástech, ale kadé z nich je
samo o sobì úplné. Proto bude toto poselství kompletní samo o sobì a ta
následující zrovna tak. Ale kdy spojíte vechny tøi dohromady, mají jako
celek vìtí význam ne jen jako souèet jednotlivých èástí. A to je tøetí jazyk v akci. V tomto pøíbìhu je víc ne samotná slova, která øíkám.
Pokud máte pro tyto druhy vìcí otevøené vìdomí, drazí, pak u chápete, e vae tìlo rozpoznává, co se zde odehrává. Mladí lidé, zdìdíte planetu, která bude velmi odliná od té, kterou zdìdili vai rodièe. Energie se mìní
a rekalibruje. Mnozí z vás zaèínají chápat, co je pøed pracovníky svìtla
nové. Toto poselství nazvu Rekalibrace sebe. Nezamìòujte to za Rekalibraci lidské bytosti, kterou jsme pøedali døíve. Toto je rekalibrace vaeho
nitra.

Energie  nepochopený koncept
Energii jako takovou je velmi tìké definovat èi vysvìtlit. Kdy mluvíte o energii, èasto myslíte tu, která pulzuje lineárnì skrze dráty v systému
zvaném elektøina. O té ale nemluvíme. Energie, kterou máme na mysli, není
singulární informace. Není tøídimenzionální. Je to multidimenzionální atribut
vude kolem vás, spoleèné plynutí Zemì a vìdomí, a zpùsobuje to, èemu
øíkáte manifestace. Narodili jste se v urèité energii. Mluvíme o møíkách
planety v urèité energii, ale to není dobøe definováno. Mùete vstoupit do
místnosti a øíci: Dnes tu nevnímám dobrou energii. Jindy vstoupíte
a øeknete: Páni, cítíte dnes tu energii? Kdyby vás nìkdo pøimìl ji definovat, mohli byste s tím mít potíe. Pøesto to slovo pouíváte pro dobré
i patné vìci, protoe chápete, e energie je polarizovaná.
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To, o èem se v této lekci chystám hovoøit, odkazuje na energii, na kterou
jste na Zemi zvyklí, a u to pro vás znamená cokoliv. Je to energie, ve které
ijete, pracujete, meditujete, uctíváte  a tato energie se mìní. To ovlivòuje
to, co povaujete za normální. Take kdybychom vám mohli dát nìjaký
druh rady, pokud jde o energii, øekli bychom: Oèekávejte, e se zmìní
normál. A to je tìké.
Lidská bytost ije s tím, e ví, kde normál je a jak ho pocitovì poznat.
Kdy kráèíte z bodu A do bodu B, oèekáváte urèité vìci  vzduch, který
dýcháte, gravitaci, kterou zaíváte, magnetismus, na který jsou zvyklé vae
buòky skrze møíku. Co kdybych vám øekl, e mnohé z tìchto vìcí nebudou stejné? A jediná vìc, kterou si jako lidská bytost uvìdomujete, je,
e nìco je jinak. Nìkteøí z vás mohou øíkat: Dnes je divná energie. Je víc
ne divná. Rekalibruje se.

Zmìny v krystalické møíce  zmìna minulosti
Pojïme zaèít tím, e vám povíme o vìcech, které cítíte jinak. Zde je
pøíklad rekalibrace. Je to souhrn toho, co jsme vám ohlednì møíek øekli
nedávno. Øekli jsme vám, e krystalická møíka této planety, ezoterický,
neviditelný, multidimenzionální atribut, se mìní. Øekli jsme vám, e je to
akèní pamì lidstva. Pamatuje si lidi a to, co dìlají. Je to jako ezoterická
pamìová møíka lidských èinù.
