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Léèení v nové energii
Pøijato v Laguna Hills
Jiní Kalifornie
Kryonùv semináø

Léèení v nové energii
ivý channeling
Laguna Hills
Tento ivý channeling byl doplnìn o nìkterá slova a mylenky
umoòující objasnìní a lepí pochopení psaného textu.

Od autora
Zastavte tisk! Vechno to zastavte! pøedstavuji si sám sebe, jak na
nìkoho køièím. Ale já sám jsem ten chlápek, který zapisuje vechna tato
slova, skládá stránky, dìlá grafiku a celé to pak dává do tiskárny. Take
jsem nejspí køièel sám na sebe (dost otravné, jak o tom teï pøemýlím).
Kadopádnì tato kniha u byla témìø pøipravená. Probíhaly na ní poslední úpravy a dával jsem tiskaøi poslední instrukce, kdy Kryon uspoøádal semináø v Laguna Hills v Kalifornii. Moná to bylo tím, e byl tento
semináø blízko naeho domova nebo e nám bylo v obchodì Awakening
Books (obrovský obchod) tak dobøe, ale skuteènì jsem tu od Kryona ádné
pøekvapení neèekal. Mýlil jsem se.
Nìkolik dní pøedtím tie bìhem spánku odeel ná dobrý pøítel a léèitel svìtové úrovnì Joe Gonzales. Nìkteøí pøátelé a èlenové Joeovy rodiny
byli na semináøi, a kdy jsme se dostali k té èásti veèera, která byla vyhrazena pro channeling, bylo to výjimeènì silné. Myslím, e Joe a Kryon spolupracovali, aby nám pøinesli toto nádherné poselství o léèení! Joe nám bude
velice chybìt. Tuto kapitolu vìnuji jemu, jak si to Kryon pøál. Pøesnì to
vystihuje jeho i lásku, kterou mnohým tak èasto rozdával
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Z

dravím vás, já jsem Kryon z magnetické sluby. Tak jako v mnoha

pøedchozích channelinzích nyní zveme jasnovidce, senzibily a ty,
kteøí vìdí, jak vypadá aura a dokáí vidìt i jiné bytosti, aby se dívali

