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Z

dravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické sluby. Pauza, která
vdy následuje po uvítání, je pro mého partnera, aby mohl ustoupit.
Moná jste si vimli, e zde není ádná viditelná pøíprava na tento

channeling. Ve starí energii by byla, protoe lidská bytost musela pøipravit
svou mysl takovým zpùsobem, e samotná struktura a psychika se musely
zmìnit. Kdybyste provedli urèité druhy mìøení jeho mozku, vidìli byste,
jak ta pøíprava probíhá. Vidìli byste zmìny rùzných alfa a beta vlnìní, ale teï
ne. To protoe pøed nìjakou dobou dal svolení ke splynutí, které znamenalo
okamité napojení, tedy blií spolupráci, která z nìj udìlala soucitnìjí
lidskou bytost. Zároveò u není potøeba ádná pøíprava na channeling.
Neustále má jednu nohu ve 3D a druhou mimo ni, take kdy nastane ten
správný èas, staèí ustoupit zpátky. Ale to ustoupení zpátky je tou nejtìí
vìcí, kterou dìlá. To vechno souvisí s lidským mozkem  s tím, co je s ním
spojeno, o èem víte i o èem nevíte. Také to souvisí s tím, co se vyvíjí, abyste
se o tom teï dozvìdìli.
Dnení channeling je informativní a týká se vìcí, o kterých jsme zatím
tímto zpùsobem nehovoøili. Pøináím nový koncept, ale nebude sloitý,
protoe je to pouze úvod. Je to úvod do konceptu vyvíjejícího se lidstva.
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Nové je èasto kontroverzní
Pøesouváte se do nové energie, která zmìní samotné uspoøádání vaeho vìdomí. Chci vám vysvìtlit vìci, které jsem nikdy døíve nevysvìtloval,
a nìkteré z nich budou kontroverzní. Dovolte mi, abych to okomentoval:
vy vìøíte urèitým zpùsobem, protoe jste se to tak nauèili. Jakmile nìco
poznáte [oddáte se víøe v to], vlastnì vám to náleí. Tím chceme øíci, e u
dlouho pøemýlíte v jakýchsi zajetých kolejích. Není divu, e vás nìco
z toho mùe ovlivnit patným zpùsobem. Ale tyto vìci lze pøepsat, pokud
je na základì své volby znovu poznáte. Take vám øíkám toto: NEPØIJÍMEJTE ihned to, co následuje, a nedrte se toho jen proto, e jsem to øekl
v channelingu. Chci, abyste to posoudili svou vlastní myslí a zváili to pro
sebe z hlediska ivotaschopnosti a zdravého rozumu. Uèiòte to skuteèným.
Je moné, e vìci jsou nyní jiné, ne jste byli zvyklí? Zmìnila se energie?
Pokud ano, je moné, e duchovní uvìdomìní otevøelo více oblastí pro
objevy? Jestlie dokáete pøemýlet mimo svou nauèenou katulku, mohlo
by to zaèít skuteènì potvrzovat platnost nìkterých vìcí, které jste v poslední dobì vidìli. Co jste se pùvodnì nauèili, se doopravdy nezmìnilo. Jen
se to stalo vìtím a vypadá to jinak.

Lidská due je sloitá
Lidská due je sloitá. Kdybyste ji rozkatulkovali a podívali se na rùzné
zpùsoby mylení lidí, bylo by to jetì sloitìjí. Studovali jste to dlouhou
dobu, ale 3D zpùsobem. To nejlepí, co jste byli schopni udìlat, bylo podívat se na lidskou mysl jako na strohou synaptickou operaci umoòující pøeití. Podle vaí vìdy vám mozek dává vechno. Poskytuje vám schopnost
pøeití, intuici a mentální jasnost. Poskytuje vám vekeré koordinované tìlesné funkce  vechny. Dalo by se øíci, e øídí plavidlo vaeho ivota.
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Navíc, kdy jste jej zaèali hloubìji studovat, objevili jste, e pravá a levá
hemisféra dìlají rùzné vìci a jejich propojení je jiné u muù a jiné u en.
Ve, co jste si nastudovali, ukazuje na to, e mozek øídí ve. Je podle vás
støedem vìdomí i vech lidských záleitostí.