Krystalická møíka je tedy spojena s Gaiou, zodpovídá za to, co nazýváte portály, a je zodpovìdná i za starou, negativní energii. Je to silné
na místech, kde byla válka, protoe odráí vzpomínky na to, co lidé v bitvì
provedli. Je to krystalická møíka a metafora jakéhokoliv krystalu je, e nese
pamì a vibrace. Proto si kolem planety pøedstavte neviditelnou møíku,
která si pamatuje, co lidstvo udìlalo.
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Na místech, která vnímáte jako temná, jste moná mìli válku za válkou  bitevní pole, do kterých by pracovníci svìtla radìji nevstupovali,
protoe cítí utrpení smrti, strach a úzkost, které zùstávají v zemi, a vy víte,
e mluvím o nìèem, co mnozí zaili a o èem vám øíkali. Stejnì tak existují
i portály léèení a radosti a toho, co mùj partner nazývá lùnem Gaii  místem, kam mùete jít a koupat se v hustotì soucitu.
Pøed nìjakou dobou jsme vám øekli nìco silného o lidstvu. Øekli jsme
vám, e lidské bytosti jsou zodpovìdné za nastavení èi naètení této planetární møíky. Nicménì jak se energie vyvíjí, je typické, e o tomto systému uvaujete jako o lineárním rozpomenutí. To znamená, e byste si mysleli, e pozitivní i negativní vìci budou v møíce zapsány a uskladnìny na
stejné úrovni. Ale tak to není a vy o tom víte ve. Co vidíte ve svých zprávách? Jaká je pøedpojatost mezi radostí a hrùzou? Tato rovnováha je lidská
povaha a møíka odráí pøesnì tento atribut lidství. Daleko víc zdùrazòuje
negativní vìci.
Drazí, dosud si Zemì pamatovala temnou energii nelineárním zpùsobem
a dávala vìtí dùraz na místa, kde mnozí zemøeli a kde vdy bylo velké
utrpení. Møíka si pamatuje hrùzu z bitvy mnohem víc ne zrození dítìte.
Je to zodpovìdné za to, co nazýváte straidla a duchové a vechna ta zjevení, která se objevují na nahrávce  tak funguje krystalická møíka.
Kdy se díváte na planetu a zeptáte se, jaká je dnes vibrace, odpoví na
to mìøení krystalické møíky. Na ní je zaloená vibrace planety  co lidé
dìlají a co dìlali v minulosti. Pak jsme vám øíkali, e zpùsob, jakým si
møíka pamatuje lidské èiny, se zaèíná mìnit.
Take nyní máte odpovìï na tuto kvantovou otázku: Jak mohou vìci
udìlané v budoucnosti zmìnit minulost? Teï se to dìje, protoe to, co dìláte
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teï, mìní linearitu møíkového pamìového systému. Take se stane to,
e pozitivní ponese mnohem vìtí a skvìlejí energii pro møíku. Take to
pøepíe ve, co tam bylo  minulou energii.
Nadejde den, kdy budete moci vstoupit na bitevní pole a øíci: Necítím vùbec nic. Protoe tudy proli pracovníci svìtla a kadý krok, který
udìlali, zmìnil atributy pole, po kterém kráèeli. Take nová energie je schopná umonit lidem, kteøí jsou naivu, aby nyní pøepsali minulost!
To je mimo obzor vaí reality. Nejste v tom se mnou. Chcete, aby byl
proces uschování lineární, ale není. Proto øíkáme, e dochází k rekalibraci
sebe, tedy toho, co povaujete za skuteèné. Osobnìjí u to ani být nemùe.
Pøedstavte si, jaká by byla energie pro lidstvo, pokud by se zmìnila historie!
Pokud møíka odráí lidské vìdomí a møíka se rekalibruje, pak se stejným zpùsobem rekalibruje i já èlovìka. Lidská povaha následuje model
toho, co se dìje s møíkou. Lidstvo se nakonec stane jemnìjím.
