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Mimozemané a rok 2000
Nìkteøí z vás se ptali: A co mimozemané? Co si o tom vem myslí? Odpovìï? asnou! Vìdìli jste, e pokadé, kdy ukáete svou sílu
posunout svou realitu, vydìsí je to? Vìdìli jste, e mnozí z nich vydìenì
prchli? Vìdìli jste, e se nìkteøí z nich velmi bojí? To protoe lidské bytosti zaèaly mìnit svou realitu. Vy víte, e mimozemané navtìvují tuto Zemi.
Vesmír pøekypuje ivotem. Jak jinak by to mohlo být? Ne, mimozemané
se vás nemohou dotknout bez vaeho svolení. To vám øíkáme u léta. Vìdìli
jste, e zaèínají vidìt, e dìláte nìco, co je mate? Nìkteøí z nich byli ve
vesmíru a mysleli si, e jsou tam v bezpeèí, protoe byli urèitým zpùsobem
interdimenzionální. Vìdí, e lidské bytosti jsou ve 4D.*) Oni mají 5, moná
6 dimenzí. Ve fyzice to znamená, e mohou dìlat vìci, které vy dìlat nemùete. Toto není mìøení osvícení

je to pouze fyzikální mìøení. Jejich

èasový rámec je jiný a i jejich realita je fyzicky jiná. Náhle zjiují, e je
mùete vidìt, co jste døív nemohli! Náhle odhalují, e ve své fyzice jste
stále víc jako oni a e u to pro nì nebude fungovat. Vìdìli jste to? Dovolte, abychom se vás zeptali na toto: proè jsou tolik oddaní

èasto riskují

svou vlastní existenci, aby zjistili, co umoòuje fungování èlovìka? Náhle
zjiují, e za posledních 60 let se zmìnila pravidla a oni u nebudou moci
dále pracovat ve tmì.
O tìchto vìcech mluvíme zøídka, protoe ty informace jsou èasto dramatické a nejsou o lásce Boha, co je Kryonovým poselstvím. Ale tato informace je o vhodnosti andìlù na Zemi [vás], kteøí se posouvají do jiné dimenze, zatímco pøedstírají, e jsou lidmi. Øíkáme vám to, protoe vechno
*)

Kryon pouívá výraz 4D, aby poukázal na nae ètyøi bìné dimenze: výku, íøku, délku a èas. Vìdci nyní také chápou, e v atomové struktuøe je pøinejmením 11 dimenzí.
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se zmìnilo. Zmìnily se vechny energie kolem vás. Dokonce i nìkteré nejstálejí principy fyziky se zaèínají mìnit, protoe jste dali svolení k jejich
odhalení.

Interdimenzionální stejnost
Dovolte, abych vám øekl, kdo jste. Je naèase odhalit trochu víc o interdimenzionalitì lidské bytosti. Toto je rozíøení uèení, které jsme vám pøedali pøed nìkolika mìsíci [v èervenci 2000], kdy jsme odhalili informace
o energii prùvodcù. Nyní je naèase odhalit informace o lidské energii.
Chystáme se vám pøedat informaci, kterou je tìké vstøebat. Jak øeknete 4D stvoøení o dvojmístném poètu dimenzí? Jak mùete lineárním stvoøením øíci, co mohou teï zmìnit na své minulosti? To, co u udìlaly, se zdá
být zalité do betonu

ale není. Jak si s tím poradit, drazí? Pøesto to tak je.

