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rozhlédnout kolem a uvidìt nìkteré z vìcí, které vám ukazují, e se vae
realita skuteènì zmìnila.
Dobrá, mùete øíci, ale jak to poznáme? K èemu je dobré hovoøit
o nìèem, co ani nedokáeme rozpoznat? Vyplývá z toho, e stará proroctví
byla pro starou tra. Proto se nyní neodehrají, protoe jste se pøesunuli z trati
zvané realita A na novou, vyí, kruhovou tra zvanou realita B. Nemùe
zde dojít ke zhmotnìní starých potenciálù, které byly vytvoøeny v nií
energii. Kruh lidské ivotní síly je nyní vyí. Staré potenciály, které proroci vidìli, byly pohledem na starou tra, nikoli na novou! Mùe vám to pøipadat jako zaifrované sdìlení, ale takto funguje vae dimenze.
I kdy jste moná nevnímali zmìnu reality, mùete ji snadno vypozorovat v ivotì kolem vás na planetì. ádné z proroctví se nenaplnilo, vimli
jste si? Chystáme se vám pøipomenout nìkteré dalí vìci a dostat se pøímo
k lidskému prvku, abyste opravdu pochopili hledisko toho, co zmìna reality Zemì znamená.

Sedm atributù vaí reality
Zaènìme s velkým a pak pøejdìme k malému. Existuje sedm atributù,
o kterých chceme hovoøit.
Politický  podívejte se právì teï na planetu. Ach, drazí, na vaí Zemi
je oblast, která není politicky ani blízko toho, o èem vae stará realita øíkala, e by mohlo nastat. V uplynulých sedmi letech u jsme to zmiòovali.
Pøedstoupili jsme pøed dùleité shromádìní a tam jsme to zmínili [mluví
o tøech návtìvách v OSN]. Pøesto, protoe jste tím propluli zdánlivì na jemné vlnì, nechápete, kolika posuny reality jste proli.
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Nyní mluvím o Izraeli a Blízkém východu. Víte, co tato oblast pøedstavuje? Nejprve ze veho bych vám øád øekl, kdo tam je  rodina! Nikdy
se neizolujte kvùli geografické poloze nebo jazyku. Nikdy se neizolujte
od rodiny kvùli kultuøe. V minulosti jste byli tolika kulturami; vae souèasná realita je jednodue ta, kterou jste si tentokrát zvolili. Na celém Blízkém východì je rodina  a stejnì jako vy zde ta rodina sedí v roce 1999
a na bunìèné úrovni oèekává do budoucna nìco velmi odliného od toho,
èím právì teï procházejí.
Dovolte, abych vám øekl o realitì Izraele. Izrael se chystá proít potenciál tøetího exodu. První exodus nastal, kdy kmeny odely z otroctví Egypta.
Druhý byl odchod z neosobní skupiny ke skupinì se zemí na místì, která
nesla její energii zrození. Tøetí exodus, nejhlubí ze vech, je ten, který
pøinese Nový Jeruzalém, který musí zaèít pøímo v Izraeli.
Tento tøetí exodus je odchodem z vìdomí  odchodem ze starého
vìdomí válèení k osvícenému vìdomí míru. Boský zázrak je, e na trati
staré reality A ádný tøetí exodus nebyl. Proroctví byla jasná a vlak smìøoval k potenciálu, který nezahrnoval nic jiného ne zhmotnìní sebenaplòujícího proroctví. Kdy vlak mezi lety 1962 a 1987 mìnil tra, vy jste si
toho nevimli. Zmizel starý kruh, kde byste se setkali se zhmotnìním starého.
Byl nahrazen novou tratí  novou destinací a novým potenciálem tøetího
exodu smìrem k lidstvu, které mìní energii.
Chci, abyste se podívali na to, co se v té zemi právì teï dìje. Je zde
nový vùdce. Takový, který byl zvolen svými lidmi, a oni si zvolili nejvìtího váleèníka! Jeho minulost je dobøe známa a jeho skutky také. Vzeel
z energie, kdy Izrael vzkázal zbytku svìta: Zaslouíme si tu být. Oni (nepøátelé kolem) nemohou mít svou zemi. My si jí vezmeme za kadou cenu.
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Tato Svatá válka je staletí stará a jetì neskonèila! Pamatujete si tu energii?
Není to tak dlouho! Nyní chci, abyste si poslechli, co øíká jejich nový vùdce-váleèník vyvolený vìdomím lidí Izraele.