Skuteèný scénáø mozku
Dnes vám pøináíme koncept, e v lidské bytosti není jen jeden samostatný mozek. Jsou tøi. Abyste to mohli v tomto krátkém spoleènì stráveném èase jasnì pochopit, poskytnu vám co nejlepí monou metaforickou
ilustraci toho, co se dìje. Jeliko nevíte, co nevíte, udìlali jste zatím, co jste
mohli. Co jiného jste mohli udìlat? Jediné, na co se mùete podívat, je vá
mozek! Tudí mozek je pro vás ve, co je. Pojïte se mnou a pohrajte si
s následující metaforou. Je tím nejlepím, co mohu pouít k vysvìtlení nìèeho zvlátního a nového.

Metaforická cesta
Jste v nìjaké místnosti a díváte se na stùl. Je to pracovní místo moderního
èlovìka a na nìm je poèítaè. Témìø kadý z vás posluchaèù a ètenáøù tento
nástroj zná a mnozí s ním i pracovali. Vìtina z vás také ví, co dokáe. Nicménì lidé v minulosti o nìm nemìli pøedstavu. Take v tomto pøípadì
a pro tuto metaforickou alegorii budeme pøedstírat, e máme nìkoho
z minulosti [starího èlovìka], z doby pøed pouhými 100 lety, kdo pøijde
k tomu pracovnímu místu a je pøekvapen tím, co vidí.
V tomto pøíbìhu s ním nemùete komunikovat, ale mùete mu ten poèítaè ukázat. Take bez vysvìtlení, bez pomoci a bez toho, abyste mu mohli
cokoli øíci, vidí a vnímá kouzlo toho, co ten pøístroj dokáe dìlat. Ten èlovìk umí pøeèíst obrazovku a dokáe si vìci propojit, kdy se snaí pochopit
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my a èinnost tohoto zaøízení. Zaène maèkat tlaèítka a vidí vìci  neuvìøitelné vìci! Ta krabice dìlá vìci, kterým doma nikdo neuvìøí! Budoucnost
je úasná! asne nad nesmírností toho veho. Objevuje Google, ale nemá
ádnou pøedstavu o jeho konceptu. Vidí svìt u pièek svých prstù, vechno
v jakési krabici. Je opojený pøemýlením o této síle akcí a informací.
Neexistuje nic, co by ten pøístroj neznal! V té krabici jsou vechny svìtové
jazyky! Kadý kousek informace, který kdy chtìl o èemkoli vìdìt, je v té
krabici! Je tam úplnì cokoli! Potom objevuje, e mùe napsat zprávu komukoliv, kamkoliv. Ach, je to taky komunikaèní zaøízení!
To je neuvìøitelnì úasné, a on nakonec odejde pryè od této zkuenosti s pevnou pøedstavou toho, co vidìl na vlastní oèi! Kdy se vrací svým
strojem èasu, nemùe se doèkat, a poví své generaci z doby pøed 100 lety,
co vidìl  a jim poví o technologii a jakési krabici, která dìlá vechno
a komunikuje s kadým. Je to jako knihovny z celého svìta spoleènì v jedné
malé krabici  vechny jazyky, vechny moné encyklopedie a vechny
otázky, na které jste se kdy chtìli zeptat. Ví o vech známých lidech v historii
se vemi detaily  to vechno je v jedné malé krabici  a je to dostupné
kadé lidské bytosti. Ta pøedstava, bez jakéhokoliv vysvìtlení, je pevná
a logická, ale je chybná.

Skryté spojení
Vy toho víte víc, e? Vy víte, e ta krabice je pøipojena k internetu.
Kdybyste odpojili poèítaè od sítì, bylo by to jen pouhé výpoèetní zaøízení.
Poèítá. Ach, moná na nìm dokáete napsat i dopis nebo vytvoøit tabulku,
ale nemùete se ho na nic zeptat, protoe není pøipojený!
To, co ten èlovìk z minulosti nepochopil, ani nebyl schopen si to vùbec pøedstavit, byl World Wide Web (celosvìtová sí, www). Nevidìl ten
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tenký kabel, který byl zapojen k poèítaèi a který mu dával tu magickou
schopnost vìdìt vechno o vem. A i kdyby ten kabel vidìl, bylo by to
pro jeho pochopení bezvýznamné. Podle nìj to vechno dìlala ta krabice.
Vidìl to!
A teï mi dovolte, abych se vrátil zpátky k mozku. Jediné, co jste celé
ty roky mìli jako lidé k prozkoumání, je to, co povaujete za úasný, zázraèný mozek. Nevíte o pøipojení mozku k multidimenzionálnímu internetu, který je uvnitø tìla. Jak byste také mohli?