Odpovìï je, e to souvisí s tøetím jazykem  který jsme u døíve nazvali
katalyzátor boské komunikace. Mnozí z vás zde a mezi ètenáøi obdrí
obrázky a koncepty na bunìèné úrovni  na boské úrovni vám to pøedáváme nejlépe, jak dovedeme, lineárním zpùsobem, jedno slovo po druhém.
Drazí, v této místnosti, v tomto skvìlém prostoru, kde sedíte a posloucháte, se k vám pøipojují desítky tisíc dalích lidských bytostí v okamiku,
kdy ètou tato slova. My víme, kdo ti ètenáøi jsou, protoe vyjádøili svùj
zámìr sledovat svýma oèima tuto stránku  stránku, o které mùete øíct, e
jetì neexistuje, protoe jste v lineárním èase. ádáme vás, abyste se
umístili do kruhu èasu a pochopili, e minulost se pro vás manifestovala
do teï, co nakonec spoluvytvoøí projevení vaí budoucnosti  nìèeho,
o èem si myslíte, e jste to jetì nevytvoøili, ale vytvoøili. Jsou zde vechny
potenciály pro manifestaci a èekají, a k nim pøistoupíte a projevíte vhodné energie. To mùe mnohým z vás pøipadat divné, ale mìli byste si na to
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radìji zvyknout, protoe vás pøivádíme do èasového rámce teï interdimenzionálních vìcí. Toto jsou vìci, o kterých musíme mluvit.
Zeptejte se ètenáøù  tìch, kteøí zdánlivì nejsou ve vaem èasovém
rámci  jestli skuteènì vidí tuto neexistující stránku. Oveme ano! Dokáete se k nim pøipojit ve své lásce, i kdy je vnímáte jako ve své budoucnosti? Ètenáøi, dokáete se teï pøipojit k tìm zde [v místnosti]? Odpovìï
je ano. Proto jste se právì podíleli na události v interdimenzionálním èase.
Øíkali jsme vám u døíve, e vám tyto vìci budou pøedány interdimenzionálním zpùsobem, který mùe vypadat zvlátnì, divnì èi nevìrohodnì,
protoe jste je nikdy døív nevidìli. Ale pøipomínáme vám, e je to jen proto, e nejste zvyklí na to, co je bìné, a proto se tak cítíte. To, e jste to
nikdy nezaili, neznamená, e to neexistuje.
U døíve jsme vám dali podobenství o primitivním domorodci, který
ije na tropickém ostrovì. Je astný a vdy il a vdy bude ít v tropech.
Tento domorodec, který miluje místo, kde ije, si uívá nádherné poèasí 
vdy teplé a vlhké. Náhle se vak pøed ním objeví kus ledu. Nikdy døív led
nevidìl. Netuí, co by to mohlo být. Nerozumí, e je to obyèejná voda 
nìco, co obklopuje jeho vlastní ostrov a co tak dobøe zná. Vidí ji toti v jiné
fyzikální formì  v takové, která je na Zemi bìná, ale on ji nikdy nezail.
Oveme led celou dobu fyzicky existoval, ale on ho ve své realitì nikdy
nevidìl, víte? Jedna z prvních vìcí, kterou lidská bytost udìlá s informací
této povahy, je to, e se jí zaène bát! Tak to tedy je, e i vìci, které vám
dnes veèer pøineseme, vás mohou vystrait, protoe jsou pro vás radikálnì
jiné. Pøesto jsou ve velkém schématu bìné, podobnì jako led v pøípadì
domorodce.
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Tragédie 11. záøí 2001
Od Lee Carrolla
11. záøí bylo ètvrtým dnem Kryonovy plavby kolem Havajských
ostrovù. Byla to druhá výroèní plavba a úèastnila se jí Jan Toberová, já,
Barbara Dillengerová, Michael Makay a kanadský hudebník Robert Coxon. Hostitelé naí plavby  Mary Ellen a Len Delekta  mìli líbánky. Ten
den jsme si urèili na hraní bez jakýchkoli plánovaných Kryonových událostí.
Vzhledem k èasovému rozdílu vidìli události na Manhattanu a ve
Washingtonu D. C. v pøímém pøenosu pouze ti z nás, kteøí vstali velmi brzy.
Zbytek to sledoval o nìco pozdìji

videonahrávky pøehrávané stále do-

kola. Pamatuji si, jak Jan zavolala do mé kajuty a øekla: Zapni si televizi! Udìlal jsem to. Dopad, který to na nás vechny mìlo, byl silný, tak
jako u vìtiny Amerièanù to ráno.
Ta loï se jmenovala Ms Patriot. Kadé ráno jsme zaèali tím, e jsme
pøi snídani povstali a v úctì jsme si pøehráli nai americkou hymnu. Tento
den byl jiný. To téma bylo pro vìtinu z nás významnìjí. Vìdìli jsme,
e se svìt navdy zmìnil

my jsme se zmìnili.