Pøedstavte si situaci, kdy olej neplave nahoøe, kdy je smíchán s vodou. Mùete øíci: Ale olej je vdy navrch. Musí to tak být kvùli jeho molekulární vazbì a hustotì. Vdy plave na povrchu. Co kdybychom øekli, e
pøijde den, kdy fyzici sami budou schopni mìnit realitu veho, co jste dosud znali? Co kdy bude hustota oleje blíe hustotì vody a tudí by mohl
jednodue leet uprostøed? Pokud by se to stalo, øekli byste: To je dìsivé!
Nìco je s tím patnì. Nerozumìli byste tomu. A o tom to je. Vae realita je
pøedpojatá smìrem k tomu, co vdy bylo, a neumoòuje to, co by mohlo
být.
Jestlie se nìco mùe zmìnit v takové míøe, e to pøevrátí vechno, co
jste èekali nebo o èem jste si mysleli, e je to pøesné a pravdivé, jak byste
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reagovali? Jak byste si s tím poradili na základì svých zkueností a toho,
co jste se na planetì nauèili? Umìli byste se rekalibrovat a øíci: Chápu, e
to bylo jedním zpùsobem a teï je to jinak, a jít kupøedu? Nebo byste se na to
dívali a øekli: Øíkám si, kdy se to vrátí zase to toho stavu, jak to bylo ?
A to, drazí, je jádro celého poselství, protoe jak se energie na této planetì
posouvá, dokonce i staré due budou mít nutkání øíci: Jistì, Kryone, je to
nádherné. Je to dobré. Nadchlo mì to. Budu s tím pracovat. Pak ale ve
svých nejtemnìjích hodinách øeknou: Jsem z toho unavený! Kdy se to
vrátí do stavu, v jakém to bylo? To protoe jste vyrostli v energii, kde
dualita fungovala urèitým zpùsobem, ale nyní bude jiná.

Rekalibrace sebeúcty
Nyní pøináíme otázku, kdo to je pracovník svìtla. Rekalibrace sebe
bude rekalibrací sebeúcty. U døíve jsme krátce zmínili toto: pracovníci
svìtla se bojí temnoty. To protoe temnota vás dusila v kadém ivotì, e?
Dnes sedíme v místnosti plné starých duí, které vstoupily do tohoto ivota
a bály se, co jim temná energie pøinese. Ale i tak jste pøili, ani byste vìdìli,
co se stane. Mnoho prorokù øeklo, e nepøeijete rok 2000. Nyní jste v roce
2012! Pokadé, kdy dorazíte, zdá se, e temná energie jde proti vám.
Kdy jsem poprvé pøiel a pøedstavil se svému partnerovi, bylo to krátce
po Harmonické konvergenci. Øekl jsem mu, e jsem tu díky tomu, co udìlalo lidstvo, a e bych tu jinak nebyl, protoe by tu nebylo nic k uèení  vy
byste to dál nezvládli. Dávalo by smysl, abych pøiel na 20 let a vy byste
pak hrozným zpùsobem zemøeli? Ne! Dorazil jsem díky potenciálùm toho,
co se dìje právì teï.
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take to není toté jako budoucnost, která je pro nás záhadou. Co kdy
vám povím, e pro nás v tom není rozdíl? Setkání jsou plánovaná
a neplánovaná v realitì, kterou ve 3D prostì nevidíte, ale jsou to poøád monosti, které pro sebe vytváøíte. My to vidíme jako celek a pomáhá nám to
pøedat vám ten druh channelingu, který dostanete v tomto záznamu. Chceme
jej pojmenovat Tøi vìtry.
Mnohé z tìchto informací byly mnoho let pøedávány po èástech. Avak
nyní jsme to vechno spojili dohromady. Nìkteré výrazy u jste slyeli,
protoe jsme je zmínili ji døíve, a nyní je chceme poloit vcelku jako koberec, který bude obsahovat mnoho odpovìdí a moná i nìkolik sporných
bodù. Nìkteré z tìchto vìcí nemusí souhlasit s tím, co jste moná slyeli
od jiných, a zde vstupuje do hry vae boská schopnost rozliení, protoe
teï byste mìli pouít svou intuici, aby bylo vidìt, zda tyto vìci, které se vám
chystám sdìlit, dávají smysl nebo ne. Mùete zaèít pouívat nìco, co nazvu duchovní logika.

