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R�zné úhly pohledu 

Poselství Kryona p�ijala Marketa Selinijana dne 27.04.2015 

Celý channeling je Kryonem energetizován a b�hem �tení m�žete vnímat vibrace magnetické lásky. 

 

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby a pln lásky a radosti sd�luji slova, 

která se týkají vašich prožitk� na Zemi.  

Jste výjime�ní v tom, že máte fyzické t�lo. To o sob� já �íct nemohu a rovn�ž jsem nikdy 

nem�l možnost prožívat inkarnaci ve fyzickém t�le jako ty. Mé pocity ohledn� projev� 

fyzického t�la jsou tedy vypozorovány a vy�teny z barev, tón� a struktur tvých sv�telných t�l. 

Již mnohokrát jsem sd�loval, že z našeho pohledu vnímání jste jako otev�ená kniha, ze které 

lze vy�íst vše, aniž by se na to n�kdo ptal. Zkrátka je to otev�ené a dle viditelných struktur lze 

vnímat vše, co prožíváš. To je nej�ast�jším d�vodem toho, že duchovní bytosti znají odpov�� 

na tvé otázky a na tv�j energetický stav. Jednoduše se orientují v barvách tvého vyza�ování.  

 

Je vid�t vše, na co myslíš, co prožíváš, kam mí�íš. Jsou vid�t tvé sny, tvé úmysly i to, co 

skrýváš. P�ed duchovn� otev�enou bytostí se nic neutají, tam není co skrývat. A p�esto pln� 

respektují to, že si tvá duše p�eje n�co skrýt a vidí to jako zapouzd�ené. To znamená, že je  

v daný okamžik vid�t blok, ale není vid�t to, s �ím tento blok souvisí. A tak každý máte víc 

nebo mén� svých schovaných, zapouzd�ených kapslí, které jsou p�ístupné jiným jen v 

okamžiku, kdy si to v�dom� p�eješ a dví�ka k nim tak pootev�eš.  

A každá ze sv�telných bytostí má p�ístup k informacím podle svých znalostí a svého rozvoje. 

Proto, když na jednu otázku odpovídá více bytostí, od každé dostaneš jinou odpov�� a p�esto 

jsou všechny správné a p�esné. Jen každá z informací vibruje jinak a je uložena v jiné vrstv�. 

Každá bytost ti také zprost�edkuje informace ze svého postavení a ve vztahu tvé energie k 

jejímu sv�tlu.  

 

Když se nap�íklad zeptáš Archand�la Chamuela na své prožívání lásky, dostaneš odpov��. 

Když stejnou otázku položíš m�, pak dostaneš odpov��, která v�bec nemusí být podobná 

odpov�di Chamuela, ale p�esto bude velmi p�esná a osloví t�. Vždy vyhledáš bytost, která je ti 

schopna poskytnout informace, kterým rozumíš, a které jsou ti podané zp�sobem, který 

chápeš, a který chceš.  
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Ukážu ti to na stavu Lady Gaia.  

Na Zemi se toho d�je stále víc a každý den se Zem� potýká s kumulováním n�jaké formy 

energie, kterou se snaží dostat ven. Každý den se snaží vystoupit o kousek výš ve svých 

vibracích. A p�estože ji v tom podporuješ, tak stejn� je to práv� ona, kdo o svých krocích 

rozhoduje. Jsi jen podp�rným kamenem, o který se opírá, když postupuje. A jak moc velkou 

jsi pro ni oporou, záleží na �istot� tvého k�iš�álového srdce. 

Když se nyní zeptáš Archand�la Chamuela na to, co se nyní d�je s oblastí Nepálu, dostaneš 

možná tuto odpov��: 

 

Já Chamuel k vám promlouvám a tóny lásky se snažím rozví�it vzniklé emoce, aby zmizel bol 

a žal a Zem� se mohla znovu nadechnout. Událost, která ochromila oblast hor, byla 

p�edvídaná a ze srdcí lidí byly vysílány modlitby k tomuto okamžiku, aby se uvolnilo to, co 

spalo a p�itom to vystoupilo na povrch, aniž by to zp�sobilo mnoho škod. Bylo proneseno 

tisíce modliteb p�ed okamžikem, který nastal a zbo�il nejeden chrám. P�ed událostí této 

velikosti byla provedena �ada energetických opat�ení a všechna souvisela s láskou a s 

uspo�ádáním vnit�ních sil v této �ásti Zem�. Co se jako destrukce zdá, se v o�ích jiných m�že 

jevit jako cesta k návratu do vesmírného po�ádku. Lidský žal je však to, co tuto oblast sužuje 

a trápí. Ší�í se strach a to je slabým místem pro všechny, kte�í se v oblasti nachází. Je to strach 

o své blízké a strach o posvátné klenoty. D�dictví Zem� v Nepálu uložené.  