Kapitán nám laskavì dovolil, abychom po celé lodi oznámili pøítomnost Kryonovy skupiny a pozvali jsme zájemce, aby se pøidali k meditaci
v salonku Orlí hnízdo, kde jsme poøádali Kryonovy události. Setkání zaèalo. Nejprve krátce pohovoøili vedoucí skupiny a pak jsme vichni prostì
jen meditovali a vzájemnì se utìovali. Zazpívali jsme nìkolik písní. Modlili
jsme se a nìkteøí plakali. Bylo dobré být s rodinou.
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Bohuel to byla poslední výprava Ms Patriot. Událost 9-11 a vekeré
ekonomické dopady, které mìla i na Havaj, pøivedly jejího provozovatele
k bankrotu. Nevìdìli jsme to, dokud jsme o nìkolik dní pozdìji nepøistáli
v Honolulu.
Na lodi jsme mìli monost odesílat e-maily, take po meditaci Kryon
channeloval odpovìï u poèítaèe a já ji hned poslal Garymu Liljegrenovi,
správci naeho webu, Barbaøe a Robovi Harrisovým, naim vydavatelù
E-magazínu, a také do The Sedona Journal of Emergence (èasopisu, kde
jsou kadý mìsíc prezentovány Kryonovy channelingy). Stejná zpráva byla
také okamitì odeslána tisícùm lidí skrze e-mailové Marshmallow
Messages a byla umístìna na hlavní stránku naeho webu. Pozdìji byla
také publikována v ji zmiòovaném èasopise. Víme, e ji mnozí vidìli a byli
utìeni Kryonovými slovy.
Zasáhlo to kadého

kadého èlovìka na planetì. Ale v naí skupinì

jsme mìli matku, její dcera ve Dvojèatech pracovala a v 6:30 východoamerického èasu mìla být v práci. To znamená, e v tu dobu mìla být v jedné
z tìchto výkových budov, kdy je zasáhlo letadlo. Matka se dceøi snaila
nìkolik hodin dovolat. Telefonní linky vak byly pøetíené (jak si jistì dokáete pøedstavit).
Volala a volala. Navíc k celé té frustraci nebyla loï vybavena mobilní
technologií a telefonní systém spoèíval ve spojení lodi s pobøeím
starý a omezený zpùsob komunikace. Nevzdávala to

velmi

doufala, e se o své

milované dceøi dozví cokoli od kohokoli. Koneènì se jí podaøilo s ní spojit. Dokáete si pøedstavit tu radost, kdy koneènì v telefonu uslyela, e její
dcera té události náhodou unikla? Zaspala! Spìchala do práce a dostala
se do pøízemí právì vèas, aby vidìla zásah prvního letadla. Její reakce?
Chtìla chvátat dovnitø. Místo toho ji ale její pøítel, který byl s ní, vynesl od
Tragédie 11. záøí
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Biologie lidstva se vyvinula bìhem stejné doby jako ostatní ivot na
Zemi. Nicménì se stalo nìco neobvyklého. Podívejte se na nìco divného 
a øíkali jsme vám to u døíve: v rozporu s evoluèním procesem se lidé pøed
100 000 lety zmìnili. V rámci normálního evoluèního procesu zde bylo
více ne 17 druhù lidských bytostí a vechny ly svými vlastními oddìlenými cestami. Ve schématu evoluce mají vichni primáti pod vámi mnoho
druhù kategorií a typù. A u jsou to gorily, opice nebo lidoopi  existuje
mnoho, mnoho druhù a variací tìchto primátù. Pøed sto tisíci lety bylo také
mnoho vìtví lidských bytostí, podobnì jako u vech ostatních primátù. Avak
místo aby se lidé vyvinuli tak jako ostatní, vekeré variace byly zastaveny,
a na jednu

a vy se na ni díváte na idlích vedle vás! [Urèeno tìm v pu-

bliku.] Jak to zapadá do evoluce? V rámci vìdeckého biologického procesu na Zemi to nedává smysl. Pouze jedinému druhu lidí bylo umonìno se
rozvinout.

