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Kryon o hvězdě Božskosti, lidech a Lady Gaia 
přijala Marketa Selinijana pro www.zemeandelu.cz, dne 17.10.2011 

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete znatelně pociťovat vibrace magnetické lásky.  

 

 

„Já jsem Kryon a zdravím vás poslové světla, zdravím vás celou svou nesmírnou láskou, jejíž 

součástí je magnetická energie, kterou v poslední době, tak moc potřebujete. Vnímáte změny, 

které se kolem vás dějí a vnímáte nepokoje ve vztazích, které vyplouvají na povrch. Začala 

fáze, ve které nezůstane kámen na kameni a zůstane jen to, co je čisté a neposkvrněné energií 

duality, zůstane jen skutečnost.  

Rozumíte tomu, co se vám snažím říct? Neznamená to, že se vše zhroutí a že začnete od znova. 

Znamená to jen, že se vše usměrní tím směrem, jakým je to dobré jak pro vás, tak i pro lidi ve 

vašem okolí a i pro celý stát, celý světadíl, celou Zemi. Dostáváte se do fáze, kdy více než kdy 

jindy ovlivněním sama sebe ovlivňujete celý svět. Fáze, ve které poznáváte sami sebe ve své 

podstatě a ve které si znovu a znovu musíte uvědomit svou Božskou sílu, která je v každém 

z vás, a ukázat ji na venek. I kdyby to byla ze začátku jen kapka vašeho Božství, pak je úmysl 

splněn a mnoho světelných bytostí vám díky vašemu úmyslu přispěchá na pomoc a z této 

kapky vám pomůže udělat velké moře Božskosti. Tak snadné to je. Ne však v dualitě.  

 

V dualitě, ve fázi, kde se nacházíte vy, je velmi těžké poznat a uvědomit si to Božské ve vás. Je 

to potlačeno vrstvami ega, které se snaží zabránit vaší Božskosti, aby pronikla na povrch. Ale 

i tyto vrstvy budou rozpuštěny a čím více se rozpouští, tím více se dostáváte na pravou kolej 

vašeho bytí. Stáváte se tím, kým jste, Božskou bytostí v lidském těle.  

 

Představte si, že jste ve vesmíru jako hvězda, která je součástí nějakého souhvězdí. Tato 

hvězda není z povrchu Země vidět, protože je schována za vrstvou atmosfér a její záře 

nedopadne až k Zemi. Vidět jsou jen její silnější hvězdy, kolegové, kteří jsou také součástí 

tohoto souhvězdí. Z těchto hlavních hvězd astrologové pojmenovali souhvězdí. Jednoho dne se 

rozhodnete jako tato hvězda, dát své božství navenek jasně vidět a v té chvíli začnete zářit 

stále víc a prozařovat jednotlivé atmosféry tak, že vaše paprsky jasu najednou dopadnou až 

na Zemi. Astrologové jsou zmateni touto změnou v souhvězdí a nedokážou si vysvětlit, proč 

tomu tak je a proč má souhvězdí nyní jednu hvězdu navíc. Změnili jste smýšlení lidí na Zemi 

tím, že jste našli Božskost sami v sobě, Vaší záři si všimli i lidé na jiných planetách a díky 

tomu se změnil celý chod vesmíru. Od této chvíle je souhvězdí bráno i s vámi, jako se zářící 

hvězdou jako jeho novou součástí.  
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Ano, vy jste byli součástí tohoto souhvězdí dlouhá staletí a tisíciletí a přesto bylo po tuto dobu 

souhvězdí vedeno v různých úrovních vesmíru jako souhvězdí bez vaší přítomnosti. Vaším 

uvědoměním si své vlastní Božskosti Vaše jiskra, Vaše záře začala stále více pronikat 

dualitou směrem ke skutečnosti až i okolní planety věděly, že se stala změna. Však jen vy a 

