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Vzestup II
ivý channeling
Portland, Oregon
Tento ivý channeling byl doplnìn o nìkterá slova a mylenky
umoòující objasnìní a lepí pochopení psaného textu.

Od autora
Diskuse o procesu vzestupu patøí mezi nejhavìjí souèasná metafyzická témata. V Kryonovì Knize Tøi  Alchymie lidského ducha, publikované v roce 1995, Kryon ji informace o vzestupu channeloval (v kapitole
osm). Nyní vám pøináíme druhé pokraèování tohoto populárního pøedmìtu (proto to oznaèení II v názvu kapitoly). Je typické, e jak èasem postupujeme naí novou dobou, jsou nám postupnì hloubìji a detailnìji odhalovány definice, koncepty a eventuální významy procesu vzestupu, moná
nejmocnìjího daru nové doby.

Z

***

dravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické sluby. Udrte si

tuto energii, protoe nastává pøekrásná chvíle. Jsou zde rozdíly,
které nìjakou dobu nebyly cítit. Je zde energie, která podpoøí

poselství dneního veèera, které je o úasných darech pro lidi. Ale zastavme
se jetì na okamik. Ach, láska mezi Duchem a lidstvem je jako rùe 
jemná, opatrovaná a voòavá. Je potøeba ji udrovat a peèovat o ni. Není to
nic, co byste mohli zahodit a ono by to samo zùstalo krásné. Ne. Musíte ji
vyivovat. Tato rùe je jako malé dítì  pokud ji budete opatrovat, ivit
a milovat, pokvete. A právì o kvìtu této rùe chceme dnes veèer hovoøit.
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Ach, jsou zde i tací, kteøí nevìøí tomu, co se zde nyní odehrává. Je zde
názor, e Bùh s lidmi pøestal tímto zpùsobem hovoøit u pøed mnoha lety.
Jsme zde, abychom vám øekli, e s tím Bùh nikdy nepøestal, protoe ani láska
Boha nikdy neskonèila! Proè by to mìlo skonèit, kdy nesete tak dùleitý
a vzácný úkol  a bytosti v tomto vesmíru si vás váí a milují? Kdo vám
øekl, e u to nesmíte dìlat? A to øekl kdokoli, poskytl vám medvìdí slubu, protoe právì láskyplná komunikace probíhající tímto zpùsobem vyivuje vae srdce. A nejen vae, protoe i Duch cítí lásku a i on má srdce. Je
obrovské. A kdy vám øíkáme, e vás milujeme, pøedáváme vám tím informaci, e jsme do vás ZAMILOVANÍ!
U tolika skupinám jsme øekli, e slova, která právì teï posloucháte
a ètete, pøedstavují stejný druh komunikace, jaký byl pouit u hoøícího keøe
a není to zas tak dávno. Neøíkal bych vám to, kdyby to tak nebylo. Nìkteøí
z vás si zaèínají uvìdomovat, e tento pøíklad zvoní metaforou. Tento hlas
jste slyeli u døíve a mìl stejnou pravomoc. Je to pravomoc LÁSKY
a DOMOVA, který se dnes veèer pøed vámi objevuje. A nyní je vám øeèeno: Mám pravomoc omýt vae nohy a vroucnì vás milovat. To je pravomoc Ducha. Zvyknìte si na to. Protoe toto je channelované poselství od
Ducha pro vás.
Ach, dnes veèer je zde obrovská energie. Dovolte, abych ji popsal jinými slovy, ne která jsem pouil døíve. Toto je CENNÁ chvíle. Nikdy
døíve jsem toto slovo nepouil v channelingu jako je tento a mùj partner ho
pøeloil vhodnì. Právì teï je tato energie jemná. To protoe je vás zde
dost, kteøí rozumíte tomu, co je právì teï pøed vámi  není to otcovská
postava, není to vládce  je to partner, který øíká: Chci tì vzít za ruku. Je
èas. Chtìl bych ti ukázat nìco, co sis dosud neuvìdomil. V dnení lekci
a v této energii je vzácnost a jemnost, která je mocná a silná! Chystáme se
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vám pøedat druhé (a jetì obsáhlejí) poselství, které popíeme jediným
slovem  slovem, které není adekvátní pro daný atribut, ale je jediné, které
máte. To slovo je VZESTUP. Chystáme se vám dnes vysvìtlit vzestup
v energii, která nebyla dostupná jetì ani pøed mìsícem. Ale nyní ji je.
Shromádìní lidí, kteøí dnes veèer sedí dle dohody na tìchto idlích,
zpùsobilo, e k tomuto mùe dojít. Není to jen jejich integrita, ale také intenzita jejich vánì, kdy øíkají: Jsem pøipraven zjistit víc. Protoe nìkteøí z vás skuteènì rozumí, e není náhoda, e jste právì teï na této planetì. Nìkteøí z vás øíkají: Jsem pøíli starý. Proè se to nemohlo stát pøed
lety? [Mají na mysli osvícené pochopení duchovního smyslu.] Ach, drazí, vá vìk s tím nemá spoleèného nic a pøeci vechno. Pøedstavuje teï.
Je to pro vás dokonalý èas. Take vy, kteøí jste v takzvaném pokroèilém