Pøíchod boského vìdomí
Poté, co se to stalo, a poté, co se jediný druh biologického èlovìka
rozvinul do bodu, kterému nìkteøí øíkají Adam a Eva, dolo ke specifickému druhu zmìny DNA  na planetu bylo dodáno vìdomí. V tom mìli pravdu ti, kteøí zastávají teorii stvoøení! Nìco se stalo naráz. Pøesto mìli pravdu
i ti, kteøí hlásají evoluci, protoe biologie byla pøipravována velmi, velmi
dlouhou dobu. A tak jste tedy mìli témìø okamité dodání vìdomí, zaèátek
nastavování DNA, a pøilo to z hvìzd. To je políèkem do tváøe pøirozeného
výbìru, e? Je to evoluce a pøitom i vhodné duchovní pøispìní z kosmu.
Pokraèuje to dokonce i dnes, i kdy to moná nevidíte ve stejném svìtle,
jako jste vidìli pùvodní stvoøení.
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Dalí zásah asteroidu?
Pøed deseti tisíci lety se odehrála událost, se kterou vìdci dosud nesouhlasí. Dolo k dalímu zásahu asteroidu. Nebyl ani zdaleka tak velký
jako ten pøed 60 miliony let, ale i tak na planetì zpùsobil obrovské zmìny.
Jednou z nich bylo opìtovné èásteèné roztání ledovcù. Také to pohnulo
nìkterými èástmi pevniny a vìtinu Zemì na krátko zaplavila voda. Nìkteré lidské bytosti pøeily, ale byly spoleènosti a civilizace, které zcela zanikly. Vìtina z nich musela zaèít znovu a tento nový zaèátek, drazí, je to,
kde zaèíná vae moderní historie. Vai antropologové dosud neobjevili velké civilizace, které existovaly døíve ne pøed 10 000 lety. Nevìøí tomu 
zatím.
Mnozí z vás, ètenáøi a posluchaèi, v té dobì byli na Zemi coby lidé.
Nìkdy si dáváte rovnítko mezi duchovnost a bolest a smrt, protoe jste mìli
pocit, e Bùh tenkrát znièil planetu  právì v dobì, kdy jste dosáhli tolika
vìdeckých odhalení! Byli jste tu! Chystám se vám dát urèité informace,
které vám mohou pøipadat smìné, dokud nebudou prokázány. Pøed více
ne 10 000 lety zde byly velké civilizace  civilizace, kterých si vìtina lidí
na Zemi vùbec není vìdoma, a nejsou souèástí vaí historie. Nìkteøí je budou hledat, ale dùkaz je pohøben tak hluboko, e mnoho artefaktù nikdy
nenajdete. Avak nìkteré ano a my vám øekneme, kde jsou nejblíe povrchu Zemì, kde je mùete nalézt. Je to i ve vaí vlastní zemi [mluví o USA].
Artefakty, které vìdcùm dají urèité náznaky o civilizacích pøed více
ne 10 000 lety, budou nalezeny v Arkansasu. A a se to stane, vzpomeòte
si, kde jste to slyeli! [Arkansas.] A a se to stane, moná budete pøemýlet
o tìch ostatních vìcech, které jsme vám právì øekli  o neuvìøitelných vìcech  a moná si uvìdomíte, e i ty jsou pravdivé.
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Møíka
Nyní jste tady. Pokrm Zemì byl vaøen dlouhé vìky, byl pøipravován
k jídlu. Zemì pak byla pøipravena. Andìlé, kteøí ji mìli osídlit, vyèkávali
a sledovali ji. Byli pøipraveni stát se lidmi. Kdy se Zemì ochlazovala, poloili jsme linie møíky. Magnetická møíka byla sputìna. Zahrnovalo to
jádro Zemì a Slunce  byly do ní vloeny vechny její èásti a já na to dohlíel. Proto mi øíkají magnetický mistr. Chci vám øíci, kdo mi pomáhal.
Sedí zde v této místnosti, poslouchají a ètou! Proto se nìkteøí z vás probouzejí  nìkteøí z vás proívají synchronicitu. Proto je zde tolik rozpomenutí. Nadejde den, na druhé stranì závoje, kdy si na to vechno plnì vzpomenete. Spoleènì budeme soucítit s tím, jak to vypadalo, a budeme si
pamatovat velkolepost toho veho. Slibuji.

Evoluce lidského vìdomí
Nyní to zaèíná být dobré! Chtìli bychom vám povìdìt o vývoji lidského vìdomí, souhrnnì. Moná jsme o tom takto døíve nemluvili. Pro nìkteré z vás je to shrnutí, ale ne pro vechny. Sto tisíc let se lidstvo vyvíjelo
a rozvíjelo. O historii toho víte hodnì, a pokud se na to podíváte, uvidíte,
e vìdomí lidstva zùstávalo pomìrnì stejné. Proroci byli po tisíce let schopni
se rozhlédnout a pøedpovìdìt, co by se mohlo stát vzhledem ke statické
povaze energie, která drela lidstvo na koleji reality, která mìla pøedvídatelné následky. Jako pøi tarotovém ètení pro jednotlivce  energetické razítko planety bylo spojené s tratí reality, na které se lidstvo nacházelo, a bylo
nemìnné. Proto bylo snadné to èíst.
A do doby, kdy nìkteøí z vás dorazili v tomto vaem ivotì, zùstávalo vìdomí lidstva na stejné trati. Tato planeta vyjela z trati vìdomí teprve
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nedávno  velmi nedávno. Témìø vichni jste byli tady jako stejní lidé,
jakými jste teï. Jak se cítíte, kdy víte, e nejvìtí posun na planetì  ten,
který nikdo nepøedvídal  se odehrál, zatímco jste tu byli vy?