světelné bytosti, které vás podporovaly, víte, že se změna v realitě nestala, že jste byli součástí 

tohoto souhvězdí od počátku jeho vzniku a jen nyní nastal čas ukázat svou zář. Bytosti jiných 

planet tedy vidí změnu v objevu něčeho nového. Vy a vaše blízké hvězdy z vašeho souhvězdí, 

však víte, že se nic nezměnilo. Že jste se jen chopili svého místa tak, jak jste pro něj byli 

určeni. A tak se to děje v přeneseném slova smyslu všude ve vesmíru i na Zemi. Něco, co 

vlastně stále existuje není pro některé viditelné a jen uvědoměním si svého pravého já se to 

viditelným stává.  

 

Všude po celé Zemi v poslední době mnoho lidí zažívá rozžehnutí své vnitřní hvězdy a stávají 

se viditelnými. Viditelnými pro ostatní bytosti ve vesmíru a z tohoto pohledu zase jiné planety 

ví, že se na Zemi něco děje. Že se u vás děje něco krásného a významného, protože nikdy 

v historii vesmíru se najednou nezačalo rozsvěcovat tolik hvězd. Lady Gaia začíná díky těmto 

pomocníkům také zářit a vy jste při tom. Lidé jsou jako světelné body, světelné sloupy plující 

po Zemi. Různě se kříží a shlukují a pro nás je to velmi pěkné světelné představení. 

Vidíme, kde se lidé sdružují a kde společně pracují, vidíme, kde se jednotlivec ve svém 

domově snaží zažehnout svou Božskou jiskru, vidíme, jak září místa, která jste navštívili a 

vidíme také, jak vaše hvězdy začínají svou září upadat v okamžiku, kdy o sobě začnete 

pochybovat. Vše má svůj řád a pochybnosti nejsou nyní na místě. Jen si představte, kolik záře 

se nyní Lady Gaia dostává a jak jste součástí této obrovské skupiny.  

 

Čím více začínáte zářit vy, tím více začíná zářit i Lady Gaia – není to krásné zjištění? Ano, 

můžete namítnou, že o tomto již dávno víte. Ale víte o tom opravdu? V nitru sebe sama? 

Protože pokud by jste tuto myšlenku vedli jako svou součást, vaše záře by nekmitala podle 

současného emočního rozladění. Byla by ve svém světle silná a pevná a stávala by se stále 

silnější a pevnější. Zamysleli jste se nad tím někdy? 

 

Existují jednoduché věci, však duální myšlení vám nedovoluje dělat je jednoduše a vytváříte si 

složité mechanismy a procesy, kterými pak musíte procházet. Zkuste však na chvíli věřit tomu, 

že vaše hvězda září a nechte tuto zář proniknout široko daleko na všechny strany.  
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Zahrňte tam i vesmír i centrum Lady Gaia a vězte, že v tomto vás já Kryon ze srdce podporuji, 

protože není krásnější práce než ta, která vede k rozvzpomnění si na svou božskost.  

Protože jako neviditelná hvězda, kterou jste jako součást planety Lady Gaia, se najednou 

stáváte pro ostatní viditelnou hvězdou a to je ta stále sílící zář, kterou vidí bytosti z jiných 

částí vesmíru.  

A oni se ptají? Co se děje s Lady Gaiou? Proč nyní září stále silněji? Jaký to má smysl a cíl? 

Na jednom místě vesmíru, na planetě, která je svou technickou vyspělostí podobná Zemi, nyní 

sedí astrologové a pozorují, jak se Země stále více projasňuje a neví proč. Kladou si ty stejné 

otázky jako vy, když se někde děje něco, co považujete za nestandardní.  

 

A co se tedy děje?  

Lady Gaia je pro mnoho planet ukázkou procesu rozvoje se současným cílem – cílem 

vzestupu.  

Lady Gaia se tedy stává stále více zářící planetou.  

Planetou, na které sídlí Bohové.  

Kryon“.  

 


