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Otázky týkající se nejasností
Kapitola druhá
Otázka: Kryone, váím si tvé pøítomnosti a lásky a cítím, e jsi teï se mnou,
jako vdy. Pøivedl jsi mne k tomuto bodu, kdy chci vìdìt víc o tom, jak vìci
fungují, a tak se zeptám na pár mnohovrstvých vìcí  tak, jako jsi nám dal
døíve vícevrstvé odpovìdi. Dovol, abych zaèal s jednou základní:
Byl jsem jednou v ezoterickém obchodì a ohromila mne zmì rozlièných
systémù a metod, které na mne hledìly z polic. Pár jich vyjmenuji  byly tam
knihy a rady od mnoha podivnì znìjících (a vypadajících) jogínù a uèitelù.
Byly tam knihy a postupy k astrologii, tarotu, znovuzrození, regresi, duchovní
léèbì a UFO

a vechny ve stejném regálu! Byly tam na prodej kameny

a drahokamy, které mìly nìco zpùsobit nebo vyléèit. Byly tam runy (runy
jsou znaky, døíve pouívané v germánských jazycích  pozn. nakl.) a knihy
s významem run. Metody léèení pomocí barev, zvukù, vùní a dotekù. Knihy
o tvarech a barvách, které jsou údajnì dùleité. Nael jsem tam historii hvìzd,
hvìzdná schémata, sluneèní schémata a znázornìní mìsíèních fází. Byly tam
informace o aurách, èakrách, meditaèních metodách a dokonce i o lidském
spirituálním sexu. A pak jsem hlasitì polkl, kdy jsem si viml oddìlení
channelingù

Zdálo se, e vude je nekoneèný poèet bytostí, které dìlají

to, co dìlám teï já. Channeling zabral nìkolik polic plných knih. Dále to
pokraèovalo knihami o starodávných civilizacích na planetì Zemi, knihami
od amerických indiánù a dokonce i knihami z vesmíru!
Co to vechno znamená? Jak mùeme jít svou vlastní cestou uprostøed této
smìsice zdánlivì soupeøících informací? Co z toho je správné? Jak si mùeme vybrat?
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Odpovìï: Zdravím vás! Opìt hovoøím k vám vem, dokonce jetì jasnìjím hlasem ne døíve, prostøednictvím pokraèující práce mého partnera.
V tìchto odpovìdích se setkáte se stále se opakujícím tématem. Záleí na vaí kultuøe, vaich otiscích (mluví o duchovních otiscích, viz Kniha
Jedna  pozn. pøekl.) a pøedpokladech, které vyvolají ve vaem mylení.
V minulé knize jsem mluvil o vaem pozemském náboenství a o tom,
jak bylo uzpùsobováno a pøetváøeno, aby vyhovovalo lidské potøebì kontroly. Neexistuje lepí pøíklad ne zpùsob, jakým se ptá (Lee).
Od narození vás vechny uèí odevzdat svou sílu Bohu a stát se submisivními a poníenými. Vae uctívání vypadá tak, e se klaníte a plazíte pøed
bostvem, protoe jste byli uèeni, e coby lidé jste nehodní. I nadále hledáte jednoho Boha, jeden systém, jednu doktrínu, která ve vysvìtlí k vaí
spokojenosti. Tato doktrína vak vìtinou konèí nastavením pravidel
a metod, jak získat Boí pøízeò, nebo jasnì vysvìtluje jednoduchý vztah
pøíèiny a dùsledku, které následuje trest èi odmìna.
Drahý, kdy jsi kráèel oním obchodem, kdo ti øekl, e si má z police
vybrat jedno náboenství? Nebylo to místo s konkurenèními doktrínami,
kde by sis mìl zvolit èi pøijmout jednu víru. Dovol, abych se tì zeptal
na toto: kdy jsi byl v mládí ve kole, ve který pøedmìt jsi vìøil? Který
jsi pøijal, zatímco jsi ostatní odhodil? Byla to vìda, historie, ekonomie nebo
jazyk? To je hloupá otázka (mùe øíct)