na potvrzení práce mého partnera. Obklopím ho svou barvou a nebude
pochyb, e vás dnes veèer navtívil Duch. Ach, vnímejte to, protoe je to
pro vás. Proto tu jste. Dnes veèer reagujeme na vìdomí této místnosti a tìch
drahých, kteøí jsou zde pøítomní a kteøí vkroèili do tohoto ivota s urèitým
cílem. Tím cílem je to, e kohokoli ve svém ivotì uvidí, toho budou chtít
uzdravit! To je velmi skuteèný cíl a vyaduje obrovskou touhu. Karmické
zbytky, které jsou zde zapojeny, nejsou náhodné, protoe my víme, e ti,
kdo nyní slyí tento hlas, jsou pøedvojem léèitelù této planety.
A tak k vám dnes veèer pøicházíme, abychom s vámi hovoøili o léèení.
Bìhem tohoto procesu se chystáme zodpovìdìt sedm otázek od této skupiny. Jsou to tyto:
(1) Jak poznám, jestli bych mìl být léèitel?
(2) Jaký je skuteèný mechanismus léèení od jedné lidské bytosti
pro druhou? Co se pøitom skuteènì odehrává?
(3) Co mùe mùj pacient udìlat, aby spolupracoval s mými snahami o léèení, aby byl vyléèen?
(4) Co urèuje úspìného léèitele? A tato odpovìï vás mùe pøekvapit.
(5) Musím být svobodný/á (bez partnera), abych mohl/a být léèitel? (Smích.)
(6) Kryone, jak poznám, e jsem na své cestì?
(7) Jaký je klíè k tomu, abych se stal efektivním léèitelem?
Kapitola pátá
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Nyní se vrátíme a postupnì zodpovíme vech sedm otázek. Neboj se,
mùj partnere, já si je pamatuji. (Autorova poznámka: Kryon ví, e nemám
rád nákupní seznamy jednotlivých témat, protoe mám tendenci neustále je bìhem channelingu sledovat, místo abych to nechal na Duchu. Vtip je
v tom, e tìch sedm otázek vyslovil právì kvùli mému vlastnímu procesu!
Chtìl, abych se uvolnil a abych vidìl, e se nemusím soustøedit na to, abych
je správnì zopakoval. Pøi pohledu zpìt je to legraèní.)
Pøedtím, ne budeme moci odpovìdìt, musíme vám øíci o nové energii a léèení. Mluvili jsme o tom, co se odehrává na vaí planetì  o zmìnì
vìdomí, o nových darech, o tom, èemu øíkáme implantát, o daru karmického èitìní. Ale existují dary pro vás pomocníky a léèitele, které vás ohromí. Pøedtím, ne je zaèneme vyjmenovávat, dovolte, abych vám povìdìl,
e základem toho, co se v nové energii dìje v souvislosti s léèením, je sluèování nauk. Protoe ve staré energii byli léèitelé obvykle rozdìleni
do mnoha specializovaných skupin. Take jeden èlovìk byl obvykle trénován v jednom druhu vìdy a procvièoval jeden druh léèení. To se nyní zaèíná mìnit a nìkteøí z vás vìdí, o èem mluvím.
Dovolte, abych vám dal pøíklad. A pro tento pøíklad si vezmeme tøeba
léèitele praktikujícího akupunkturu. Vyzvedáváme tuto nauku, protoe má
velkolepý rodokmen a je velmi stará. V minulosti ji vyuèoval velký mistr,
take pøemosuje propast mezi starou a novou energií. Paní nebo pane léèiteli zamìøený na akupunkturu, dovol, a hovoøím pøímo k tobì: pøedstírej,
e se sklání nad svým pacientem a otáèí svými jehlami. (Mimochodem,
uvìdomoval sis, e provádí magnetickou terapii? Protoe otáèení  spinning  jehel vytváøí elektøinu a o tom je celá akupunktura.) Dovol, abych
se tì na nìco zeptal. Pochopím, jestli obrátí oèi v sloup. Stalo se ti nìkdy,
e jsi pouil rùznobarevné jehly? Nabarvil jsi je nìkdy podle èaker? Uvì-
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domuje si potenciál barevného léèení? Ví, e by se pøi tvém procesu zvýila energie, kdybys je nabarvil? Dovol, aby toto bylo mým doporuèením
pro tebe. Jehly by mìly být celé probarvené, nikoli jenom na povrchu. Ty
barvy zpùsobí rozdíl! Take kdy pracujete s 24 meridiány, pøemýlejte
o tom, která barva by byla nejlepí. Pokud to nevíte, pak je naèase konzultovat to s tìmi, kteøí zase vìdí o barvách! To je sluèování. Mùete se pøimìt
k tomu, abyste se jich zeptali?
Povìz mi, pane èi paní léèitelko zamìøená na akupunkturu, co cítí tvùj
pacient bìhem tvojí práce? Jsou to starodávná vykuøovadla, o kterých ti
bylo øeèeno, e jsou veobecnì pouitelná? Moná je naèase to zmìnit.
Mluvili jste s léèiteli, kteøí znají významy rùzných vùní? Jaké jsou pocity
pacienta pøed vámi? Pøiel kvùli bolestem v zádech? Selhává mu nìkterý
orgán? Vìdìli jste, e existují barvy s tím spojené? Vìdìli jste, e existují
vùnì spojené se stavem mysli, který byste chtìli, aby mìl, zatímco se vìnujete jeho zádùm?
Dovolte, abych se vás na nìco zeptal. Co vá pacient slyí bìhem vaí
procedury? Slyí èisté tóny, které mohou být v souladu s barvami a vùnìmi? Kdy otevøe své oèi, co vidí kolem sebe? Vidí svìtlo a barvy, které
chcete? ádáme vás, abyste toto ve vzali na vìdomí a toto je dùvod: nestudovali byste u mistrù a nedìlali byste to, co dìláte, pokud byste nechtìli
provádìt kompletní uzdravení jednotlivcù pøed vámi. Pokud si vezmete
tato nae doporuèení k srdci a budete je brát vánì, pak trojnásobnì zvýíte
svou léèivou sílu. Stojí to za to? Pøesvìdète se sami. Neberte to jako pravdivé, jenom protoe to øíká Kryon. Zkuste to!
Toto splynutí nauk je nové a my ádáme kadého z vás, aby pochopil,
e je toho hodnì, co mùe zlepit vai práci. U to není jen o tom, co jste
studovali.
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Existuje pìt nových atributù léèení. Neboj se, mùj partnere, já je budu
sledovat. (A tady je to znova. Kryon si ze mì teï evidentnì dìlá legraci.
Udìlal seznam pìti bodù v seznamu sedmi bodù, se kterými jetì ani nezaèal!)