Tento døívìjí váleèník nyní øíká: Jak mùeme vytvoøit mír a jaký kompromis musíme udìlat, aby to fungovalo? Jak mohou ètyøi nebo více hlavních systémù víry sdílet svatá místa, která i my nazýváme posvátnými?
Jak mùeme spoleènì existovat bez terorismu? Jak to vechno vytvoøíme?
Jak to mùeme udìlat bez negativity nebo obviòování? Zaènìme!
Vítejte v realitì B! Bylo toto prorokováno? Je to ve vyhlíeném èasovém rámci? Odpovìï zní NE! Nová tra reality má novou destinaci 
mír. Stará tra je pryè. Pøímo uprostøed zmínìného místa, pøímo teï v roce
1999, mìl probíhat zánik a horor! Místo toho se nový vùdce ptá: Jak mùeme dosáhnout míru? Povìzte mi o této realitì  o realitì, které se mùete dotknout! Jaké pro to byly potenciály? Vae planeta je planetou svobodné volby. Volba, o které mluvíme, je to, e si zvolíte zmìnu pøediva
reality na této planetì  jediné planety svého druhu ve vesmíru.
Zemské zmìny  zde je dalí atribut. Co takhle zemské zmìny? Co
takhle fyzika Zemì? Nemusím zde sedìt a øíkat vám, e dolo k obrovskému zrychlení zemských zmìn. Díváte se na zrychlení geologické evoluce
Zemì  témìø jako by léta bìela rychleji ne døív. Vidíte zmìny, které
byste døíve nevidìli moná desetiletí; pøesto se dìjí teï. A vy se divíte, proè
se oceány oteplují a zemì otøásá! To protoe zem, která mìla staré vìdomí,
reaguje na posun reality. Kdy vlak reality mìnil tra, zemì la s ním. To je
posun reality! Ach, ale je toho víc. Co nadcházející událost? [Mluví o channelingu pøedaném v èervenci 1999 v Santa Fe.] Ví to  ty, který jsi naplnìný strachem? Ach, drazí, nyní jsou zde vichni plní strachu, e? Co se stane
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11. srpna 1999? Nìkteøí pøedpovìdìli, e to datum bude osudné  a e bude
mít energii jako ádnou jinou. Co budeme dìlat? øíkali lidé. Není to
dobré. Nìco se dìje.
Dovolte, abych vám povìdìl o staré realitì, která obíhala v kruhu.
Mnohé z vìcí, které vám pøily do cesty bìhem posledních deseti let po roce
1987, mìly odliné potenciály a energie, protoe jste jeli po nové trati. Tyto
fyzické události mají své nové reality. Místo zániku tu nyní máte oslavu
a toto datum bylo jedno z nich. Apeluji na vás vechny. Pøemýlejte o tom
dni a pamatujte si, e chci, abyste oslavovali! Nejprve proveïte numerologický rozbor tìchto èísel: 11, 8, 1, 9, 9, 9. Kdy je seètete, výsledkem je
11. [Nezapomeòte, e pokud v numerologii dosáhnete èísla se shodnými
èíslicemi, pak je to èíslo koneèné  jako tøeba 11.]
Jaká je energie Kryona? Pamatujete si pùvodní uèení, které jsem vám
pøedal v roce 1989 (viz Kryonova Kniha Jedna  Konec èasu)? Je to energie
11. To víte u témìø deset let. Také jsme vám øíkali o energii 9. Ta
pøedstavuje dokonèení, a proto jsou 9 a 11 Kryonovými atributy! Kolik z vás nìkdy napadlo tato dvì èísla vynásobit? Dostali byste rok, ve kterém
se právì teï nacházíte  99. Toto je záøivá hodina! Toto je poselství Kryona
a doprovodu, které má hloubku jako nikdy døív, protoe sedíte uprostøed
zmìn reality, které jste sami zpùsobili  zmìn, o kterých jsme vám øíkali
pøed deseti lety. Nyní sedíte pøímo v nich! To bylo èíslo dvì.
Spiritualita  a co vae spiritualita na planetì? Toto je shrnutí a bude
krátké. Nìkteøí z vás øíkají: Dobrá, dokáu pøijmout zmìnu v politice
a realitì zemských zmìn, ale jedna vìc se nikdy nezmìní  a tou je Bùh.
Bùh je stejný  vèera, dnes a navdy. Máte pravdu, ale vztah mezi Bohem
a èlovìkem není stejný! Zmìnil se a zmìnily se i sady instrukcí pro lidstvo!
