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Poznámka Markety Selinijany:  

Celý text channelingu je energetizován. Během čtení můžete pociťovat vibrace různé intenzity, mravenčení, 

mrazení …, což je pro vás jen potvrzením vaší duše o souhlasu s uváděným.  

 

„Milí přátelé světla, zdravím vás všechny slovy Omar ta satt.  

Jsem Kryon, z magnetické služby. Jsem zde, abych objasnil dění uplynulých dnů a pomohl 

pochopit souvislost s tím, co přichází. Jsem tu, abych zaplnil tvé srdce svou magnetickou 

energií lásky, která proniká vším co je a nechává zazářit tvé světlo v takové záři, jakou 

skutečně jsi.  

Doba minulá je doba plná klidu před obdobím plným vášně, konfliktů a bořením starých 

systémů. Je to doba, kdy se budou energie, které na Zemi za poslední léta přicházely, 

zhušťovat a společně začnou navazovat Lady Gaia zpět na mřížku lásky, která je velmi 

důležitá pro znovu napojení Lady Gaia k Božskému prameni. To vše se bude během 

následujícího roku dít. Je to období plné napětí, kdy jste v očekáváni nejen vy, obyvatelé 

Země, kterých se bezprostředně vzestup týká, ale i tisíce, statisíce světelných bytostí, které 

taktéž napjatě očekávají dobu, která přichází.  

Je to ticho před bouří, kdy se zklidňují emoce lidí, zklidňuje se krajina a zklidňuje se i sama 

příroda. Je to ticho, které se šíří po Lady Gaia, aby se Lady Gaia mohla znovu nadechnout a 

pustit se do posledních kroků změn. To ticho můžete pozorovat všude kolem, lesy šumí jinak 

než jindy, ptáci jinak zpívají a i květiny mění svou auru na blankytně modrou, kterou obvykle 

nemívají. Celá planeta je pokryta energií klidu a čerpá energii potřebnou pro další období.  

I vy jste pokryti závojem jemných energií ticha a barvou vaší aury pronikají zlaté 

paprsky, které duši ukazují cestu k tomu, kým jste. Celá planeta i vesmír utichá a mnozí 

z vás i lépe upadají do meditačního stavu nebo svou mysl zastihnete v tom, že na nic nemyslí. 

I to je toho součástí. Ačkoli s přicházejícím novým školním rokem jste obvykle zasyceni 

informacemi, nyní je to jinak. Jste více svobodní ve svých myšlenkách a na mnohé se 

nemůžete dost dobře soustředit. To vše je součástí tohoto procesu. Ve vaší mysli je vytvářen 

prostor pro to nové, co přichází. Přibývá nehod, protože řidiči nejsou schopni udržet svou 

pozornost řízení vozidla a dostávají se do, pro vás řečeno, „mikrospánku“, což však 

mikrospánek není, je to jen oproštění se od věcí pozemských a volné mysli. A soustředěnost 

v této chvíli jde stranou. Je to opět jen energie přicházejícího období.  



Dovolte si uvolnit si své myšlenky a dát jim svobodu. Jen svobodou dosáhnete svých cílů, 

které nejsou spjaty s vazbou manipulace.  

„Dej ptáku svobodu a on se rozletí tam, kde je jeho domov.“  

A stejně i tvá duše umí najít cestu ke svému domovu, ke své Božskosti, ke svému poli vzniku. 

A křídla máš, stejně jako pták, jen zakrněla tím, že jsi je nepoužíval. Čím více si dáš 

svobody, tím více se budeš moci rozletět ke svému původu a rozvzpomenout si na to, 

kým opravdu jsi.  

A pro tuto svobodu potřebuješ svobodu svých myšlenek, která je ti nyní poskytována.  

Je ti poskytováno oproštění se od věcí duality a uvědomění si, že existuje něco víc, než jen 

pocit povinnosti a plnění úkolů. Jsi bytostí nebe a spolu s tebou na Zemi dopadají paprsky 

vyšších energií. Jsou přímým spojením s Tvým domovem tam v dáli nad tebou. Protože tvou 

duši nestvořili tvoji pozemští rodiče. Tvá duše je zářivou koulí usazenou ve tvém nitru. Je 

odrazem Tvé Božskosti a Tvé dokonalosti a má v sobě uloženo vše, co potřebuješ, aby jsi 

úspěšně kráčel po Zemi v dobách duality a aby Země byla s tvou pomocí přivedena ke 

vzestupu a zpět k Božskému prameni. Protože takto to bylo dáno již dříve než tvá duše 

vznikla a teď přichází čas, aby si tvá duše mohla znovu uvědomit svou krásu a sílu, kterou 

s sebou nese. Tento čas přichází poprvé od dob vzniku tvé duše. Nikdy více nebyla tvá duše 

tak blízko tomuto uvědomění si své Božskosti jako nyní.  A proto je tento čas tak 

energeticky zajímavý a vzácný. Jsou to vzácné okamžiky poznávání tebe samotného ve své 

pravé tváři, bez jakékoli masky, kterou jsi přijal nebo sis ji sám dal, aby jsi lépe a snadněji 

proklouzával dualitou. Masky, které si lidé dali, jsou mnohovrstvé a dá mnoho práce, aby 

byly všechny odstraněny a všichni mohli zazářit v takové oslnivé záři jako ty, čtenář tohoto 

channelingu. Protože ty již víš, že uvnitř tvého fyzického těla sídlí božská bytost a tuto 

bytost si začínáš stále více uvědomovat.  