no samozøejmì! Ve kole jsi byl

mladý, dychtivý, silný èlovìk pøipravený uèit se o vaem svìtì a své budoucí práci a trénoval ses v tom. Nikdy ti nepøilo na mysl, e by sis vybral
jen jeden pøedmìt, nechal ses jím podmanit a zahodil bys ostatní.
A tak je to nyní s tvojí duchovností. Dovol mi vyjádøit to velmi jasnì.
Obchod, ve kterém jsi byl, je obchod s hardwarem mechanických uni-
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verzálních zpùsobù. Mohl jsi tam nalézt èásti vekerého vìdìní, které jsi
dosud nashromádil o zpùsobech, jak vìci fungují pro posílené kousky
Boha kráèející po této planetì. Jak vám budu stále pøipomínat, jste velmi
výjimeèní. Jste obdaøeni mocí a já jsem zde, abych vám slouil. Na této
Zemi nejsou vìtí bytosti ne ty, které se nacházejí v procesu uèení! Vìøte
tomu! Vichni ostatní jsou zde, aby vám slouili, zatímco jste tady. Toto
poznání je pøed vámi skryto, nicménì je to pravda. Vae dualita je vaí
oblastí objevù.
Na vech tìch policích jsou vae encyklopedie znalostí. Vechny vìci,
o kterých jsi mluvil, jsou vhodné

vechny! Ano, existuje léèení skryté

v kamenech, barvách, zvucích i tvarech. Jak jsem ti øíkal døíve, skuteèná
síla bude patøit tìm, kteøí to koneènì spojí dohromady! Prozatím jsou stále
úèinné. U se jimi nìkdo vyléèil? Odpovìï zní ANO. Vhodná je i astrologie
 je to studium magnetického uspoøádání vaeho otisku pøi narození. Uèení o tarotu a runách má také skuteènou hodnotu. Jsou to mìøítka vaeho
rùstu v daném okamiku a skuteènì jsou nanejvý pøesné, pokud jsou pouity a interpretovány správnì. Je toho hodnì, co se mùete nauèit o tom,
jak fyzicky vyrovnat své tìlo, pokud budete chtít  mùete tedy studovat
auru, èakry a dokonce i spirituální sex. Sex vám nebyl dán pouze jako biologický zpùsob plození. Mìl být také duchovním mostem mezi enou
a muem, který vás propojí i duchovnì, zatímco probíhají nezbytné biologické funkce.
Knihy od starodávných národù, jogínù a amanù jsou vae èasové kapsle od vás pro vás

napadlo tì to nìkdy? Moná ti tohle dá zcela nový

náhled na historii. Jakou si myslí, e jsi v tom sehrál roli? Mohl bys jedním z tìch pradávných na polici být ty? Urèitì ti to bude pøipadat úasné.
To je nìco, co jako Kryon nikdy nezaiju. Je to jen vae a je to odhalení
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pravdy. Ve vaich minulých ivotech jsou pohøbeny nádherné náznaky, které
vysvìtlují, proè jste dnes takoví, jací jste. A to, jaký jsi dnes, ovlivní i tvé
dalí ivoty. Je to sloitý, ale nádherný mechanismus vaich karmických
lekcí a mìli byste touit dozvìdìt se o tom víc, protoe vám to okamitì
pomùe.
Pokud jde o rùznorodost autorù, uvìdomte si, e pravda je pravda
a související principy naleznete na kadém kroku, dokonce i v rozdílných
kulturách a jazycích.
Channelované knihy? Já vím, e ohlednì nich budete mít víc otázek.
Vìtina z nich je skuteèná. Nìkteré ale nejsou. Vae intuice vám ukáe pravdu. Ty, které jsou skuteèné, byly channelovány na nejvyí úrovni velmi
rozliènými entitami, jejich úèelem je sluba a uèení  proto jsou jejich
informace tak rùznorodé. Není to tak, e by si nezbytnì protiøeèily, lií
se pouze v perspektivì. O tom vám povím více pozdìji. Pro teï øeknu jen
to, e channelované pøedpovìdi nejsou vdy pøesné, protoe se Zemì v posledních letech velmi zmìnila. Mohly být pravdivé v dobì, kdy byly napsány, ale teï u tomu tak být nemusí. Nicménì nìkteré z pøedpovìdí, které byly vyøèeny pøed více ne 1000 lety, byly zneplatnìny lidskými èiny,
ale nedávno se opìt staly platnými díky vaemu nedávnému konání. Pøekvapuje vás to? Pamatujte, e vy máte jen omezenou èasovou osu, ale vesmír
nikoli. Vechny skuteènì channelované informace jsou vdy pøedány
v dokonalé energii lásky. Tobì, mùj partnere, nemusím vysvìtlovat, jak to
ovlivòuje výsledek, e ne? Pokud jde o channeling z vesmíru