Lidská due
Za prvé, lidská bytost a její due jsou pro nás jedním. V naí realitì se
nikdy neoddìlují a jsou na mnoha místech souèasnì. Ale pro vae pochopení
a pro tuto lekci pøedpokládejme, e due bude pouze na ètyøech místech
najednou. Ty tøi vìtry jsou tøi ze ètyø a dalím místem, kde vae due sídlí,
je domov. Ten je tam, kde jsem já, drazí, a neøíkáme mu vítr, protoe kdy
jste doma, ádný vítr tam nefouká. Není tu ádný èin po smìru nebo proti
smìru a ani nic, co by tlaèilo nebo táhlo. Je velice obtíné, ne-li nemoné,
popsat nìco, co je vám tak blízko, a pøece to zùstává skryto. Domov není
jeden z vìtrù, protoe je to místo, kde jste vdy.
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Je ve vás èást Boha, a pøesto to, jaké to je být na mé stranì závoje, vám
zùstane skryto, dokud budete lidmi. Musí to tak být, protoe zkouka energie,
na které jako lidé pracujete, musí zùstat v urèitém druhu reality a vìdomí,
abyste mohli existovat na planetì a pracovat na skládaèce. Ale kdy jste
doma, není ádný vítr. Domov je místo, kde jste, kdy nejste v jednom
z vìtrù. Domov je vá pøirozený Boský stav.

Jak lidé vidí Boha
Jste souèástí polévky Boha, která má nespoèet souèástí (ingrediencí),
a pøece je ve jedním. Boím atributem je ta pravá podstata propletence/
entanglementu [fyzikální termín popisující kvantový atribut, kde vìci jsou
uzamèeny do jediné reality bez ohledu na vzdálenost]. Kdy jste v kontaktu se svým vyím já, jste v kontaktu se vemi svými souèástmi. Nìkdy si
lidé myslí, e dostávají poselství od andìlù, tito andìlé dostávají poselství
od jiných andìlù a tak dále. Lidé vidí hierarchii autority ve vem, protoe
to platí o jejich vlastní realitì. Ale v pøípadì Boha nic takového neexistuje,
protoe Boí moudrost je jedineèná, je vdy tou stejnou moudrostí a je
plnì pøítomna vdy a vude. Pravda je pravdou, a protoe v sobì máte kus
Boha, uvìdomujete si absolutní pravdu spolu s tím, jak se duchovnì probouzíte. Proto mùete vzít probuzenou lidskou bytost z jiné èásti svìta,
která je pro vás cizí a mluví jiným jazykem ne vy, a hledat u ní tuté pravdu. Bùh ve vás je stejný jako v ní.
V této lekci vzdáváme hold vaí intuici, té èásti vaí mysli, která poznává monosti pouití duchovní logiky. A budeme mluvit o tøech vìtrech, nìkteøí z vás moná odhalí, o èem pøesnì mluvíme.
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Tøi vìtry
V lidském ivotì není nic, co by bylo tak uctíváno jako tøi vìtry. Pøedstavují jeden ze tøí stavù, ve kterém se lidé vdy nacházejí. Dva z nich jsou
krátké a jeden je dlouhý. Jsou to vítr zrození, vítr existence a vítr pøechodu.
Vaimi slovy byste to nazvali zrozením, ivotem a smrtí. My tato slova
nepouíváme, protoe jsou ovlivnìna 3D realitou; ta je ovem èasto vaím
jediným vidìním pravdy.

Vítr zrození
Vítr zrození se lií od skuteèné fyzické události, které øíkáte narození.