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Vrate se zpìt a pøezkoumejte, co vám bylo pøedáno v první èásti tohoto channelingu. Pamatujete na metaforu spícího èlovìka? Byly napsány
tisíce knih o tom, jak se starat o spícího èlovìka, ale on se náhle probudil.
Co udìláte s tìmi knihami? U neplatí. Tolik z vás se probouzí do nového
paradigmatu duchovnosti. Cítíte úzkost? Cítíte, e bylo duchovní spojení
pøerueno nebo pøi nejmením zmìnìno? Gratulujeme vám, e jste se probudili. Staré spící zpùsoby u nefungují!
Na této planetì dojde k duchovnímu probuzení, které dalece pøesáhne
cokoli, co jste kdy vidìli. Kryone, znamená to, e kadý bude metafyzik?
Ne. Jak u jsme vám øekli døíve, to se nikdy nestane a ani by nemìlo. Mluvíme o pøesahu moudrosti ve vech doktrínách a kulturách. Vyhlíejte to.
Mnohé víry, které se zdají být pevné jako skála ve svých proklamacích staré
energie, se zmìní, aby se pøizpùsobily planetárním výzvám, jakými jsou
pøelidnìní, obchod a nutnost tolerovat døívìjí nepøátele. Takový duchovní
posun tu nikdy nebyl. Podívejte se na nového papee a uvidíte hlubokou
zmìnu. Pùjde proti mnohému z toho, co bývalo, a zmìní samotné pøedivo
víry svých následovníkù. Pøi tomto procesu bude kontroverzní. Podívejte
se na národy islámu, jak jdou smìrem k toleranci vùèi druhým a jak samy
sebe vedou k modernímu chápání, jak nejlépe uctít svou víru. Pøesto zùstávají v nové energii obecných lidských práv a zmocnìní pro eny. Pozvednou se ze starého paradigmatu uctívání do nového a nikdy nesníí svou
skvìlou rodovou linii své oddanosti Bohu. Je toho mnohem víc a vy na
vlastní oèi uvidíte i to, jak se vlády zahrnující více ne jednu ètvrtinu populace Zemì mìní a ohýbají kvùli duchovnosti svých lidí.
Zní to jako stará realita? Jaký druh síly to je? Co se to dìje, e to umoòuje takovou zmìnu? Mohla by to být zmìna reality?
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Hmota  i hmota je mìnitelná a je relativní k realitì èasu. Ach, jsou
kolem toho pravidla  jen je zatím vechna neznáte. U jsem mluvil o tom,
e i hmota je v kruhu. Dovolte, abych to pro vás upøesnil: není to vlastnì
ani tak kruh. Hmota a biologie, vìdomí a ivotní síla jsou ve smyèce.
Kryone, jaký je rozdíl mezi kruhem a smyèkou? Kruh nemá ádný zdrojový bod. Vdy se pohybuje zároveò s energií. Není zde ádná pøedpojatost. Nicménì smyèka (v angliètinì) naznaèuje návrat ke zdroji. Proto jsme
zde, abychom vám øekli, e vìdci nakonec objeví smyèky ve vech základních prvcích hmoty. Nejmení èástice, jaké si dokáí pøedstavit, budou mít
smyèky. Odpoví to na nìkteré z nejhlubích otázek o tom, proè je tolik
prostoru mezi jádrem a elektronovým plátìm. Hledejte smyèky!
V biologii u jste nìkteré z nich nali a to je teprve zaèátek. Co jste si
pomysleli, kdy vai vìdci zjistili, e DNA není jen vlákno [o tom jsme u
mluvili v první èásti této série]? Co vám to øíká o DNA? Je to smyèka!
A proè myslíte, e to musí být smyèka? To protoe musí vést proud! DNA
je tedy malý elektrický motor. A tento motor je citlivý na magnetické vlivy,
protoe proud nesený ve smyèce vytváøí své vlastní magnetické pole. Chápete u nyní, jak mùe krystalický plá magneticky zmìnit DNA s protínajícími se liniemi probuzení [technická diskuze, kterou Kryon pøedal
v první èásti této série]? Zaèíná to do sebe zapadat? Vae nová realita vám
dává moc nad vaí vlastní DNA! Pamatujte, e vìdomí mùe zmìnit hmotu. Zeptejte se na to kvantových fyzikù. A bìhem toho veho také pamatujte, e ZÁMÌR je vìdomí.