vìku, máte také pokroèilou moudrost. Vnímejte to! To ve je vhodné, protoe kdyby se to odehrálo døíve, pak by to pro vás nefungovalo a vy víte,
o èem mluvím. Protoe bude potøeba, aby ti, kteøí jsou dle pozemských let
starí, dreli moudrost pro ty mladí, kteøí k nim pøijdou pro radu. Ti mladí pak budou mít energii na to, aby li, konali a BYLI!
Vzestup. Je to chabý výraz, ale nemáte ádný jiný, který by skuteènì
vyjádøil ten správný význam. Nejblií slovo pro skuteèný atribut vzestupu
je dokonèení studia a dokonce ani to nevystihuje celý pøíbìh. Vzestup naznaèuje stoupání a to je správné, protoe odkazuje na zvyování vibrací
veho. Veho! Pozdìji to popíeme blíe. Ale nemá to ten význam, jaký
myslíte. Nìkteøí z vás jsou celí dychtiví pøi pøedstavì svého vlastního osobního vzestupu a øíkají: Chci vzestoupit do nebes jako nìkteøí mistøi ve
starých dobách, chci skonèit s tímto místem a se svou biologií.
Øíkáme vám, drazí, e takto Duch vzestup nemyslí. Posvìcený èas
a informace, které vám zde pøedáme, vám umoní vhled do vaich darù
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a vaí síly. Dovolte, abych vám øekl, co je vzestup. Je to dokonèení studia
dle plánu a se svolením. Je to lidské zmocnìní v nejvyí formì. Je to, kdy
lidé mají svolení, které si kadý ZASLOUIL, pøesunout se do statusu, pøi
kterém ZÙSTANETE na této planetì a budete ít velmi dlouhou dobu, zatímco se skuteènì pøesunete do dalí inkarnace, kterou jste si pro sebe naplánovali  ani byste museli proít smrt! To je vzestup. Pochopili jste to?
Posouváte se vpøed do dalího naplánovaného vyjádøení a ponecháte si svou
biologii vibrující na dostateènì vysoké úrovni, která nìco takového umoní i bez smrti. Zaèíná vám to ukazovat, jak dlouho chceme, abyste zùstali?
Pøemýlejte o tom.
Ach, ale je zde zahrnutý èas a my budeme mluvit i o nìm. Vzestup je
manelství. Je to partnerství se zlatým andìlem, který sedí na trùnu ve vaem ivotì a kterému øíkáte vyí já [jak jsme ji popsali v této knize]. Je to
manelství se vemi záleitostmi, které jsou s tím spojené  závazek, slib
a vìrnost. Je to manelství  pøesnì to je vzestup.
Take kdo jsou ti, kteøí se chopí tohoto statusu? Jak budeme pokraèovat
v tomto vysvìtlování, pochopíte èasovou linii, která vám bude odhalena.
Neplete se, nechápejte to patnì ani nebuïte ranìni tím, kdy vám povíme,
e ne vichni z vás vzestoupí. Opìt vám øíkáme, e tento status není
pro kadého. Ale proces, který k nìmu vede, pro kadého je. Jak je to moné? Dùvod je tento, drazí: to, co byste teï mìli udìlat  pokud si to zvolíte 
je proces zaèátku vzestupu a zaèátku zvýení vaich vibrací coby lidských
bytostí. Je ale otázka, jak daleko si pøejete zajít. Neexistuje ádné pravidlo,
které by øíkalo, e musíte jít na urèité místo, dosáhnout urèité vibrace nebo
dennì øíkat urèité mantry. Ne. Tento proces je extrémnì osobní!
Jak budeme pokraèovat, lépe pochopíte, proè byste si mohli pøát pøestat, udret urèitou vibraci a slouit planetì v této kapacitì, ale u nejít dál.
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Nìkteøí z vás si mohou pøát ujít celou cestu, jiní pouze èást a dalí pouze
tento proces zapoèít. V kadém pøípadì je vá poadavek jedineèný
pro kadého jednotlivce a my si ho váíme. Moná vás nepøekvapí, e tento
konkrétní kontinent [Severní Amerika] je ohlednì statusu vzestupu pozadu. Na jiných kontinentech Zemì je do tohoto procesu zahrnuto více lidí.
Chápou a pøebírají tento atribut ve vìtím poètu. Proto bylo kritického
mnoství dosaeno rychleji. Toto hledání je celosvìtové a na jiných kontinentech se odehrává velkolepìjím zpùsobem ne zde. Proto se Zemì mìní
tak rychle.
Ach, vy jste toho velkou souèástí a je to tak, jak to má být. V tomto
okamiku se v jiné èásti planety odehrává channeling, pøi kterém je stejnými slovy pøedáváno stejné poselství. To jsem vám nikdy neøekl, e? Dostáváte je zároveò a Duch takto pracuje èasto. Toto poselství není vlastnictvím jedné skupiny. Je pro vechny lidi zároveò a i kdy vám mohu øíci,
kde to je, rozhodl jsem se to neudìlat. Jsou s vámi spojeni a vy jste spojeni
s nimi. Nemluví vaím jazykem, ale mají skvìlou rodovou linii.