Nové znalosti
Prvním atributem jsou nové znalosti. Jako léèitel zamìøený na akupunkturu mùete øíct: Jak poznám, jaké barvy pouít? To je intuitivní,
vdy jsi léèitel. Pokud si nejsi jistý, mùe se zeptat jiných, protoe to je
intuitivní i pro nì. Ale také víme, e trénink, kterým jsi proel, ti odhalil
nové meridiány, e zkouí nové vìci a e jsi zjistil, e silné je i toèení jehlou nad jinými místy. Nemusí to øíkat uèitelùm tìchto vìcí, protoe má
strach z výsmìchu, a pøesto je to nová znalost. Jakoukoli nauku sis zvolil
a jakékoli léèení provádí intuitivnì, skrze dar Ducha, tam mùe získat
nové znalosti.
Mùj partner chce, abychom nadnesli nìco, o èem si myslí, e je to vtipné
a já ho uposlechnu. Øíká: Léèitel akupunkturou sedí, toèí svými mnohabarevnými jehlami a píchá je do pacienta, obklopují je vùnì, svìtla a barvy,
a pøijde starý mistr akupunktury a okamitì pozná, e je v Jiní Kalifornii! (Smích.)
Nyní hovoøím k tìm, kteøí sami v sobì rozpoznali masáního terapeuta. Vimli jste si, e nyní pracujete zároveò i s energií? Pro nìkteré z vás
se odehrává divná vìc. Vaim pacientùm se nejen ulevilo, ale uzdravují se!
Odcházejí od vás a jsou skuteènì a trvale uzdraveni. Co se to dìje? Je to
nová znalost, protoe jste zvyklí dotýkat se lidského tìla a víte kde a jak 
a posíláte mu dovnitø energii. Nìkteøí z vás mají obavy, e byste kvùli tomu
mohli pøijít o hojnost, protoe ti, které jste zvyklí masírovat, od vás ode-
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jdou uzdravení a nevrátí se zpìt. Odejdou zdraví, nejen uvolnìní! A my
vám øíkáme, e jakmile se to rozkøikne, nebudete mít problém s obivou.
Hledejte nové znalosti  jiná místa, kterých se dotknout, kde vytvoøit a kam
poslat energii. Pøemýlejte o dotecích bipolárním zpùsobem  staòte se vyrovnanými, pøijmìte nové splynutí jako souèást své práce. Nikdo nemá
vlastnické právo na jakékoli léèení. Øíkáme vám toto: je naèase spojit je
dohromady! Protoe kdy to udìláte, výsledky vás uvedou v úas a pøitáhnete pozornost tìch, kteøí nevìøí, e by to tak mohlo být. Budou to muset
prozkoumat

protoe to funguje. Nebudou moci pøehlíet výsledky.

Nové nástroje
Druhým atributem jsou nové nástroje v nové energii. Tyto nástroje
nejsou vechny nezbytnì fyzické, ale nìkteré z nich ano. Mluvíme ale
i o nástrojích, které jsou kosmické. Mluvíme o mechanismech, které u nyní
máte a které jsou pøipraveny k pouití  abyste je mohli zvednout a zjistit,
e existují. Dovolte, abych vám dal pøíklad  a nyní øíkám tìm, kteøí toto
nyní poslouchají, e je to mùe pøekvapit. Nyní hovoøím k tìm, co pracují
s energií. Víte, jak s ní hýbat a transportovat ji z jednoho místa na jiné. Tak
vyrovnáváte lidskou bytost. Také víte, jak ji skrze sebe pøedat jinému èlovìku, a tak ve své energetické práci dosahujete skvìlých výsledkù, protoe
pomáháte lidem, kteøí sedí nebo leí pøed vámi, a uzdravujete je. Vìci
se ovem mìní. Léèení narùstá. Vy víte, jak energie pracuje. Také intuitivnì víte, e se pohybuje z jednoho místa na druhé. Dovolte, a se vás teï
na nìco zeptám. Co by se stalo, kdybyste mìli v ruce nádobku plnou bylinek a poslali byste svou energii prostøednictvím tìchto bylinek do jiného
èlovìka? Myslíte si, e by ten èlovìk získal nìco jiného? To rozhodnì. Protoe vy nyní máte nový dar  mùete vlastnosti bylinek, které dríte ve své
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ruce, pøedat jinému èlovìku jako doplnìk k energii, kterou u mu pøedáváte. Take on nemusí bylinky strávit a bylinek neubude, kdy je takto pouijete! Bylinky uzavøené v nádobce jsou vdy èerstvé. To protoe motorem
je vae práce. Není tedy potøeba odebírat energii z bylinek. Pouze se jejich
vlastnosti pøipojí k vaemu energetickému motoru a vstoupí do pacienta.
Nìkteøí øeknou, e je to kouzlo. Jiní øeknou, e je to nový dar. Take jakou
bylinku byste pouili, drazí pracovníci s energií? Moná je naèase zkonzultovat to s bylinkáøem! To je sluèování. Je to nový nástroj. Úasné? Rozhodnì ano! Je to dar Ducha v nové dobì. Je vá. Vyzkouejte ho. Ale bìhem tohoto procesu získejte znalosti i z ostatních nauk.