Lidský mozek
Vá mozek je skvìlý, chemický, synaptický poèítaè. Dovolte mi, abych
to definoval podrobnìji: Synapse, tak jak o nich mluvíme, pøedstavují aktivní proces elektromagnetických signálù procházejících cestami nervové
matrice [strukturovaných nervových cest a uzlù] v mozku. Rychlostí svìtla
pøicházejí z mnoha oblastí [míst] styèných bodù pøipojených k ostatním.
Dává vám to schopnost kontrolovat své pøeití, své tìlo a své mylenky
ve 3D.
Expanzivní mylení, tak jak ho chápete vy, souvisí s mozkem. Díváte
se na mozek a øíkáte: Tohle je oblast tvoøení. Je zodpovìdná za hudbu,
umìleckou práci, poezii, sochaøství a intelekt.

Nikdy jste nevidìli ádné dráty, e?
Mozek nemá s tvoøením takových vìcí nic spoleèného. Spíe je usnadòuje! Pomáhá jim, ale nezodpovídá za nì. Podobnì jako ta krabice v metaforickém pokoji je jen kontrolní stanicí pro sí, vá mozek je takovou kontrolní stanicí pro mnohem, mnohem víc. Tyto vìci jednodue vypadají, jako
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Kapitola pátá
Skrytá ablona mládí
Po velmi dlouhou dobu vìdci uvaovali, zda si tìlo uchovává svou
pùvodní pøedlohu (od okamiku poèetí), která vytváøí lidskou bytost
z malièkého embrya. Je moné, e tento pùvodní plán v nás stále zùstává? Kryon øíká, e ano a e vìdci to brzy zjistí. Dokonce ho v pøedchozím
channelingu nazval buòky zrození (geneze). Nicménì, mùeme nyní
tuto ablonu mládí pouít? Není to pøíli divné na to, aby to byla pravda? Proè by tyto buòky mìly stále existovat? Copak u je tìlo dávno
nepøestalo pouívat? Kryon se ptá: kdy navrhnete nìco skuteènì výjimeèného, zahodíte vekeré plány? I kdy to jednoho dne postavíte, zahodíte plány, podle kterých jste to postavili? Odpovìï zní ne. Existují
skuteènì dobré dùvody, proè si ponechat plán pùvodního lidského vývoje. Jeho souèástí je pøesnì to, o èem pojednává tento channeling 
potøebujeme, aby opravil a omladil nového èlovìka v nové energii.
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Skrytá ablona mládí
San Raphael, Kalifornie
12. prosince 2015

Z

dravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické sluby. Mùj partnere,
pøeji si, abys váil slova a postupoval pomalu. Ujisti se, e tyto
informace pøedá správnì. Toto je pøedposlední channeling roku