Zemì
Ne budeme pokraèovat ohlednì vzestupu, pojïme si povìdìt nìco
o Zemi. Nìkteøí z vás mohou øíci: Kryone, proè bys mìl mluvit o Zemi,
kdy odhaluje vzestup? Radìji nám øekni o lidech, povìz nám, co vzestup
znamená, jaký je to pocit a jaké jsou dary s ním spojené. Ne. Nejprve
musíme hovoøit o Zemi. To se nyní spojí s informacemi, které jsme vám
pøedali dnes zde, ale i na jiném místì. U døíve jsem vám øíkal, e jak se daøí
Zemi, tak se daøí lidstvu. Proto se tolik zajímáme o vae planetární aspekty. Mluvím nyní k elitní skupinì, která chápe, e samotná zemina této planety obsahuje vìdomí!
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Drazí, odtud vzely prvky vaí biologie. Protoe na vaí planetì je jen
omezené mnoství prvkù a a u jsou pøemìnìny do ivotní energie na bázi
uhlíku nebo zùstanou ve formì skály, stále je jich stejné mnoství. Proto
prvky ve vaem tìle a ve vaich buòkách a ivotní energie, která vámi proudí, jsou pùvodnì souèástí Zemì. (Pozn. pøekl.: Prach jsi a v prach se obrátí.) Tato vae Zemì má vìdomí. Vae Zemì se musí posunout, ne budete
moci pokroèit dál. Její vìdomí musí spolupracovat s tím, co dìláte. To nejsou nové zprávy.
Na planetì jsou ètyøi druhy posunu: magnetický, meteorologický, geologický a duchovní. Magnetismus, o kterém tak èasto mluvíme, je magnetismus vaeho systému møíek  ten je mimochodem ovlivnìn vaím sluncem, které je portálem komunikace, o èem jsme vám ji øíkali. Pozice
møíek vám umoòují dary nové doby, protoe kdy møíka posouvá závoj
(duchovní aspekt, kterým je vae dualita), ten se zaèíná nadzvedávat.
Ne mùete tyto dary dostat, závoj se musí do urèité míry nadzvednout 
a toto nadzvednutí jetì nebylo provedeno. Povím vám, co èekat, a se dostaneme k diskusi o èasové linii. Také jste vidìli, e se zaèíná posouvat magnetický sever. O tomto posunu jsem mluvil, kdy jsem poprvé pøiel v roce
1989  a nyní ho sami mùete zmìøit.
Pøed lety jsem sedìl pøed skupinou jako je tato a øíkal jsem vám o vaich
souèasných zmìnách poèasí. Oèekávejte, e budou pokraèovat. Øekl jsem,
e to bude jako být v rozestavìném domì  iritující, nepohodlné, plné neustálé práce. A to se dìje dle plánu  ne protoe jsem vám øekl, e to tak
bude, ale protoe prvky reagují na vae vìdomí! Stále to pokraèuje a my
vám øíkáme, e mnohé z nových vzorù poèasí, drazí, budou na neurèito.
Nauèíte se, jak s nimi spolupracovat, a budete muset pøebudovat bøehy øek
a pøehrady, protoe mnoho zim bude studených a krutých a i nadále budou
pokraèovat záplavy, které pøed rokem 1989 nebyly problémem.
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Nejèastìjí otázky
ivý channeling
Portland, Oregon
Od autora
V prùbìhu minulých dvou let jsme pravidelnì shromaïovali otázky
od ètenáøù z celé zemì (USA). Mnohé z nich byly zveøejnìny v rùzných
èasopisech a také v Kryon Quarterly. Na následujících stránkách jsem
se pokusil uvést nejèastìjí dotazy ohlednì metafyziky a ivota obecnì. Nìkteré z odpovìdí vás mohou pøekvapit a jiné mohou odpovídat tomu, co
jste se vdy domnívali nebo v co jste doufali. Zahrnul jsem i nìkteré obtíné otázky týkající se kontroverzních témat. Zde je seznam vech kategorií,
na které Kryon v této kapitole odpovìdìl:
Dévy a malí lidièkové
Homosexualita
Hudba
Implantát/osvobození od karmy
Léky s ivou esencí
Lidská due
Lidský vibraèní posun
Magnetické matrace
Meditace
Negativita a strach
Pracovníci/bojovníci svìtla
Prùvodci
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Smlouvy/dokonalé místo
Smrt
Spiritistické desky
Spøíznìné due/dvojplameny
Svìtový finanèní kolaps
Vzestup
Vztahy
Walk-ins
Zvíøata/savci
Zvlátní otázka: Kdo je Kryon doopravdy?