Dobrá, Kryone, ale hmota je pro mne hmota. Vdycky se chová stejné a je konstantní. Vánì nevidím ádnou souvislost s tìmito vìdeckými
záleitostmi. Dobøe, nyní vám dáme pøíklad týkající se lidí na planetì,
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kteøí dokáí zmìnit hmotu svou vùlí, pøímo pøed vaima oèima! Bude to
pro vás dostateènì skuteèné? Nyní mluvíme o Avatarech, kteøí jsou zde 
o tìch, kteøí dokáí pouít ZÁMÌR a vytvoøit nebo zmìnit hmotu zdánlivì
z nièeho. Mluvíme o Sai Bábovi a dalích, o kterých nevíte, kteøí mají tento atribut. Pokud byste to mohli vidìt, uasli byste. Ti z vás, kteøí chtìjí
vidìt, cítit, dotknout se a vìdìt, e ta hmota existuje, budou muset realitu
hmoty pøehodnotit.
Pøed lety jsme vám øíkali, e máte nad hmotou silnou moc. Drazí, nemusíte být Avatarové. Dovolte, abych se vás zeptal: Co si myslíte, e se
stane, kdy ve vaem ivotì dojde k zázraku uzdravení? Nezáleí na tom,
k jaké duchovní skupinì patøíte, ani na tom, co je napsáno na dveøích budovy, ve které jste. Kdy povoláte lásku Boha, kdy vyjádøíte èistý zámìr, pak se stanou zázraky. A kdy kosti skoèí zpátky na své místo, kdy
se objeví tkáò tam, kde nikdy døív nebyla, a tumory jsou odstranìny, zaènete se ptát, co se to dìje! Jde o zámìr, vìdomí a boství vstupující
do kruhu ivota jako krystalická èarovná hùlka, která ho pøenese do jiné
reality. Kdy se to stane, uvidíte zázrak. Kdy se to stane, mùete dosáhnout zmìny ve hmotì a biologii! Ti, kteøí zde sedìli zmrzaèení, mohou nyní
zázraènì kráèet s kostí, kterou nikdy døív nemìli, a se zmìnìnou hmotou!
Je to boské a je to zázrak! Pøichází to pøímo z boství uvnitø lidské bytosti
a mìní to realitu.
Duchovní cesta  opìt chci mluvit o vaí duchovní cestì, podobnì jako
v první èásti této série. Kadý èlovìk, který sedí v této místnosti a který ète
tato slova, vidí svou cestu jako pøímku smìøující k zapomnìní. Nevidí, kam
jde, protoe se mu ta cesta ztrácí za obzorem. Mìj víru, je vám øeèeno 
rozhodnutí na poslední chvíli, je vám øeèeno. Pøesto vidíte jen sami sebe,
jak pochodujete smìrem k nìèemu neznámému v budoucnosti, a nìkteøí
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Balení kufrù pro nové milénium
ivý channeling
Portland, Oregon
srpen 1999
Tento ivý channeling byl doplnìn o nìkterá slova a mylenky
umoòující objasnìní a lepí pochopení psaného textu.

Z

dravím vás, drazí, JÁ JSEM Kryon z magnetické sluby. Zatímco
na toto místo proudí doprovod, udrujeme mezi námi energii
upøímnosti, protoe jste o to poádali. Je zde energie, kterou lze

cítit pouze skrze zámìr lidských bytostí v okamicích, jako je tento. Do
vaeho tìla proudí proces lásky, který mùete cítit pouze skrze èistý zámìr
lidské bytosti.
Ach, jsou zde lidé, kteøí øíkají, e nìco takového není moné  pøekroèit závoj a slyet hlas skrze lidskou bytost  hlas entity, která neije na Zemi
a prohlauje, e je rodina. Nech je dùkazem láska, která právì teï vplouvá do této místnosti. Nezáleí na tom, jestli toto posloucháte nebo ètete
v TEÏ  pro nás je to ve zároveò. Nech je dùkaz tohoto fenoménu v hustotì
lásky, o které mùj partner hovoøil a která mùe tlaèit na tuto místnost a místo
kolem vaí idle. Nìkteøí z vás to poznají podle tlaku, který ucítí. (Pozn.
pøekl.: Kryon myslí pocit doteku, stisku, nebo jako kdy vás nìkdo láskyplnì zabalí do deky ) Nìkteøí v této místnosti a mezi ètenáøi zaènou dostávat poselství, pro které pøili pøedevím.