Pøepínání polarit
Tøetím atributem je pøepínání polarit. Drazí, vae biologie je polarizovaná, protoe vae tìlo má magnetické vlastnosti. Jinak byste vùbec nemohli být ovlivnìni magnetickou møíkou. Mluvili jsme o tom v døívìjím
channelingu a teï není èas se k tomu vracet. Pouze øekneme, e jste ovlivòováni magnetismem planety. Lidské tìlo reaguje na zmìnu magnetismu
výjimeèným zpùsobem. Musí to tak být, abyste mohli cestovat z jednoho
místa na jiné. Víte, co se stane, kdy vezmete lidskou bytost a pøenesete ji
na jiné místo na planetì rychlostí nìkolika stovek mil za hodinu? Projde
mnoha ley liniemi møíky a její osobní magnetismus projde pozemským
magnetismem. Ti z vás, kteøí rozumí elektøinì, vìdí, co se stane, kdy magnetické pole projde elektrickým polem. Vytváøí se elektrický proud! To je
to, èemu øíkáte pásmová nemoc. Není to kodlivé, ale vytvoøí to doèasnou nerovnováhu, a tak vám øíkáme, abyste si nechali tøi dny na zotavení 
pak jste opìt zcela v rovnováze. Take pokud je nìco, co musíte udìlat, co
je pro vás zásadní, dopøejte si tøi dny, ne budou vae mentální a biologické
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procesy opìt dokonale fungovat. Vae tìlo se aklimatizuje a zvykne si
na nový magnetismus.
Ale drazí, nìkteøí mají tak nevyváenou biologii, e je potøeba jim s tím
pomoci. Platí to zejména u tìch, kteøí cestují mezi severní a jiní polokoulí,
protoe právì zde je nejvìtí potenciál pro posun polarity v èlovìku. Èlovìk,
který cestuje na jih a vrací se zpìt na sever, se mùe dostat do situace, kdy
nebude schopen pøepnout polaritu zpìt a bude potøebovat pomoc. Tento
atribut se sám ukáe a mùete ho vidìt a pøepnout. Proto je dùleité, abyste
se nauèili, jak to zmìøit (zjistit). Není na Kryonovi, aby vám pøedal tuto
informaci, protoe ta u je známa. Vyhledejte si to, protoe je to jedna
z prvních vìcí, kterou byste mohli chtít vìdìt o pacientovi, který sedí pøed
vámi. Je polarizován správnì? Zmìøte polaritu èlovìka k místu, kde sedí.
Je zcela relativní k oblasti, není absolutní. Mnohokrát mùe pøepnutí polarity zmìnit nemocného èlovìka ve zdravého bìhem pouhých tøí dní! Zaèleòte to do svých vlastních léèebných technik!

Magnetismus
Ètvrtým atributem je magnetismus. Pøi magnetickém léèení uvidíte
úasné zlepení. Nicménì stejnì jako u ostatních léèebných technik, i zde
existují moudrá doporuèení. Povzbuzujeme ty, kteøí chtìjí být uzdraveni
pomocí magnetù, aby vyhledali pomoc a neprovádìli léèení sami. Magnetické léèení je stejnì zásadní jako akupunktura. Je stejnì zásadní jako bylinkáøství nebo jako pouívání jakýchkoli chemických a jiných substancí.
Take pøi patném pouití mùe být i stejnì nebezpeèné. Berte to tedy vánì a nechte si pomoci. Pokud nemáte v dosahu ádnou pomoc, pak si o tom
pozornì pøeètìte z vhodných zdrojù, ne na sebe aplikujete jakýkoli magnetismus.
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Také pochopte, e je velký rozdíl mezi aktivními a neaktivními magnety, protoe statické magnety, které mùete dret ve své ruce a nejsou pøipojené k proudu, mají zcela jinou funkci ne ty, které jsou aktivní a pøipojené.
Je zde jetì jedno doporuèení: magnetické léèení je vìda, která má být
pouívána jen støídmì. To znamená, e stejnì jako ostatní léèení, by toto nemìlo být pouíváno 24 hodin dennì. Pouijte magnetismus ke znovunalezení rovnováhy a pak pøestaòte. Není to nìco, co byste kolem sebe mìli mít
stále. Také byste nechodili s jehlami stále zabodnutými do svého tìla. Vnímejte magnetismus stejnì jako akupunkturu, protoe je mocný! Mùe být
také návykový, ale o tom budeme hovoøit nìkdy jindy. (Autorova poznámka: nezamìòujte Kryonovo doporuèení o trvalém pouívání magnetù
s magnetickými ochrannými zaøízeními. Tato zaøízení nejsou magnety
a mohou být bezpeènì pouívána celou dobu. Nìkterá jsou velmi efektivní.)