Dévy a malí lidièkové
Otázka: Øekl jsi nám, e událost 12:12 byla významná, protoe mnohé neviditelné bytosti opoutìly Zemi a pøedávaly nám svou moc. Pravidelnì pracuji s dévami na své zahradì. Odcházejí i ony? Zdají se být tak pøítomné!
Odpovìï: Nech je jasnìjí, e existuje mnoho tøíd bytostí, které zde ijí
spolu s vámi. U víte o lidstvu a to je ústøedním bodem existence celé planety. Avak je zde i dalí ivot, který mùete vidìt vude kolem sebe a který
je také biologický. Nakonec jsou zde bytosti, které mnoha zpùsoby vyrovnávají planetu a vy je vidìt nemùete  a je jich mnohem víc ne vás! My
je pro vás nevyjmenováváme, protoe by vás to rozptylovalo  vytvoøilo
by to situaci, kdy byste strávili spoustu èasu jejich hledáním, místo abyste
se vìnovali lekcím a zkuenostem, kvùli kterým jste sem pøili.
Pokud jde o tyto bytosti, mnoho z nich drelo energii specificky pro vás
lidi. Vy jste nebyli schopni udret energii svého vyího já, nebo to lo
pouze v malé míøe, dokud se vìci pøed pár lety nezaèaly mìnit (to byla
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souèást mé práce). Nyní jsme vám øekli, e velkou èást této energie pøebíráte od bytostí, které dle dohody drely místa, zatímco jste se pøesouvali
smìrem ke statusu vzestupu. Také jsme vám øekli, e energetická úroveò
planety je vdy stejná, ale e se mìní úroveò vibrace. Aby bylo moné udret energii stejnou, i kdy pøebíráte svou sílu, dritelé míst musí odejít.
Mnozí jste to cítili  øekli jste sbohem mnoha starodávným bytostem
v lesích a na pláních po celé Zemi  nyní víte, o èem mluvím. Èasto jste
dávali jména pøímo jim nebo jejich skupinám. Desítky tisíc jich odely
a mnozí odejdou v budoucnosti. Nìkteøí z nich ili ve výjimeèných oblastech a zpùsobovali, e jste mìli zvlátní pocit, kdy jste tudy kráèeli  a nyní
si uvìdomujete, e zvlátnost tìch míst je pryè. To protoe odeli, aby vám
v duchovním smyslu mohli pøedat sílu planety.
Nicménì existuje mnohem, mnohem víc bytostí, které sídlí v zemi
a dávají planetì ivot, o kterém jsme mluvili. To oni udrují rovnováhu
pøírody, jak tomu øíkáte, a reagují pøímo na lidi, kteøí se Zemí pracují. Nìkterým se øíká dévy a maliècí lidièkové  jsou to bytosti, které vytváøejí posvátná místa v lese. Dévy, o kterých se zmiòuje ve své otázce,
s vámi budou a do konce existence planety. Jsou potøebné a extrémnì nezbytné pro ivot v zemi, jak u jsme o tom mluvili døíve. Jsou nezbytné
pro ijící planetu, která odpovídá na vìdomí lidstva. To vy jste je pojmenovali  proto ten zmatek. Ty, které zná, zùstanou!
Tví pøátelé v zahradì s vámi budou navdy a pochopitelnì odpovídají
na tvé úsilí. Ve vìtím mìøítku jsou to také ti, kteøí drí energii lesù planety,
skal v pouti a samotného vzduchu, který dýcháte. Je toho zde hodnì, co
vás udiví! Vzdejte úctu Zemi, protoe ona vám tuto úctu vrátí!
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Homosexualita
Otázka: Drahý Kryone, jsem gay a osvícený mu. iji v americké spoleènosti, která mne jen stìí toleruje a skuteènì existují nìkteré zákony proti
mému zpùsobu ivota. Církev, ke které jsem døív patøil, mne vyobcovala
jako zlo a anti-Boha. Nemám pocit, e bych poruil nìjakou lidskou etiku.