Harmonická Konvergence
V roce 1987 probìhlo mìøení této planety, které jste nazvali Harmonická Konvergence. Bylo to pravidelné naplánované mìøení, které se odehrávalo kadých 25 let. Poslední probìhne v roce 2012. To jsme vám øíkali. Nicménì tato konvergence ukázala, e Zemì zmìnila svou vibraci a to
nikoli zanedbatelnì.
Tak jako vesmír sám vznikl pohybem z jedné dimenze do druhé, vae
Zemì byla pøipravena se posunout interdimenzionálním zpùsobem  mìlo
se zmìnit samotné paradigma ivota. To se odhalilo v roce 1987.
Nyní zaèínáte chápat velký plán a víte, proè doprovod møíky zaujal
své místo právì tehdy. Kryon tu vdy byl a vdy bude! V roce 1989 dorazil
doprovod møíky, aby s ní pracoval, a odejde na konci roku 2002. Tento
doprovod zaujal své místo v roce 1989. V naich zprávách jsme vám øíkali,
kdo to je, kde byl a co dìlal. O tom vem jsme hovoøili metaforicky. Tìm
z vás, kteøí to jetì neslyeli, øíkáme, e nyní by vechny tyto metafory
mìly dávat naprostý smysl.
Nejprve  proè møíka? Co to má spoleèného s posunem reality? V této
nové realitì je potøeba, aby interdimenzionální komunikaèní zaøízení zvané magnetická møíka Zemì bylo posunuto a zmìnìno. Møíka nastavuje
závoj! Jak se mìní magnetická møíka, mìní se i ta vìc, které øíkáte dualita
 závoj, který oddìluje vás od vás  vyí já od niího já  èlovìka od
andìla.
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Møíka musela být pøenastavena, aby bylo moné vytvoøit potenciál
reality toho, pro co jste dali svolení, pro Nový Jeruzalém. Vechny vìci
se mìly zmìnit a my jsme vám zaèali øíkat, e je ve jinak. Zaèali jsme
vám vysvìtlovat, e stará proroctví se neodehrají

a také se neodehrála.

Pøed 12 lety jsme vám øíkali, e samotná Zemì  geologie  se posune
v realitì a e vzorce poèasí budou jiné

a to také jsou. Vechny tyto vìci

se zaèaly projevovat v roce 1989.
Kam se vydáte dál? Co budete dìlat? Jak dlouho to potrvá? O èem je
celá møíka? Povím vám to v metaforách, které jsme vám pøedali. Øekli
jsme vám, e doprovod je na lodi zvané Excalibur, a øíkali jsme vám, e je
na obìné dráze Jupiteru. To byly pochopitelnì metafory. Vùbec není na
obìné dráze Jupiteru. Poukazovali jsme na to, e obìná dráha Jupitera
obíhá kolem Slunce a i to byla metafora. Jaká je v tom energie? Jdìte za
astrology a zeptejte se jich na roli Jupitera v energii nového milénia. A to
budete vìdìt, pak budete znát smysl Kryonova doprovodu! O tom je energie
doprovodu a proto se té lodi øíká Excalibur. To protoe je to meè v mýtu
zvaném Kamelot. Je to meè lásky. Je to meè alchymie. Je to meè, který byl
vytaen ze skály chlapcem, který mìl být králem. Pamatujete? Excalibur.
To je to, co se stalo lidským bytostem bìhem tìchto posledních let,
kdy se natáhly a udìlaly nemoné  kdy se odehrála alchymie. Kadý z vás
je tím chlapcem, který má být králem. Udìlal nemoné. Sklonil se a vytáhl
meè pravdy z kamene. Proto jsme to pojmenovali Excalibur. Ten meè se stal
moudrostí a vyvinulo se království, které vytvoøilo jednotu, toleranci a mír
pro své obyvatele. Pamatujete?
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11:11
Pak pøila událost 11:11. Tento samý den jsme vám ji vysvìtlili [bìhem semináøe pøed channelingem]. Ale kolik z vás skuteènì rozumí 11:11?
Jetì pøed 11:11 jsem vám vysvìtlil význam 9. Ta znamená dokonèení.
Øíkali jsme vám, e 11 je mistrovské èíslo. Øíkal jsem vám, e je to èíslo
doprovodu møíky. A nyní hraje ve vaich ivotech jetì vìtí roli, e? Kolika
z vás pøipadá synchronistické, e pøed 12 lety Kryon hovoøil pouze o dvou
èíslech  9 a 11? Co vám to øíká o vaich souèasných událostech? Událost
11:11 byla oknem svolení pro interdimenzionální zmìnu