co si mys-

lí, e to je?
V minulé knize u jsem vám nabídl pár vhledù ohlednì UFO. Divíte
se, e hrají tak dùleitou roli v metafyzice? Vzpomeòte si, co jsem vám
zdùrazòoval: vìci, kterým jetì nerozumíte, nejsou nutnì zlé, divné nebo
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straidelné

prostì jim jen nerozumíte. Dopøejte tìmto vìcem prostor

a toleranci, jako byste to udìlali, kdybyste náhle objevili zcela nový fyzikální zákon, který je tøeba prostudovat (mimochodem, ten taky objevíte).
Pro vás vechny nyní øíkám: a pøítì vstoupíte do tìchto obchodù,
udìlejte to s láskou a tolerancí. Poté pro sebe slovnì vyjádøete, jak se cítíte.
Po které knize sáhnete? O èem byste se chtìli dozvìdìt více? Co byste si
pøáli vìdìt coby bytosti boího pùvodu kráèející po této planetì v procesu
uèení?

Pak si vyberte vhodný materiál ke studiu. Vá dar rozliení je

v této nové energii obzvlátì silný. Nebude trvat dlouho a dokáete na policích v obchodì snadno odliit zrno od plev.
Otázka: Øekl jsi: Vae dualita je prostorem pro vae objevy. Co to znamená? Slyel jsem i dalí hovoøit o dualitì. Co to je?
Odpovìï: Toto je pro vás tìko pochopitelný koncept. Je tìký, protoe
jeho pochopení je v kadém èlovìku v procesu uèení zablokováno. V pøedchozí knize jsem o tom hovoøil stále dokola, a pøesto je to pro vás zdánlivá
hádanka. Je èas, abyste se zbavili starých zpùsobù mylení a pøijali jste
nové základní pravdy.
Prosím pochopte toto: vichni jste vysoké duchovní bytosti kráèející
po této planetì, pøestrojené za jednoduché biologické bytosti

a toto pøe-

strojení kadého zmate, dokonce i vás. To je základ duality. Jste ve skuteènosti dva. Vae skuteèné já je vysoká duchovní bytost, její sílu a vìdìní
kadý z vás vlastní. A pøelud (fantom) je vá krunýø lidství v procesu
uèení. Ironií je, e pøelud vnímáte jako skuteènost a své skuteèné já jako
pøelud. Mnozí z vás toto skuteèné já dokonce vùbec nevnímají! Nejvìtí
objevy, které pøi svém uèení mùete uèinit, se týkají této duality. Nejvìtí
úspìch, kterého ve svém rùstu dosáhnete, je zaloený na pochopení toho,
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jak funguje dualita, a e skuteèné já a pøelud si vymìnili role. Aèkoli
nemùete doopravdy spatøit své vyí já (protoe by to anulovalo smysl
vaeho uèení), mùete získat fungující poznání a porozumìní realitì toho,
kdo jste. Kdy se to stane, pak se mùete chopit své síly

ale ne døíve.