Toto je energie, kterou jste oèekávali. Protoe tak to je. Je to doprovod
milujících bytostí, které vás znají jménem. Znají vás jménem, které nikdy
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nemùe být vyøèeno v angliètinì (ani jiném pozemském jazyce). Tento
doprovod, který nyní kráèí ulièkami mezi vámi, za vámi, pøed vámi a vedle
vás  zde i tam, kde toto ètete  oèekával, e budete sedìt pøesnì tam, kde
sedíte, a èekal zde u nìkolik dní v pøípravách na potenciál tohoto okamiku! Jediný dùvod, proè je tato skupina zde, je, aby proila toto s vámi 
toto znovusjednocení  a aby uctila vá zámìr. Energie, která zpùsobila
toto setkání, je zámìr lidské bytosti. Je to motor, který umoòuje, aby
se odehrálo nìco jako toto. Zámìr lidské bytosti je energie, která umoòuje
lásce Boha, aby se vás osobnì dotkla, objala vás svými paemi a øekla:
Pamatuje si nás? Pamatuje si tento pocit Domova? To je energie, která
je nyní v této místnosti.
A tak, kdy si mnozí pøejí obdret tuto energii, nech je tomu tak.
Pro vás, kteøí jste dnes pøili nebo toto ètete a doufáte, e vám to pøinese
zmìnu  jste skuteènì na správném místì ve správnou chvíli. Moná potøebujete slyet a èíst tato slova. My víme, èím jste proli  víme o vem
tom rozèílení a vech tìch zmìnách. Nevìøíte, e jsme tu stáli celou tu dobu?
Celou dobu zde bylo mnoho oslav, i kdy jste sedìli na zemi a plakali zármutkem! Nevìøíte, e tam byl i doprovod? Nikdy nemùete zaít situaci,
u které bychom nebyli, drahá rodino. Drahá lidská bytosti, jsi souèástí skupiny. Drahá lidská bytosti, dualita chce, abys vìøila, e jsi jednotlivá a ije
v pøímce, ale není tomu tak. Jsi souèástí skupiny a tato skupina je, stejnì
jako tvùj ivot, v kruhu. Tato skupina je vdy s tebou a nyní o tom budeme
mluvit o trochu víc.
V tomto shromádìní jsou i ti, kteøí u nic víc slyet nepotøebují. Podobenství, které následuje, moná není pro nì, take nech je známo, e
v tìchto pøítích nìkolika okamicích vám budou dány jiné vìci, které potøebujete víc ne nadcházející podobenství. Mluvíme o individuálním
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channelingu, který je skrytý jako tøetí jazyk. Tentokrát je dostupný pouze
lidem v této místnosti.
A vy ostatní? Do vaeho tìla bude proudit pouze energie, o kterou jste
ádali, a nic víc. A pokud jde o ty, kteøí sem pøili pro léèení, nech právì
to nyní zapoène. Myslíte si, e nevíme, kdo tu je? Myslíte si, e nevíme, èí
oèi právì teï padly na tuto zprávu? Pokud jde o nadcházející situace, ohlednì kterých si nejste jistí, je naèase cítit mír, e? V tìchto nìkolika pøítích
okamicích udìlejte nìco pro nás. Udìlejte nìco pro sebe  je naèase zahodit na zem ty vìci, které vám brání v plném pochopení. Je naèase odloit ty
vìci, které by stály v cestì osvícení lidské bytosti a vy víte, co to je. Protoe
vás nijak nepokodí, kdy tyto vìci odloíte, zatímco se nad nì pozvedáte
a cítíte energii, která je sem pøináena.
Je zde doprovod a je úplný. Tento doprovod s vámi sedí, stojí a objímá
vás pro následující okamiky, kdy budeme procházet podobenstvím. Toto
sdìlení bude pøepsáno. Je ve stylu energie TEÏ. A øíkáme to právì TEÏ
i ètenáøùm pøepisu. Protoe my víme i to, kdo jste vy. Známe vechny potenciály oèí, které ètou tato slova, úplnì stejnì jako potenciály uí, které toto
nyní slyí. Drahá rodino, zatímco posloucháte toto podobenství, pochopte,
e je zde také skupina, její oèi spoèívají na kadém z tìchto slov. Realitou
Ducha toti je, e vekeré potenciály boského uvìdomìní a rozpoznání
boství uvnitø jsou spoleènì na jednom místì. Jsou ve støedu a my je ve vás
vidíme jako odhalení. Pro nás se to dìje ve naráz. Pro nás je to energetické razítko na této Zemi, které ji tolik odliuje od doby, kdy jste to ve zaèali, drazí. Kdy jste zaèali, nemohli jsme k vám hovoøit tímto zpùsobem!