Má láska je stejnì opravdová jako láska kteréhokoli heterosexuála a jsem
pracovníkem svìtla. Povìz mi, co bych mìl vìdìt.
Odpovìï: Drahý, a za ménì ne dvì generace objeví lidé tuto knihu, budou se smát podivnosti samotné této otázky. Ne odpovím, dovol, abych
poádal tebe i ètenáøe, abyste provìøili fenomén lidské spoleènosti a Boha.
Pøed tøiceti lety bylo podle Boích zákonù jako patné shledáváno manelství mezi rùznými rasami. Nyní to vaí spoleènosti pøipadá bìné. Duchovní námitky, které s tím souvisely, byly odhozeny èi pøepsány tìmi,
kteøí k tomu byli bosky inspirováni a kteøí se k tomu zavázali. Proto se vae
souèasná interpretace instrukcí od Boha zmìnila spolu s úrovní tolerance vaí
spoleènosti  to je samozøejmì velmi zajímavé  zdá se toti, e se interpretace od Boha pravidelnì mìní, aby byla v souladu s mìnící se kulturou!
Pravda pochopitelnì je, e se nachází ve známé situaci, kdy sis sám
pro sebe vytvoøil zkouku. Souhlasil jsi, e v této dobì pøijde do této kultury s atributem, který mùe zpùsobit tvé odcizení od pøátel a náboenských
následovníkù. Èelil jsi strachu z odmítnutí a musel jsi takzvanì plout proti proudu pøi kadodenních ivotních událostech. Tvá smlouva byla tedy
dobøe nastavena a ty jsi uprostøed ní. Navíc, jako tolik dalích, kteøí jsou
jako ty, má v sobì Boský zájem! Cítí èást duchovní rodiny. Je pochopitelnì dichotomie, e vysocí duchovní vùdci, kteøí interpretují Boha pro
kadodenní kulturu, tì odsuzují jako zlo.
Kapitola devátá
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Nyní øíkám toto: jaký je tvùj zámìr? Kráèet s láskou ke vem kolem
tebe a stát se osvícenou lidskou bytostí v této nové dobì? Odpustit tìm,
kteøí tì vnímají jako duchovní pohromu spoleènosti? Dokáe pro nì mít
ten druh tolerance, který, jak se zdá, oni k tobì nemají? Dokáe pøehlédnout fakt, e klidnì pouívají citát od New Age Mistra lásky, aby tì odsoudili, pøestoe se nezdá, e by mìli toleranci, která je základním kamenem
jeho poselství?
Pokud je tvá odpovìï ano, pak není nic dalího, co bys musel dìlat.
Tvùj ZÁMÌR je vím a tvùj ivot bude uctìn klidem ve vztahu k tìm, kteøí
by jindy zpùsobili neklid, a tolerancí netolerovatelného. Tvé sexuální atributy jsou jednodue chemií a nastavením ve tvé DNA. Byly ti dány dle
dohody jako dar, abys je v tomto ivotì mohl proít. Dívej se tak na nì
a buï v souladu s faktem, e jsi dokonalé duchovní Boí stvoøení  nezmìrnì milované  stejnì jako vichni lidé. Ale to u ví, e?

Hudba
Otázka: Drahý Kryone, hudba je zde stejnì dlouho jako èlovìk samotný.
Byla a je zahrnována do naeho uctívání a oslav vech druhù. Jsem zpìvák
a skladatel a chtìl bych pochopit mechanismus toho, jak hudba ve ovlivòuje. Existují také negativní aspekty hudebních vibrací  jako tøeba
u heavymetalu? Mùe být hudba pouita pro léèení a jak?
Odpovìï: Co kdybych ti øekl, e jako zpìvák a skladatel jsi také channeler? Pøemýlel jsi nìkdy, odkud se bere ta nádherná melodie, kterou zaznamenává na papír? Nìkteøí z vás, kteøí píí texty písní, mohou také vnímat
souvislost. Odkud se vzaly tyto nádherné pojmy a slova? mùete se ptát,
kdy skonèíte. Channelovali jste je! Je to poehnaný dar!
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