A tak se nyní na chvíli ponoř do svého nitra a pokus se podívat se svým vnitřním zrakem do 

očí této božské bytosti. Do očí sebe sama a rozpoznej svůj původ, svou krásu, svou sílu a svou 

moc.  

Nehodnoť slova myšlenkami duality, ale vnímej energii, která z nich proudí. Protože každé 

slovo je více než jen slovo. Je to energetický vzor a ty tuto energii cítíš. Cítíš sílu slov, která 

jsou ti předkládána a přitom se cítíš naprosto v bezpečí a svůj. Vnímáš své spojení se sebou 

samotným a užíváš si chvíle se sebou.  

Však kolikrát se věnuješ sám sobě tak jak by jsi chtěl?  

Kolikrát si najdeš čas na ztišení svého nitra a třeba jen na poslech ozev tvého srdce?  

Kolikrát vědomě dýcháš a uvědomuješ si uvolnění blokád, které hluboké dýchání přináší?  



A kolikrát pracuješ vědomě na spojení se svou Božskostí?  

Existují výjimky, které mohou říct ano, pracuji na sobě pravidelně. U ostatních je to jen nutná 

práce v nouzi a i to se začne v následujícím období změnit. Protože lidé nebudou mít na výběr 

jinou možnost, ačkoli svobodná vůle pořád existuje. Nebudou mít jinou možnost v tom 

smyslu, že pokud si tento čas nenajdou, začnou chátrat jak tělesně, tak psychicky a v tomto 

jim nepomůže ani žádný lékař, ani žádný léčitel. Protože když chátrá duše, chátrá i tělo a 

tělo můžete ozdravit jen tak, že ozdravíte duši. To již víte a tato informace pro vás není 

nová, však pro mnoho lidí nová bude a proto ji zmiňuji.  

Duše je základní esencí života. Je hybnou silou těla a její schopnosti jsou neomezené. Je 

přímo spojená s původem svého vzniku a je také spojená s bytostmi, které se o její blaho 

starají. Jsou to andělé strážní, které znáte jako ochránce člověka na jeho cestě. Tito andělé, 

kterých existuje několik, jsou s duší spojeni nejen touto inkarnací, ale obvykle člověka 

provází mnoho životů s mnoha různorodými zkušenostmi. I oni se pobytem s vámi učí a i oni 

prochází fází vzestupu společně s vámi. Tyto anděly strážné již brzy uvidíte. Setkáte se s nimi 

na vlastní kůži v době, kdy se otevřou poslední brány potřebné pro pozvednutí Lady Gaia. 

Uvidí je i ti skeptičtí a na tuto dobu se již nyní připravujete. V době, kdy lidé mezi sebou 

začnou vidět anděly, vznikne panika. Lidé nebudou vědět, co se děje a kam bytosti zařadit.  

A na řadě budete vy, právě vy, čtenáři tohoto channelingu, i jiná vzdělaná světla, aby lidem 

objasnila situaci a naučila je s anděly komunikovat a spolupracovat. Bude to napínavé období, 

na které se andělé velmi těší. Znovu sestoupí v plném počtu na Zem a budou podporovat 

harmonizaci planety v první fázi po vzestupu. Možná si kladeš otázku, kolik takových 

andělů vlastně máš? Mohu tě ujistit, že je to více než jeden. Jeden anděl by nestíhal dohlížet 

na vše, co se s tebou děje a nemá ani takové široké kompetence. Právě andělé strážní tě 

podporují v tom, že vše, co se děje není náhoda, ale je to dobré k tvému rozvoji. Náhody 

nejdou naplánovat a když něco označíme jako náhodu, je to dlouhodobý plán jednoho ze 

tvých andělů strážných, kteří tě k té situaci dovedli a to proto, že sis ji zkrátka zasloužil.  

Je krásné nyní sledovat, jak se oddáváš svým myšlenkám a přemýšlíš o svých šťastných 

náhodách.  

Ano, i k tomuto channelingu tě přivedl jeden z nich.  

A já Ti přeji, ať se tvůj kontakt s tvými anděly strážnými zpevní a ať se stanou tvými 

vědomými poradci během tvých dalších dnů.  

 

Kryon“ 

Změny textu nejsou dovoleny. Kopírování povoleno jen s uvedením autora channelingu.  