 

Když položíte stejnou otázku Lady Gaia, pak sd�lí následující: 

Milovaní lidé, mé srdce v této oblasti krvácí a bylo zasaženo vibrací, která pochází od lidí. 

Zacelené bylo rozdrásáno, aby se znovu zacelilo v siln�jší a vyšší rovin�. Aby vyplavilo na 

povrch to, co mé nitro již nepot�ebuje a o�istilo se tak od významných stop d�jin, kterými 

prošla tato oblast ješt� p�ed vašim narozením. Nic není tak, jak se vaše v�domí domnívá. Vše 

má podtext energetického pojetí. Vše má své zrození a sv�j konec v nekone�né smy�ce 

jednoty. Tektonické desky, které toto zp�sobily, byly zneužité lidskou silou a byl využit 

okamžik, kdy se k sob� p�iblížily. To proto má vše takový dopad, jaký znáte z úrovn� 

lidského v�domí. Ne všechny informace, které se k vám dostávají zvn�jšku, jsou ty pravé a 

proto následuj energii svého srdce, spoj se se srdcem mým a to ti o této situaci více sd�lí a 

napoví.  

 

A ješt� stejnou otázku zodpovím já sám: 
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Když došlo ke st�etu magnetických polí a byla narušena a zbo�ena struktura jednoho z nich, 

došlo k vln�ní, které se odrazilo práv� v této krajin�. Zám�rn� byla zvolena práv� ona, 

protože ukrývá to cenné, po �em lidstvo odnepam�ti touží. To, co jste vid�li v této oblasti, 

zažíváte v menších erupcích denn� po celém sv�t�, jen to vaše duše tak nevnímá. Vnímáte to 

až v okamžiku, kdy se vaše duše t�ese, a když se zm�ní váš energetický stav. Vnímáte to až ve 

chvílích, kdy utrpí újmu nevinní lidé. Ti, o kterých sice nic nevíte, ale z vašeho pohledu jsou 

nevinní. Vnímali byste to stejn�, pokud by se toto téma týkalo jiných skupin lidí? N�kte�í z 

vás ano, jiní snad. Je to stále o tom jistém úhlu pohledu a o tom, že nikdy neznáte ani 1/10 z 

toho, co se za tím vším ukrývá. Pouhým okem sledovatele vidíte, že se n�co d�je, avšak 

neznáte pravý d�j. Znáte jen scénu, která práv� probíhá. Neznáte p�ípravu, jednotlivá d�jství, 

celý pr�b�h ani vyvrcholení. Znáte jen jednu �áste�ku pravdy, která se zve�ej�uje. A ano, je to 

vždy smutný p�íb�h, když jsou ve h�e lidské životy. Když Zem� strádá a n�co se s ní d�je.  

Je to však stále jen jedno d�jství jednoho p�edstavení. A vy nevidíte za oponu toho, co to vše 

obsahuje a pojímá, ani neznáte roz�ešení, nebo� p�íb�h ješt� neskon�il a stále probíhá.  

Podzemní �íše Lady Gaia nyní intenzivn� pracují na obnovách toho, co ztratily a co jim bylo 

odebráno. Stále se i u Lady Gaia aktivuje Nové v�domí a jsou povoláni zástupci r�zných �íší 

na pomoc ke stabilizaci magnetických drah v místech, kudy prošla v posledních letech hadí 

síla Zem�. Lady Gaia samotná tento tunel již nepot�ebuje, nebo� Kundaliny Zem� byla již 

p�esunuta, avšak je t�eba stále udržovat v t�chto místech propojení podzemní m�ížky Lady 

Gaia a k tomu bych vás i já cht�l vyzvat.  

 

Spoj se se svým vlastním magnetickým polem. S energií, která t� obklopuje a která je 

propojena tisíci body s tvými jemnohmotnými centry pokožky a vede pak dál do nitra tvého 

t�la. Dovol si aktivovat magnetismus ve svých dlaních a chodidlech a spoj dlan� a chodidla k 

sob�, aby byl okruh uzav�en. Pak pozoruj své t�lo, jak se nabíjí a harmonizuje a vy�kej na 

znamení, které ti dá, abys pak chodidla a dlan� položil na zem a spojil sv�j magnetismus s 

magnetismem Zem�. Nemusíš nic nikam posílat. Ani to od Zem� není žádoucí. Sta�í jen 

úmysl svobodného Bytí a Lady Gaia sama ví, že s tebou m�že po�ítat. Spustí se proud 

energie, který si Lady Gaia pošle práv� do míst, která to pot�ebují.  