zrodil se nový

potenciál vesmíru a lidstvo dalo svolení, e tím projde.

12:12
Møíka se vyvíjela a pak pøila oèekávaná událost 12:12. Pøi 11:11 dalo
lidstvo svolení posunout se vpøed do nové reality  nového plánu  e se
probudí do bodu, kde kadý bude muset zpozornìt. O tomto potenciálu jsme
vám øíkali v letech 1999 a 2000. Na vaí planetì ije více lidských bytostí
ne kdy døív. Mají potenciál vìtího míru ne kdy døív  jde to proti intuici? Ano, ve starém paradigmatu. Pøi 12:12, kdy byly lidstvu na planetì
pøedány pochodnì, umonilo vám to skuteènì slouit Zemi. To se tìko
vysvìtluje. Møíka se v roce 1989 zaèala posouvat a událost 12:12 byla
pøíleitostí pro lidstvo, aby pøevzalo úplnou esenci Gaii. Nìkteøí ze strácù
kaòonù odeli, dokonce i nìkteré dévy ze zahrad. Nìkterá z nejposvátnìjích míst na planetì, která vdy drela urèitý druh energie, se stala jinými,
kdy dritelé míst  ti, kteøí vdy dreli posvátnou energii  odeli. Pøi jejich
odchodu pøedali pochodnì své energie lidským bytostem, které zaèaly cítit
posun møíky a pøevzaly úplný plá zemské ivotní síly.

Kapitola devátá
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Energie byla pøedána od jednoho k druhému  lidské bytosti pøevzaly
roli boství svých vlastních andìlù a to bylo to, co se stalo. Pøi tomto procesu vývoje vìdomí se desítky tisíc lidí v posledním desetiletí zaèaly ptát:
Je nìco víc? Je nìco víc? Povìz mi víc o Bohu, øíkali. Cítím uvnitø
vzruující vìci, které jsem nikdy døív necítil. Co se to dìje? Dolo
k obrovskému uznání rozpomenutí a ti z vás, kteøí u tu nìjakou dobu jsou,
vìdí, o èem hovoøím. Protoe dnes není nic jako pøed deseti lety.

Èasová osa  shrnutí
Dovolte, abych spoleènì s vámi shrnul nìco, co u jsem vám dal v jiném
èase  èasovou osu, která je ètením energie toho, co se dìje v danou chvíli.
Zítra se to mùe zmìnit, ale v tuto chvíli vypadá energie toho, co jste naplánovali, takto: rok 2000 byl rokem oslavy a odpoèinku. Rok 2000 nebyl
skuteèným milníkem. Tím milníkem byl rok 2001. Oveme nebyl ádný rok nula, take 2001 se stal okamikem, kdy zaèalo nové milénium.
Energeticky právì teï sedíte v roce 2001. Je to rok trojky a ti z vás,
kteøí znají význam èísel, vìdí, co trojka znamená. Je to kreativita. Èas tvoøit. Ach, Kryone, mohou øíci nìkteøí, nezdá se, e bychom zde pøíli
tvoøili. Vypadá to, e jsme vytvoøili smrt, destrukci a zármutek. Pozvednìte se nad to! Pohlédnìte na vìtí obraz toho, co bylo vytvoøeno pøi uvolnìní energie událostí v tomto vaem novém miléniu. Teï zaèíná uèení.
Pracovníci svìtla budou tøenièkou na dortu kreativity. Oni vìdí, kde
je svìtlo. Vìdí, jak ho smìøovat. Vìdí, jak si vizualizovat. Vìdí, jak jít na
temná místa a jak pracovat v místech, kam by nejspí ani nechtìli jít  aby
tam vytvoøili to jediné svìtlo. Oni vìdí, jak uzdravit svá tìla  a vìdí, jak se
zvednout ze idle na místì, jako je toto, a cítit se radostnì, i kdy ostatní
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