Proto jsou sebevìdomí, pravda o dualitì ve vás a pochopení, jak ji povznést,
prostorem pro vae objevy.
Nikdy také nemohu dostateènì zdùraznit toto: vy a vai blízcí jste si
vybrali okolnosti své lidské zkuenosti jetì pøed tím, ne jste sem pøili.
Vìci, kterými právì teï procházíte, jsou souèástí plánu, který jste uvedli
do chodu. Prosím, neplete si to s osudem. Osud v tom nehraje ádnou roli.
Skuteèný osud vytváøí problémy a diktuje øeení. V souèasné situaci jste si
zadali pouze problémy. Øeení pøicházejí prostøednictvím vaeho sebevìdomí a uvìdomìní. Byly vám dány problémy, ale zároveò i nástroje a síla
na jejich vyøeení. Kdy se vám to podaøí, zvýí to i vibraci planety.
Otázka: Jak je moné, e nae osobní sebeuvìdomìní a nae osobní práce
na lekcích vytváøí zmìnu vibrace planety? Zdá se to trochu moc velkolepé.
Proè to neovlivòuje pouze nás osobnì?
Odpovìï: Na to existuje jednoduchá odpovìï. V minulé knize jsem hovoøil o vaí dùleitosti  vás osobnì i Zemì jako celku. Jsem zde, abych
vykonal nìco pro Zemi, ale je to zároveò pøenáeno do vaí duchovní síly
a zdraví. Planeta je uèebna. Vy jste v ní, a tak ve, co se stane uèebnì, stane
se i vám. Opak je také pravda. Èím více osvícení existuje, tím vyrovnanìjí je planeta.
Nakonec bude uèebna plná vzdìlaných studentù, a jakmile studenti
dostudují, u jí nebude zapotøebí. V prùbìhu tohoto procesu od uèení
k absolutoriu se uèebna pomalu mìní, jak je v ní stále více studentù, kteøí
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u dokonèili své vzdìlávání. Kdy jste chodili do koly, také jste mohli
vstoupit do uèebny a øíci, jaký stupeò se zde uèí. Nevypovídalo to také o tom,
na jaké úrovni byli studenti v ní? Uèebna se mìní, jak se stupòuje výuka.
Staré lekce jsou vyøazeny a vyuèují se novìjí a pokroèilejí. Celek se mìní
zároveò s èástmi a èásti urèují zmìnu.
Dalím dùvodem je, e vy (jako èásti) nejste ve své lekci doopravdy
sami. Vnitønì výraznì spolupracujete s tìmi, kteøí jsou kolem vás (na základì plánù a dohod, které jste døíve uzavøeli). Tudí to, co vnímáte jako
osobní rùst, mìní skupinu stejným zpùsobem, jako to mìní i uèebnu.
Otázka: Pozdìji se tì budu chtít více zeptat na to, jakým zpùsobem funguje skupinová karma, ale pro teï bych chtìl zaèít s dialogem o jasnovidcích
a channelerech. Nejprve: kdo jsem, e bych mìl tohle dìlat? Pokud se bude
zdát, e odpovìï bude osobní nebo poslouí pouze mnì, nezveøejním ji
v této knize.
Odpovìï: Odpovìï mùe jen sotva slouit pouze tvým zájmùm. Vdy je
to pravda! Souhlasil jsi s tím, e to bude dìlat, jetì pøed svým pøíchodem.
Teï na to nastal èas