Vìci byly tehdy jiné. Teprve jste se zaèali probouzet.
Nìkteøí v této místnosti se právì teï zaèínají bát, e je ta energie skuteèná, ale spí ne strach je tu láska! Láska, kterou cítíte, mùe být
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Michaela Thomase nebylo ani jednou zmínìno. V pøíbìhu vám byly pøedány duchovní metafory, abyste je prozkoumali a vidìli, ale nikdy jsme
vám neodhalili to, co vám odhalujeme dnes. Nyní propojím informace z posledních dvou poselství tohoto nového milénia [channelingy z pøedchozích
dvou mìsícù].

Cesta domù, doplnìní
Ten pøíbìh byl o jednom mui ijícím na Zemi. Jeho jméno bylo
Michael Thomas  jméno odvozené od energie Archandìla Michaela spojené s energií nevìøícího (pochybujícího) Tomáe. To je energie èlovìka
v dualitì, protoe pøesnì to máte pøed sebou  dualitu, která je èásteènì
andìlská a èásteènì pochybovaèná. Èlovìk má uvnitø andìla, ale dualita
tuto skuteènost skrývá. Proto èlovìk pochybuje a bojí se. Lidská bytost je
ovem naplnìna nádherným potenciálem, protoe má volbu  mùe nalézt
boství a objevit andìla. Máte monost nalézt nejvìtí tajemství lidstva.
Ale i to je skryto vaim mylenkám.
Tento mu byl zaveden do sedmi domù, kde pøi své cestì procházel
uèením, o kterém si myslel, e vede k jeho posvátnému Domovu a touil
se do nìj vrátit. Procházel prùpravou na to, o èem cítil, e je to Ráj. A v tìch
sedmi domech byly energie, které vám nyní odhalíme  energie, které jsou
spojeny s tím, co jsme vám èásteènì pøedali 1. ledna 2000.
Ach, drazí, nìkteøí z vás sem dnes pøili kvùli nìèemu jinému ne kvùli
tìmto informacím, e? Nìkteøí z vás toto ètou a touí po nìèem jiném, ne je
toto.
Chceme proto nyní zastavit a øíci: Váíme si toho, e jste sem pøili
pro léèení, pro uzdravení srdce. Vy víte, ke komu hovoøím! Ctíme vai biologii
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a léèení, o které jste ádali. Váíme si tajemství, které nesete. Nemyslíte,
e víme, kdo tu je? Nemyslíte, e vás vidíme, jak toto ètete? Vidíme
i pochybnosti, bezradnost a dilemata ve vaem ivotì!
[Pauza

]

Nyní by byl dobrý okamik pro vae uzdravení, e? Nyní je dobrý èas,
abyste spatøili barvy, které vyzaøují z tohoto pódia a naplòují srdce lidí pøed
námi. Nyní je èas, aby mnozí z vás oslavovali léèení, které se zde právì
odehrálo! Neèekali jste ho v tuto chvíli, e? Uèení sotva zaèalo, pøesto vá
zámìr a èistota umoòují, aby energie hovoøila k vaemu krystalickému
pláti [mluví o DNA  tuto informaci Kryon pøedstavil pøi pøedchozím setkání v oblasti San Francisca].
Nech je energie právì teï dùkazem, e toto není jen dalí setkání  èi
jen dalí slova v knize. Na svìtì  na této Zemi  není nic drahocennìjího
ne èlovìk, který zaèíná objevovat sílu ve svém nitru! Není nezbytné, abyste
se kdy vraceli na setkání, jako je toto. Není nutné, abyste kdy znovu zdvihli knihu o channelingu, pokud se rozhodnete, e u to neudìláte. Mùete
odsud odejít do té nejmení komùrky a provést své vlastní uzdravení, protoe
tam s vámi bude doprovod, léèení i síla! To èlovìk má moc. Èlovìk je svým
vlastním vyím já  bostvím uvnitø, ale kráèí po Zemi v pøestrojení za
pomíjivou biologickou entitu. A vy se divíte, proè vás oslavujeme? Nech
léèení zapoène!

První dùm  mapy
První dùm, do kterého Michael Thomas vstoupil, byl modrý Dùm map.