Pro nás jste vìtrem zrození vy  tìsnì pøed tím, ne vstoupíte [poprvé se
nadechnete]. Pøedstavte si sami sebe jako souèást celku, jako souèást milujícího elementu vesmíru a souèást Boí moudrosti. Jste pøipraveni na návrat na svou planetu, ale nemáte lidskou mysl. Co je v tom zapojeno? Jaké
energie víøí kolem a pøivedou vás na toto místo? Kdo dokáe být ve vìtru
zrození a je v tom nìjaký systém?
Tyto vìci se tìko popisují, protoe nejsou lineární. Vy si uvìdomujete pouze lineární vìci, protoe to je vae realita. 3D realita, ve které zde
sedíte a ètete, si uvìdomuje pouze jeden osamocený ivot na Zemi. Ale
v kvantovém vìtru zrození vás vidíme, jak stojíte nad propastí jiné reality
a vracíte se po mnoha ivotech zpátky na planetu [mluvíme teï o starých
duích]. Protoe kdy tam stojíte, chystáte se znovu urèitým zpùsobem spojit
jako lidská bytost s planetární energií. Vítr 3D reality, do které se chystáte
vstoupit, fouká proti vám s velkou silou. Vypadá to, jako byste se do nìj
naklánìli, a my vám pøitom øíkáme svá poslední láskyplná slova. Chystáte se odpojit od reality Ducha, ochotnì se vzdáváte své pamìti na to vechno a vracíte se zpìt na Zemi. Jaká to nádherná chvíle!
Kapitola ètrnáctá
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Které atributy nebo pravidla má vae opìtovné spojení s lidstvem?
Nejprve mi dovolte, abych vám sdìlil, které to nejsou, protoe mnoho z nich
chápete mylnì. Jako první byste mìli vìdìt, e lidská bytost je naprosto
jedineèná. Na této planetì pøicházejících a odcházejících posvátných duí
mají vichni lidé boskou èást, které øíkáme vyí já. 3D struktura DNA
vech lidí a potenciály uvnitø jsou stejné. Navzájem se lií pouze kvantovou èástí DNA  energií akáických záznamù.

Síla Akái
Akáické záznamy v sobì nesou schopnost a potenciál obrovské
energie, v závislosti na tom, co èlovìk dìlal v minulých ivotech. Pokud
byl probuzen pro duchovní monosti ji døíve, je zde více energie, ne kdyby
tomu tak nebylo. Proto je ve vìtru zrození dostupná monost stvoøení osvícené staré due, protoe se to týká pøedchozích znalostí a zkueností a toho,
co jste udìlali na planetì pøedtím. Týká se to toho, kým jste byli, co jste
udìlali a zda jste se vùbec probudili pro skládání svìtelné skládaèky nebo
ne, jestli se vracíte nebo jestli je to poprvé.
Proto akáický záznam není pouhým záznamem toho, kolikrát jste zde
byli, ale spíe se jedná o to, jaké mnoství duchovních znalostí a ivotních
zkueností jste probudili bìhem celé své planetární existence. Akáa je
posvátná knihovna, kterou nesete a naplòujete v kadém ivotì. Pokadé,
kdy pøijdete a chodíte po planetì, svou Akáu doplòujete a to pomáhá rozvíjet a mìnit to, o èem by mohl být vá dalí ivot. Vzpomeòte si na axiom,
který jsme vám pøedali minule: Nikdy se nebudete muset vrátit v ménì vìdomém stavu. Jakmile otevøete metaforu duchovní akáické nádoby, bude
vám k dispozici vekeré duchovní uèení ze vech ivotù, vekeré zavrené
uèení.
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Vae biologie nepochází vechna ze Zemì
Due lidské bytosti je èástí Boha a je na planetì jedineèná. Ale biologicky èlovìk není pozemský ivoèich. Vae jedineèná lidská chemie to dokazuje, protoe máte slouèenou DNA, která na rozdíl od zbývající pozemské biologie tvoøí 23 párù chromozomù. Vy jste se NEVYVINULI ze
Zemì!