a ty jsi tu. Mnohé z toho, co jsi ve svém ivotì dìlal,

tì na tohle pøipravovalo, takový byl plán. Tvùj zájem o logiku nebyl náhodný, a zrovna tak ani fakt, e jsi døíve pøijal základní køesanskou víru.
To tì udrelo oprotìného od metafyziky, ale pøesto ve vibraci lásky. Tím
byly vytvoøeny perfektní základy, které umonily tvé dobré pøekládání
bez pøedpojatosti. Pokud v tobì je nìjaká pøedpojatost, pak pouze v tom,
e inklinuje k praktiènosti a logice a to nás pøivádí k tomu, proè mi nyní
pokládá tyto otázky.
Otázka: Proè své tìlo pøi channelingu neodkládám jako ostatní? Tìm, kteøí se úèastní Kryonových setkání, se to zdá mnohem ménì dramatické.
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A kdy se nedostávám do transu, jak mohu vìdìt, e vìci, které tlumoèím, jsou pøesné?
Odpovìï: Jedním z atributù nové energie je zodpovìdnost a integrita. Zaène
si vímat, e channeleøi postupnì pøestanou odkládat svá tìla, aby do nich
mohly vstoupit bytosti, které chtìjí pøedat své poselství. Nyní, kdy budete
schopni nést v sobì celou sílu své vlastní due, vám budou moci být pøedány
jasnìjí zprávy. Nejlepí channeling je partnerství. Døíve to bylo pøevzetí.
Muselo to tak být, protoe jste nebyli schopni unést situaci, ve které se mísil
tento druh síly s vaí starou vibrací. S novým partnerstvím pøichází úplná
integrita. Tím nechci øíct, e v tom døíve ádná integrita nebyla. Ale døíve
se channeler mohl vypnout a ustoupit informacím a èinùm, které pøicházely
od nìkoho jiného. Nyní partnerství vyaduje, aby zodpovìdnost pøevzal i ten,
kdo je v procesu uèení, protoe je aktivním úèastníkem. Nové vyjasnìní
interpretace je ve skuteènosti zpùsobeno faktem, e tvé vyí já (které ví
ve, co vím já) ovìøuje tvùj pøeklad døíve, ne jej vysloví. Je to kontrola
integrity. To je nové. Tato nová metoda je obtínìjí ne starý zpùsob, protoe
vyaduje, aby tvá lidská osobnost byla v prùbìhu channelingu plnì vìdomá.
Je to tìí, protoe musí bìhem channelingu zùstat uvnitø sebe a pøitom
musí být ego pøemìnìno.
Ti, kterým je pøíjemnìjí starý zpùsob channelingu, mohou pokraèovat v úplné harmonii s tím, co se dìje teï, ale nová energie pøináí lepí
a jasnìjí metody, které mùete pouít, pokud si to budete pøát.
Otázka: Proè mají nìkteøí pocit, e channeler musí mìnit intonaci, vydávat podivné zvuky nebo mluvit divným hlasem, aby mu ostatní vìøili? Proè
si nìkteøí dokonce pøejí, aby mluvil slabým hláskem jako dítì? Jak jim
to slouí?
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Odpovìï: Nikoho nesuï  ani channelery ani úèastníky sezení! To vechno je v danou chvíli vhodné. Mnozí musí simulovat autoritativní postavu,
se vemi atributy rodièe kvùli pocitu pravosti. Nìkteøí musí mít drama v tom,
co vnímají jako bytost z jiného svìta, aby channelera vnímali jako vìrohodného. Vzal bys jim nìco z toho, abys jim odebral nádheru monosti
jejich vlastních objevù? Práce tìchto channelerù má stejnou platnost jako
ta tvá. Opatrnì pøemýlej, ne vysloví jakoukoli kritiku vùèi zpùsobu, jakým kdokoli jiný pøijímá Ducha! Drahý partnere, pøistupuj k této otázce
s láskou.
Otázka: Musím ti poloit dalí citlivou otázku, která mne vdy trápila.
Proè se zdá, e se jasnovidci a channeleøi nikdy neshodnou s ostatními
ohlednì toho, co vidí nebo pøedpovídají? Jak je to moné, pokud vichni
ètou ve stejném vesmíru?
Odpovìï: Tohle není ani obtíná ani nevhodná otázka. Ale znovu opakuji,
e vae vnímání toho, co mùete oèekávat, zkresluje vae reakce. Abych to
vysvìtlil: pokud byste vidìli celou svou dui a vìdìli jste, co je na druhé
stranì závoje, pak by nebyl dùvod pro vae lekce. Uvìdom si, e vae znalosti a vnímání druhé strany jsou zaclonìny filtry vaich mylenek a intuice, a jen zøídka vám jsou pøedány prùkazným zpùsobem. Pøedstavte si toto:
kdyby vám vem dolo, e jste kousky Boha v pøestrojení kráèející po Zemi
v procesu uèení, a mohli jste to dokázat, pak bychom my (vesmír) mohli
rozsvítit svìtla a vy vichni byste li domù! Tøída by byla rozputìna.
Pokud jde o interpretace a pøedpovìdi, stále vidíte skrze tmavé brýle