2015 a je naèase, abychom vám pøinesli více informací pro vai budoucnost.
Nìkteøí øeknou, e je to vìdecký channeling, ale není. Pokud toto posloucháte nebo ètete pozdìji, posloucháte to v budoucnosti  tak to alespoò
vnímají ti, kteøí jsou nyní v místnosti. Nicménì vy si nemyslíte, e je to
budoucnost, protoe pro vás je to pøítomnost. Jak se vám to zatím líbí? Èí
pøítomnost (okamik teï) je skuteèná? Odpovìï zní, e vechny. K mnohým z vás mluvíme mimo èasový rámec, který povaujete za svùj, ale tyto
informace jsou platné pro vechna teï. Kdy slyíte nádhernou skladbu
nazpívanou nìkým, kdo ji zemøel, sníí to hodnotu té skladby? NE. Hudba je vìèná a emoce a vzruení z jejího poslechu existují ve vech teï.
Zùstává èerstvá a zábavná.
Tento channeling bude moná pozdìji pøipomenut a pøedstaven
neèekaným zpùsobem, abychom mohli diskutovat o nìèem, co jste právì
objevili (v nadcházející budoucnosti), nebo k potvrzení nìèeho, o èem si
nyní uvìdomujete, e je to pravdivé. Nicménì kdy byl tento channeling
pøedán, tyto diskutované vìci zde dosud nebyly. U jste zmatení? Dnes je
to právì tento matoucí druh channelingu. Mùj partner cítí potvrzující
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mrazení, protoe ví, e tyto informace jsou krásné a nastává pro nì vhodný
èas. Ví, e je to vytouené, lidstvo touí po tom, co nyní pøichází. A proto
zpomaluje.
Chci mluvit o objevu. Ten objev se blíí a jako mnohé dalí, i tento se
odehrává postupnì a pøedcházejí mu jiné objevy. Ne budu mluvit o tom,
co to je nebo jak to funguje, chci vám dát pár podnìtù k pøemýlení. Ptám
se: je moné, e ve vaí DNA existuje ablona, která obsahuje tajemství
vaeho mládí? Byla by to ablona, která by nepøedstavovala jen kdesi uskladnìná data, ale byla by souèástí bunìèné struktury multidimenzionální DNA,
která by mìla být aktivována èi odhalena urèitými procesy. Pokud by se to
mìlo stát, mohlo by to pak zmìnit ve ohlednì lidské bytosti, které by to
náleelo. Je moné, e v úplnì kadé molekule DNA a dalí specifické biologii ve vás je cosi, co vás mùe udret naivu dvakrát, tøikrát i ètyøikrát
déle, ne ijete teï?
Existuje ablona zrození  design, který by se mohl projevit [zhmotnit] s pomocí hluboké chemie, ale jen tam tak leí coby neaktivní sada instrukcí? Pokud ano, je to mimo dosah vaeho 3D mylení o DNA a jejím
fungování. Bylo by velmi obtíné ovìøit tuto mylenku s pomocí souèasného mylení  kvùli tomu, jak se vìdci cítí u tìchto druhù vìcí.
Co si myslíte o prorocích, kteøí ili 900 let? Rovnou do toho skoèím.
Chci, abyste si v sobì zodpovìdìli tuto otázku. I pokud jste vìdec nebo
skeptik, odpovìzte si na ni. Je to hloupost? Chyba v pøekladu? Bylo to
zaznamenáno mnoha zpùsoby na mnoha místech a od rùzných zdrojù 
nìkteré postavy, o kterých ètete v Písmu èi historických knihách, ily mnohem déle ne jakákoli jiná lidská bytost.
Za prvé: Je to skuteènì moné? Pokud ano, jak?
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Za druhé: Existoval by pro to nìjaký duchovní dùvod?
K otázce èíslo jedna: Je to moné? Sedím tu na idli, abych vám øekl,
e to je nejen moné, ale e k tomu v nìkterých pøípadech u urèitých lidských bytostí v historii skuteènì dolo.
K otázce èíslo dvì  dolo k tomu pouze u muù. ili velmi dlouhá
léta, aby rozmnoili tuto rasu a pøedali jí své vìdomí. Je to jednoduchý
mechanismus. Muské semeno je plodné a do konce. U en tomu tak není.
Jejich vajíèka mají chemii, která souvisí s vìkem. Právì mui tehdy ili
velmi, velmi dlouho, aby pøedali své sémì mnoha, mnoha dìtem v èerstvých oblastech planety, která potøebovala toto vìdomí. Teï u víte proè.
(Pozn. pøekl.: jak vyplývá z Kryonova uèení pro Lemurijské sesterstvo, eny
mìly v té dobì jinou úlohu  dosáhly za svého ivota moudrosti a poznání,
které se otisklo do jejich DNA a kdy jejich úloha skonèila, zemøely a znovu
se zrodily na jiném místì, kde se jejich døívìjí znalosti znovu probudily,
take se to íøilo dvìma zpùsoby  od muù skrze proces plození, u en
skrze probuzení akáických znalostí z pøedchozích ivotù.)
Take jaký byl proces, který udrel tyto zvlátní mue naivu po tak
dlouhou dobu? Jak? Je to prosté  mìli aktivovanou ablonu mládí. Teï
pouívám terminologii, která není lékaøská, není vìdecká, ale je pøesná
a pravdivá. Poslyte, právì teï pro to ji existuje terminologie  máte pro to
výraz, jeliko u to v biologii tuíte. Vlastnì více ne tuíte  oèekáváte. To
znamená, e vìdci vidí záblesky tohoto ji léta. To znamená, e vìdí, e
to existuje, ale u nevìdí o mnoho víc.
Kdy u nìjaké lidské bytosti dojde ke spontánnímu uzdravení, co se
pøesnì stane? Nemùete tam sedìt a pøedstírat, e se to nestalo, protoe je
to skuteèné. Vìøíte tomu? Musíte, protoe to souèasná vìda mnohokrát
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