Medicína s ivou esencí
Pátým atributem novodobého léèení je medicína s ivou esencí. Nemluvíme o vìcech, které bývaly ivé, ale které jsou ivé teï  nìkteré z nich
vyòaté pøímo z lidského tìla, vylepené a pak vloené zpìt. Nìkteré z nich
jsou starodávné a jsou vám opìtovnì pøedány. Znovu opakujeme své doporuèení ohlednì této léèby  musíte tyto esence vítat a hovoøit k nim, dovolit jim vstoupit do vaeho tìla. Mùete se ptát, proè byste mìli v této
nové energii potøebovat medicínu s ivou esencí. Drazí, energie z kosmu je
jiná, ne kdy jsem poloil møíky této planety. Nyní je nií, protoe je
zde peèlivá a stálá rovnováha s energií z kosmu. Pokadé, kdy je novì
vytvoøena oblast ve vesmíru, celková kosmická energie se lehce sníí, protoe do ní smìøuje tvoøivá energie. Vy, kteøí jste souèástí energetického
managementu, to pochopíte.

154

Alchymie lidského ducha

Energie kosmu je stálá a konzistentní. Kdy je pouita v jiné oblasti,
zároveò tam zeslábne. Take na této planetì máte nyní biologii, která je
vytvoøena tak, aby se sama dokázala zcela omladit, nedokáe to vak udìlat naráz na celých sto procent a na dlouhou dobu, protoe sníená kosmická energie to neumoní. Vae tìla byla pùvodnì vytvoøena k naprosté obnovì. Není to chyba èi omyl Ducha, e nyní existuje tato sníená energie,
protoe, drazí, to umoòuje zánik ivota a zmìnu. ivot za ivotem jste
díky této podmínce mìli záleitosti ke zpracování a monost vibraèní zmìny. Je to pro vás motor ivota. Ale nyní vám øíkáme, e se tyto vìci mìní,
a jak jsme vdy øíkali, Duch a Kryon vám øíkají, e si nyní pøejeme, abyste
zùstali. Pøejeme si, abyste pøetrvali. Pøejeme si, abyste se oèistili od svých
karmických lekcí a pøesunuli se k tomu, pro co jste pøili  na co jste stáli
ve frontì. Pro Ducha není ádné léèení pøíli tìké! Léky s ivou esencí
jsou takové, které do vaeho tìla pøidávají energii, abyste mohli dosáhnout stoprocentní rovnováhy. Jsou tu, abyste byli naivu, protoe jejich
ivot je energie. Léky s ivou esencí, o kterých mluvíme, budou pùsobit
pøímo na brzlík. Zpùsobí, e vae orgány budou fungovat stejnì krásnì,
jako kdy jste se narodili. To je omlazení lidské biologie. Sto procent
dokáete si nìco takového pøedstavit? Vyhlíejte léky s ivou esencí.
Nyní bychom se chtìli vrátit a zodpovìdìt sedm otázek v poøadí,
v jakém jsme vám je pøedstavili. A první z nich je: Jak poznám, jestli
bych mìl být léèitel?
Mùe pro vás být pøekvapivé, drazí, e lidé, kteøí dnes veèer pokládají
tuto otázku, patøí do jedné ze dvou skupin. První skupinu tvoøí ti, kteøí se
právì probudili do smyslu svého ivota. Ach, jak moc vás ctíme! Protoe
udìlat tento posun bìhem tohoto ivota bylo pøesnì tím dùvodem, proè jste
sem pøili. Víte, e se vai prùvodci úèastní toho, kdy takový posun udì-
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