i kdy mnozí z vás si zaèínají vímat, e v poslední dobì jsou tyto

brýle èistí, co vám umoòuje mnohem èistí pøeklad. Dovolte, abych vám
pøedloil nový zpùsob vnímání jasnovidcù a vidoucích. Øeknìme, e tøi
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jasnovidci touí spatøit, co je na druhé stranì dveøí (v tomto pøípadì dveøe
pøedstavují závoj). Nemohou otevøít dveøe, protoe to není dovoleno. Místo toho zjistili, e kdy pokleknou, mohou kvírou pode dveømi uvidìt nìco,
co ostatní nevidí. Vichni tøi pokleknou a dívají se pode dveømi. Vem tøem
jsou touto kvírou ukázány stejné vìci: vidí dalí, jetì mení dveøe, a spodek
nìjakých bot. Vem je ukázán stejný obrázek, ale je toho hodnì, co si musí
z onoho obrázku domyslet.
Vichni jasnovidci vidí stoprocentnì pøesnì a v tomto okamiku je jim
pøedán skuteèný a pøesný náznak toho, co je na druhé stranì dveøí. Je to
jejich dar a vichni vidí to, co jim bylo dáno jako pravda. Jeden z nich si
myslí, e ty mení dveøe jsou otvorem k vaemu vyímu já a e typ bot
ukazuje, e na druhé stranì je vysoká ena pøipravená vám pomoci. Dalí
jasnovidec se domnívá, e mení dveøe jsou zamèené a vedou k Jeskyni
Poznání a e v botách stojí enský andìl s klíèem v ruce. Tøetí jasnovidec,
který je ze vech nejvyrovnanìjí, nevyvodí ádný závìr (1) dokud nepoádá své vyí já, aby ovìøilo, co vidí a (2) pokud má pochybnosti, zeptá
se na názor dalích, kteøí smýlejí podobnì jako on. Proè to konzultuje s jinými? Protoe nová energie k tomu vybízí. Spojené úsilí nyní pøináí vìtí
sílu a jasnost.
Po provìøení je tøetí jasnovidec mnohem lépe pøipraven k pøekladu,
protoe je schopen se vyhnout lidským domnìnkám, které vám èasto stojí
v cestì. Zjiuje, e boty jsou pouze boty a nikdo v nich nestojí. To, e je
má obuté nìjaká bytost, byla pouze pozemská domnìnka tìch druhých dvou.
A dveøe? Vyrovnaný jasnovidec si uvìdomil, e to je pouze zrcadlo odráející zadní stranu dveøí, pod kterými se dívá. Vùbec není tøeba je otevøít.
Byla to jen iluze. Ne vechno, co vypadá jako dveøe, se otevírá. Nyní tedy
pøikroèí k výkladu významu páru bot a odrazu dveøí  to je nìco, co druzí
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dva zcela opomnìli. Máte zde tedy tøi skuteèné jasnovidce, kteøí vidí pravdu, ale pouze jeden z nich poznal, co to vlastnì je. To vyaduje moudrost,
rovnováhu a schopnost rozliení. Dobrý jasnovidec má v nové energii dva
talenty  prvním je schopnost vidìt pode dveømi a druhým je schopnost
poznat, co to vechno znamená. Pøesnì to se dìje u falených pøedpovìdí
o pøeklopení Zemì. Jak jsem ji uvedl v minulé knize, jde pouze o pøeklopení magnetismu a to je má práce. Mnozí vidìli posun správnì, ale nikdo
ho zcela nepochopil.
Vesmír je dost doslovný. Vechno není tak, jak vám to na vaí stranì
pøipadá. I kdy si myslíte, e znáte odpovìdi na nìjakou záhadu. Nejprve
musíte vylouèit vekeré pozemské domnìnky. To je v zásadì pøesnì to, co
je v tuto chvíli patné na vaich vìdeckých metodách. V budoucnosti vám
o tom øeknu víc, pokud si to budete pøát, ale staèí, kdy budete vìdìt,
e nemùete poznat fyzikální vesmírné pravdy, pokud budete na vae logické modely aplikovat lidské vnímání a závìry.
Take vidí, e mùete zachytit mnoho pravd

tak jako to dìlá nyní

ty, ale musíte odloit stranou své pozemské domnìnky zaloené na vaí
kultuøe. Nyní mùe svobodnì pøekládat i vìci, u kterých se mùe zdát,
e ve vaich starých logických vzorech nedávají smysl, ale které budou jednoho dne naprosto samozøejmì známy.
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