 

Mnoho z vás se tak stane p�ímými spolupracovníky práce na obnov� poškozené dráhy 

magnetické m�ížky pod povrchem Zem�. A protože tato m�ížka má nejedno poškození, tak 

bude vaše energie sm��ována do r�zných míst. Proto do toho nezapojuj rozum a sám poznáš, 

kdy je možné práci ukon�it a Lady Gaia samotná se ti pod�kuje.  
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Takovou lé�ivou sílu má schopnost tvého sv�tla. Tímto jednoduchým zp�sobem m�žeš 

kdykoli podpo�it m�ížku, která kolísá. A� jsi kdekoli a kdykoli uslyšíš, že t� Lady Gaia k 

pomoci vyzývá.  

 

Nyní vidíš, jak r�zné pohledy na jednu událost m�že mít duchovní sv�t. A co si o této akci 

myslí lidé, se dozvídáš b�žn� z r�zných zdroj�. Záleží tedy k jaké bytosti se p�ikloníš a z jaké 

úrovn� v�domí tento stav sleduješ. Záleží, jaký máš energetický úkol na Zemi a podle toho se 

t� energetický stav Zem� dotýká. Ti, kte�í jsou vysoce energeticky postavení, ti cítí silné 

prosby Zem� a její vyza�ování. Dokáží svými myšlenkami spolupracovat na obnovení všeho, 

co umož�uje Zemi pokra�ovat dál.  

 

Ostatní se p�izp�sobují práv� tomu, co sami u sebe zpracovávají a jaké téma se jejich nitra 

dotýká. Mnoho lidí stále pot�ebuje ve svých srdcích oživit téma soucitu a tak dostávají stále 

více podn�t� k tomu, aby se srdce probudilo. N�kte�í pot�ebují potvrzení toho, že se n�co se 

Zemí d�je a tak neustále hledají, co nového se d�je na Zemi. Jsou poutníky na své cest�, která 

ztratila sm�r, protože zam�nili pozornost na sebe za pozornost k jiným a ztratili z dohledu 

základní pravidlo vzestupu Zem�, které zní: Vzestup Zem� za�íná uvnit� tebe a nikoli vn�.  

 

Proto cokoli, co t� vn� trápí, co vn� vyhledáváš a �ešíš, jaké myšlenky ti b�hají hlavou, co 

toužíš zm�nit a kde se cítíš být prosp�šný vždy souvisí s tvým nitrem a jsou jen výzvou k 

tomu, abys zm�nil n�co uvnit� sebe a nitro uvedl do harmonie.  

Tyto informace již víš a p�esto je stále zmi�uji, nebo� jen málo z vás má odvahu p�iznat si 

vnit�ní sílu a poznat ji ve své pravé velikosti. To dokážete jen v p�ípad�, že zam��íte 

pozornost na sebe a tím zm�níte vibraci celé Zem�. Sta� se v�domým pracovníkem Nové  

doby a nikoli tím, kdo zam��uje pozornost mimo sebe, aby se sám nemusel posunout dál. 

Cestu sebepoznání vždy vede láska a vždy to m�že být cesta radosti, když si ji takovou 

ud�láš. Avšak pokud chceš jít cestou sebepoznání skrze utrpení, pak i o této volb� rozhoduješ 

sám. Vše je jednoduché. Víc, než si myslíš. Sta�í jen, když si to dovolíš a na vibraci 

jednoduchosti p�istoupíš. Nech� se ti to povede! S láskou Kryon. 

 

Po p�e�tení channelingu se prosím v�dom� energeticky uzemni.  

© Marketa Selinijana Stejskalová,  http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz 

Zm�ny textu nejsou dovoleny. Stejn� tak není dovoleno text jakkoli zkracovat. 
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FOTO: 100 tisíc mnich� v modlitb� pro Nepál po aktuálním zem�t�esení.  

Víte, co podv�dom� d�lají? Je to vid�t ze tvaru sv�tel. P�esn� to, o �em psal Kryon - pracují 

na oprav� a stabilizaci magnetické m�ížky pod povrchem Zem�. Mají mou velikou úctu a 

obdiv! 

 

 Channelingy z fóra Arantia na Facebooku:  

 
Úsp�ch 
~Kryon~ 
 

"Úsp�ch nelze pom��ovat lidskými m��ítky nastavenými dualitou. V dualit� je úsp�ch 

obvykle spojován s materiálním bohatstvím, kariérou nebo po�tem viditelných �in�.  

Z pohledu jednoty skute�nosti úsp�ch neznamená nic ze zisk� sm��ujících k pot�šení ega 

svého nebo jiných. Úsp�ch znamená r�st, znamená nad�ji, znamená p�íležitost a opakované 

procitání ke svému, stále se zv�tšujícímu sv�tlu. Úsp�ch je v každém z vás a každý den se 

probouzíte s tím, že jste úsp�šní. Ten úsp�ch se nedá ukrást, nem�že uplavat, nem�že usnout. 