Mluvili jsme o tom mnohokrát. Mnohokrát jsme vás vyuèovali a pøedali
vám vysvìtlení metafor. Ale nikdy jsme vám nedali úplné vysvìtlení v této
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Posvátná cesta
Svìtová rada Starích
Woody Vaspra
Prolog  setkání s prvním Starím
21. srpna 1999 jsem byl se svou enou Catie na setkání s pøáteli v Rocky
Mountains severnì od Woodland Parku v Kolorádu. Vynoøili jsme se z týpí,
kde jsme se to odpoledne zúèastnili obøadu s bubny a meditaèního setkání.
Náhle mì zavolali do hlavní budovy, abych pøijal telefonní hovor. Volal mi
mùj nový pøítel, který je èásteènì Hopi, èásteènì Shoshon a èásteènì Choctaw. Øekl mi, e právì mluvil s tradièním Starím Hopiù (Dìdeèkem)
a e na následující støedu  tedy za ètyøi dny  bylo naplánováno setkání.
Okamitì jsem odpovìdìl, e bychom tam mìli dorazit v úterý. Po tomto
telefonátu jsme si s Catie zabalili a vydali se zpìt do Boulderu v Kolorádu,
abychom si znovu pøebalili vìci a pøipravili se na cestu.
Catie a já jsme tohoto nového známého Hopie potkali v kvìtnu 1999
pøes nai kamarádku, kterou jsme potkali o rok døíve pøi Kryonovì semináøi Cesta domù v Breckenridge v Kolorádu. Díky této kamarádce jsem
zjistil, e mám hopijského duchovního bratra a uvìdomil jsem si, e jsme
v pøedchozí inkarnaci vyrùstali spoleènì. Byla mezi námi velmi zvlátní
energie a vìdìli jsme, e v blízké budoucnosti se odehraje nìco výjimeèného.
V pondìlí jsme se vydali na západ pøes Grand Junction v Kolorádu
do východního Utahu. Pak jsme jeli jinì smìrem k severovýchodnímu rohu
Arizony. Ten den byl dlouhý a horký a my se rozhodli pøenocovat v táboøiti v Devil´s Canyon v Blendingu v Utahu. Tato noèní zastávka pro nás
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byla velmi pøínosná, protoe nám dala pøíleitost odpoèinout si, uzemnit
se a spojit se s Matkou Zemí. Posledních nìkolik dní pøíprav na nai cestu
bylo pomìrnì hektických.
Dalí den jsme pokraèovali v jízdì na jih do Arizony, pak dál do zemì
Hopiù a Hotevilly. Kdy jsme vstoupili do zemì Hopiù, peèlivì jsme dodrovali instrukce od naeho pøítele. Poté, co jsme minuli vjezd a dvakrát
jsme se vrátili, jsme koneènì rozpoznali vùz s jejich poznávací znaèkou.
Byli jsme ubytováni ve skromném domì naí pøítelkynì. Byl to dùm typický pro ten kraj, kde nebyla ádná kanalizace ani elektrické vedení. Do sudù
se zachycovala deová voda, elektøinu zajiovaly solární panely na støee. Toaleta byla venku asi 30 metrù od domu. Nicménì být v té oblasti byl
velmi zvlátní pocit. Cítili jsme spojení mezi Matkou Zemí a vemi lidmi
ve skupinì. Byli jsme poctìni, e mùeme být v zemi Hopiù s naimi výjimeènými pøáteli.
Jakmile jsme se usadili, zaèali jsme mluvit o naí nedávné cestì
na Havaj. Catie a já jsme se nedávno pøedtím pøipojili ke Svìtové konferenci domorodých lidí o vzdìlávání v Hilo na Havaji. Navtívili jsme mou
matku a rodinu na Oahu a zúèastnili jsme se velmi zvlátních Havajských
obøadù v Pu´u Ko´hola na Velkém ostrovì. Ná rozhovor se protáhl dlouho do noci. Byli jsme plní velkého oèekávání a vzruení z naí návtìvy
Dìdeèka, Hopijského Starího, které následovalo dalí den.
Následující ráno jsme jeli do Hotevilly a zaøídili jsme nezbytné pøípravy na setkání, které mìlo probìhnout ve dvì hodiny toho odpoledne.
Mìli jsme jetì èas navtívit Prophecy Rock (skálu proroctví) a pøipravit
se na setkání. Návtìva Prophecy Rock byla velmi zvlátní a poselství skály bylo velmi jasné. Øíkalo, e lidský druh se mùe rozhodnout jít dvìma
smìry: buï cestou vlastní záhuby, nebo cestou ivota v míru, harmonii
Kapitola ètrnáctá
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a lásce. Toto je velmi posvátné místo s duchovní energií, kterou nelze popsat.