Lidský druh, jak jej vidíte dnes, není lidským druhem z doby pøed
200 000 lety. Take vae první pøedstava je, e vae celá fyzická existence
není jako nìjaký tvor z vaí planety, i pøes to, co vám øeknou biologové.
Na vaí cestì existovala pomoc s probouzením do svìtla a tmy ve vaí
DNA. Dokonce i ta nejzákladnìjí náboenství vám tuto událost popisují
jako boský pøíbìh stvoøení spoleèný pro celé lidstvo. Èlovìk, kterým
jste dnes, je ve vesmíru jedineèný a má úasnou tvoøivou sílu, právì takovou,
o které vám vyprávìli vichni pozemtí Mistøi.

ivoèiný systém
Zvíøata mají svùj vlastní druh energie a nìkterá z nich dokonce mají
vlastní druh zvíøecí duchovní skupiny. Zvíøata jsou na planetì z nìkolika
dùvodù a u jsme o tom mluvili døíve. Avak vechna jsou na planetì jako
souèást rovnováhy Gaii a mnohé jako pøátelé lidí. Nesou v sobì ivotní
energii pro Zemi a nìkdy jsou zde kvùli lásce.
Jisté druhy zvíøat mají zvíøecí dui a inkarnují se v rámci své vlastní
skupiny, ale vdy ve slubì lidstvu. Jejich vlastní duchovní skupina pøichází zpìt opìt jako zvíøata  pouze jako zvíøata. Nepøekraèují duchovní
bariéru do bytí s vyím já. Zvíøata se nevyvíjejí do lidských bytostí. Ale lidé
si èasto myslí, e tomu tak je, protoe lidská mysl vdy fungovala takto.

Kapitola ètrnáctá
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Podle vaeho názoru se posouváte na vyí úroveò a tím se stáváte lepími. Tudí ti, kdo by se podívali na schéma ivota, by asi øekli: Nìjaká
due zaèala jako zvíøecí a potom se vypracovala, a se stala lidskou. Ale
tak to není a nikdy to tak nebylo, moji drazí. Lidská bytost má nádherné
vyí já, které je duchovním støedem Boské energie. To zvíøata nemají.

Lidský duchovní systém
Skládaèka vaeho ivota se týká toho, kolik z této pravdy, e jste souèástí Stvoøitele, dokáete pøijmout. Jak dalece dokáete bìhem svého ivota
otevøít kvantové dveøe, abyste spatøili pravdu? Tento jediný atribut podmiòuje to, jak osvícenými se bìhem ivota stanete. Poslouchejte. Nejde o to,
kolik vìdomostí a zkueností je ve vaí Akáe, ale jak moc sami sobì dovolíte jí uvìøit. Na této planetì existuje mnoho starých duí, které mají
ohromné mnoství duchovního uèení, a pøece se v tomto bodì bìhem svého ivota nechtìjí dotknout duchovní nádoby ve svém nitru. To je svobodná volba lidské bytosti, o které mluvíme.
Ve vìtru zrození se odehrává ohromné plánování. Co jste zavrili bìhem minulých ivotù, pokud vùbec nìco? Kým jste byli a co jste dìlali?
Jaké energie jste nastartovali a které nebyly zavreny, e jste si pøáli pokraèovat? V jaké duchovní skupinì jste byli? Kdo byli vai rodièe? Uzavøeli
jste konkrétní duchovní dohodu, e se stanete jejich vnouèaty? To je mnohem bìnìjí, ne si myslíte! Existuje tolik vìcí, které vstupují do plánování vstupní energie vaeho ivota, a monost kadého ivota je jiná a jedineèná. Plánování provádíte vy sami, na mé stranì závoje, kdy máte mysl
Boha.
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