M�žete ho jen ignorovat a neposlouchat sv�j vnit�ní hlas, který je nastaven na úsp�ch Nové 
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doby a vede vás stále dál a dál. Úsp�ch je cesta, která ti byla p�edur�ena. A když zapomeneš 

na význam slov, která ti byla o úsp�chu d�íve sd�lována a napojíš se na vibraci úsp�chu Nové 

doby, p�estaneš se za úsp�chem hnát, protože ON je tu a krá�í s tebou, sta�í ho jen 

následovat." Kryon 

Channeling Kryona p�ijala Marketa Selinijana 07.04.2015 pro www.zemeandelu.cz 

 
Povstání Fénixe 
~Kryon~ 

 

"To, co vnímáš svým fyzickým zrakem, není ve skute�nosti reálné. Je to projekce sv�ta, který 

jste jako lidstvo vytvo�ili v rozm�ru 3D a zdaleka nesouvisí s tím, co vidí a vnímají sv�telné 

bytosti z druhé strany závoje. Sv�t, ve kterém žijete, je stavem vaší mysli, odrazem vašich 

niterných p�ání a emocí, vašeho Já, které se ztratilo ve své multidimenzionalit� a zapomn�lo 

vnímat sv�t v pohledu nekone�ného rozm�ru, jímž je jednota harmonie.  

Za�ni si víc všímat impuls� svého vnit�ního zraku.  

Sleduj situace na Zemi pohledem hlubších vhled� a sleduj i sám sebe na pódiu Zem�  

v energiích, které t� obklopují, které vyza�uješ, a kterými jsi.  

Pak pochopíš, že to, co se kolem tebe nachází, z tebe rovn�ž i vychází. A když pak zm�níš 

sebe, zm�níš tak sv�j vnit�ní sv�t, �ímž p�isp�ješ ke zm�n� velkého celku. Z malých v�cí  

se stávají v�ci nové a to nejpodstatn�jší povstává z popela - Fénixové se probouzí." Kryon 

 

Channeling Kryona p�ijala Marketa Selinijana 09.04.2015 pro www.zemeandelu.cz 

 

Tvá osobní pravda 
~Kryon~ 
 

"Každý den se na Zemi n�co d�je a každý jen je z pohledu energií výjime�ný. N�které v�ci se 

týkají lidstva jako celku, jiné energie se týkají jednotlivc�. Každý dává sílu tomu svému.  

Jsou lidé, kte�í žijí v p�edstavách svých katastrof a tak se jich zesílen� týkají nízké energie 

dualitního sv�ta. Jsou lidé, kte�í jsou zam��eni pouze na duchovní sm�r a ti zase spat�ují 

znamení ve všem, co vidí.  

Ob� skupiny jsou na první pohled málo propojeny, ale spole�ného mají víc než se zdá. Každý 

žije ve svém vlastním sv�t� a ob� skupiny ztratily sv�j vnit�ní st�ed.  

Neb každou sekundou Zem� prochází n��ím zvláštním a je jen na každém, kolik významu 

této události v�nuje.  
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Málokdy se Zem� nachází v konstelacích, které zasáhnou všechny bytosti na Zemi stejn�.  

Dávej tedy význam jen tomu, co považuje za skute�né Tvé srdce. Jinak se svou vlastní 

pýchou ocitneš v koloto�i energií, kdy budeš reagovat na cokoli, co se kolem Tebe mihne a to 

zcela jist� není Tv�j smysl a cíl, sm�r cesty Tvého poslání na Zemi. Sou�ástí Tvého poslání je 

z�stat ve vnit�ním st�edu a zm�ny na Zemi vnímat svým nitrem a ne proto, že o tom n�kdo 

hovo�í. Pravda je všude kolem, ale Tebe se týká jen jedna jediná. Tvá osobní pravda, která 

není nikde psána. Víc se zam�� na sv�j vnit�ní hlas a zjistíš, že se Tv�j život i po stránce 

energií velice zklidní, a�koli Zem� prochází vzrušujícím obdobím. S láskou Kryon." 

 

Channeling Kryona p�ijala Marketa Selinijana 20.04.2015 pro www.zemeandelu.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální krátké channelingy Kryona na Facebooku: 

http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi 

 
Další channelingy od Kryona najdete v knize KRYON – Najdi cestu k sob�. 

Jedná se o spole�né dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá �lov�ku najít 

své vnit�ní Božství, rozší�it intuici a stát se �lov�kem „otev�eného srdce“. Pomáhá 

pochopit �ím �lov�k i Lady Gaia prochází. Seznam prodejních míst najdete na www.zemeandelu.cz 

 

Ke knize jsou k dispozici 2 CD, které ji nejen dopl�ují, ale jsou pomocníky i pro ty, kte�í s knihou nepracují.  

Každý poslech CD je energetickým zážitkem. �   