Asi ve dvì hodiny odpoledne vstoupil Dìdeèek do domu, jak bylo naplánováno. Provedli jsme obvyklé obøady, které jsem se mìsíc pøedtím nauèil od pøítele z Havaje, a pøedali jsme dary, abychom Dìdeèkovi vyjádøili
svùj respekt. Pak jsme se posadili a zaèali jsme rozhovor o posvátné cestì,
jejím smyslem bylo zahrnout staøeiny domorodých lidí z celé planety.
Poskytli jsme Dìdeèkovi velmi krátké úvodní pøedstavení této cesty,
abychom vysvìtlili, proè jsme se s ním setkali. Mé sdìlení pøeloili pro
Dìdeèka do hopijtiny a jeho odpovìï zase mnì do angliètiny  øekl, e
práce, kterou zde prezentuji, byla v proroctvích! Kdy jsem tu odpovìï
slyel, mìl jsem úasný pocit potvrzení, e tato posvátná cesta k vytvoøení
Svìtové rady Starích sloené z domorodých lidí byla autentická. Catie a já
jsme se na sebe podívali a oba jsme vìdìli, e jdeme správným smìrem.
V dalích dvou hodinách jsme hovoøili o základních konceptech Svìtové rady Starích (WCOE  World Council of Elders). V jednom okamiku jsme se Dìdeèka zeptali, jestli by mìl zájem se na Radì podílet. Nadenì odpovìdìl, e chce být její souèástí, ale potøebuje zùstat blízko své zemi.
Mìl pocit, e cestování na velké vzdálenosti by ho drelo mimo pøíli dlouho.
Celé odpoledne probíhalo v øeèi Hopiù s pøekladem do angliètiny. Nakonec jeho ze poznamenal, e Dìdeèek vnímá toto setkání jako velmi posvátné, a právì proto mìlo probíhat v øeèi Hopiù. Kdy jsme to slyeli,
cítili jsme se tímto duchovním èinem velmi poctìni. Po skonèení toho nádherného rozhovoru jsme si vymìnili poklony a ukonèili nae setkání. Vichni
jsme øekli své sbohem a Dìdeèek i jeho pøekladatel odeli.
Pocity, které nás pøemohly, pøesahovaly cokoli, co jsme kdy do té doby
proili. Proívali jsme euforii, ale nejdùleitìjí bylo, e to setkání bylo
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dùleitým potvrzením práce, která mìla zaèít. V jeho prùbìhu jsme vnímali Velkého Ducha a zanedlouho se nám mìlo dostat dalí potvrzení.
Mùj hopijský bratr vyel na verandu, aby se nadýchal èerstvého vzduchu, ale okamitì vpadl nadenì dovnitø a bezhlesnì nám ukazoval, e máme
jít a podívat se, co se dìje. Kdy jsme vyli ven, naskytl se nám pohled,
jaký nikdo z nás nikdy nevidìl: byly zde dvì úplné duhy, které záøily velmi
jasnými barvami a táhly se z jedné strany horizontu na druhou. Zùstaly tak
celých 30 minut. Vìdìli jsme, e nám Velký Duch posílá potvrzující sdìlení o velmi posvátné cestì.
Následující ráno jsme si Catie a já zabalili vìci a naloili je do auta,
rozlouèili jsme se se svými pøáteli a podìkovali jim za tuto pøenádhernou
zkuenost. Kdy jsme opoutìli zemi Hopiù, navaská policie vytváøela
na cestì zátarasy, co nám pøipomnìlo, e se v této zemi mezi domorodými lidmi a naí vládou stále jetì odehrávají spory.

Co se to dìje a proè teï?
Co bylo popudem pro takové setkání s hopijským Starím? Jaká byla
inspirace pro zaèátek tak posvátné cesty?
Po celé této planetì se odehrává probouzení  v moderní spoleènosti
i mezi domorodými lidmi. Duchovní Starí vnímají odehrávající se hlavní
zmìny v energii  nejen na této planetì, ale také po celém vesmíru. Duchovní Starí domorodých lidí tuto transformaci cítí velmi intenzivnì a jsou
pøipraveni jednat. Kdy je navtìvujeme, mnozí empaticky øíkají: Nyní je
èas pro shromádìní Starích, èas, aby se vichni lidé sjednotili a uzdravili
Matku Zemi. Pokadé, kdy ta slova slyíme, bìhá nám mráz po zádech.
Potvrzuje to, e se proroctví a channelingy soustøedí na tento úkol.
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