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Kryon - Poslání Nosiče Zápalek

Tento channelling byl předán živě v Sakramentu, Kalifornii
2. července 2011
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Abychom pomohli čtenářům lépe pochopit tento text, byl channelling upraven (Leem a Kryonem). Často

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické Služby. Jako častokrát, i dnes přede mnou sedí staré d

Pokud se podíváme na čísla roku 2011, již jsme o tom hovořili dříve, získáme energii
Můžeme
dvojky
tedy
a jedenáct
říci, ž

Hlubší významem zkoušek je rozvinout soucit. Pokud se Země stane více soucitnou
. Takže staré
jakýmkoli
duše v zté

Možnosti

Chystám se použít přirovnání, které jsem sice použil již mnohokrát, ale protože má
Nosiči
ještěZápalek
jeden speciál
jsou

Jsou dvě oblasti obav, se kterými přicházíte [na planetu]. Jsou dvě sady otázek, které
„Jak se
v sobě
dostanu
nesete,
z bod

Takže se dostáváme k tomu obecnému a přesto konkrétnímu.

Dáme vám koncepty

Můžete říct, že přinášíte novou energii tam, kde bývala stará a že měníte vše kolem vás. To je váš vnit

Jedno z božích specifik je to, že neexistuje čas. Ať už posloucháte nahrávku či čtete
teď tento vzkaz kdek

Sedím před skupinou asi 100 duší. Poznal jsem, když se rozhodly přijít. Znal jsemProtože
pravděpodobnost
potenciál tét
to
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Metafora Světla a Tmy

Dovolte nám začít s učením. Tuto metaforu používáme stále dokola. Představte kdo
si, že je místnost plná

Jak tak tápou v temnotě, často narazí do někoho jiného. Někteří z nich jsou kvůli To
tomu
se nárazu
stává v naštvan
temno

Nyní ale metafora pokračuje. V temnotě je někdo, kdo ví, kým je. Můžete říct, že Nosič
touto osobou
Zápalek
je náš

Takže rozsvítí světlo sám pro sebe, aby mohl podat ruku svému Vyššímu Já a objevit,
A při tom,
kdo skutečně
jak zápalk
je.

Světlo Nosiče Zápalek by se dalo přirovnat k majáku stojícímu u moře. Maják stojí
Nosič
osaměle
Zápalek
– zcela
sedí
sám
s

Nosič Zápalek nic neříká. Osoby kolem ani nemusí znát jeho či její jméno. Dokonce
Čímani
více
nemusí
rozumí,
vědět,
tím

Stále dokola jsme prohlašovali, že méně než půl procenta planety musí škrtnout
Nyní zápalkou,
znáte odůvodně
aby n

Pravděpodobně je pro vás obtížné to pochopit – jak může jedna malá zápalka přinést změnu? Ale můž

Různorodost Energií Starých Duší

Jsou zde

muži
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Načasování Posunu

Můj partner dnes hovořil o fraktálním čase. Dal vám příklady toho, jak se čas ve Je
skutečnosti
to ale chod
točí vvěcí
kruh

Už jsme vám říkali o tom, že Mayové měli ve svých observatořích systém mimo čistou
se nacházíte
astronomii.
v Tak
36-l

Kvantové Setkání s Vašimi Vlastními Předky

Dovolte mi, abych vás vzal na druhou stranu závoje, kde není žádný čas. Vzpomeňte
Když si,není
že na
žádný
mé stra
ča

Pojďte se mnou na setkání s vašimi rodiči a prarodiči, protože reprezentují duše jako je ta vaše. Stejn

„Počkej chvíli, Kryone! Mí rodiče stále žijí. Nemohou být na místě setkání na druhé
Pro
straně
nás jsou
závoje."
ale na to

Narození Nosiče Zápalek

Pojďte se mnou na toto setkání. Vaši prarodiče jsou zde také. Dívají se na vše v mysli Boha, která je v

A v tom, co nazýváte svou minulostí, se vám chystám sdělit, co říkají:
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„Vracíme se na planetu. Budeme tam v nižší energii a budeme se snažit vyzařovat
Přesto
tolik se
světla,
rozhodli
kolik je
př

Můžete se zeptat:

"Tak proč chtějí přijít

Poslouchejte: Vaši prarodiče, rodiče i vy chápete, když vaši předkové hovoří:

„Projdeme tímto, takže

Pokud je pravda, že načasování posunu bylo známo předem, jelikož je součástí Gaii
Perfektně
a cyklůzorganizov
Země, pak

Hovořme opět o vašich rodičích, jako už předtím. Mohou říci:

„Přijdeme na planetu,

Nyní se zastavíme, abychom vám připomněli, že neexistuje žádné předurčení. Takže znovu – toto je pl

Nosiči Zápalek,

jak jsme uvedli výše

Proto vaši prarodiče přišli a stejně tak i jejich prarodiče. Můžete uvidět rodovou linii,
a tady
všechny
jsi, Nosiči
potenciá
Záp

Poslání Nosiče Zápalek

Mluvme teď o zápalkách, které držíte, drazí. Mluvím o těch, co jsou zde i o těch, Kdekoli
co čtou. vytvoříte svě

Můžete říct:

„Co je na mě jiného?
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Dovol mi, abych se zeptal na tvou rodinu. Teď myslím tvojí současnou rodinu – pokrevní
„No, raději
rodinu.
bychJak
je do
sn

Dovolte mi, abych vám řekl, jak Nosič Zápalek vidí rodinu – současnou rodinu. Dívá
„Mami
se naa minulá
tati, děkuji
zraně
v

Navazujete vztahy, rostete, vztahy se někdy mění, zůstáváte v nich dlouhou dobuvolitelných
a ony se znovu změn

Nosič Zápalek má světlo Boha. Můžete říct:

„To jsi ale popsal Matk

Úkolem čistých Nosičů Zápalek je protlačit lásku. Mají schopnost tolerance ke každé Lidské Byt

Chci vám znovu povědět o tmě a světle.

Pokud záříte světlem

Jak jednáte se svou rodinou?

Když jdete do práce

Chci ti říct pravdu, Nosiči Zápalek. Pokud neseš světlo, žádná temnota či temná energie
"Děkuji, tě
Bože,
neovlivní.
že mám

Tohle děláš. Je to jeden Člověk s druhým v čase. Člověk dokáže změnit Zemi v čase a proto jsi přišel

„Kryone, já nejsem ani léčitel ani autor. Nejsem dokonce ani channeller. Prostě jenom
Řeknu
chodím
ti, drahý,
do práce
že

Jak zacházíš se strachem a úzkostí? Co spouští tvá tlačítka? Čeho se obáváš?
Co se
Není
děje
čas
v tvém
nad tím
těl

Co vás nejvíc irituje? Která tlačítka je nejsnazší ve vás stisknout? Když se dívátePřemýšlejte
na zprávy, když
o tom,
vidíte
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„Nenávidím válku,,"

můžete říct.

Všude jsou Nosiči Zápalek

. Kamkoli můj partner

To je potenciál, který jsme viděli před 22 lety a je to potenciál, který vidíme dnes. Je
Pořád
to jen
jstenejsilnější
na cestě. N
p

Když jsme dnes ráno zahájili tento seminář krátkým channellingem, přivítali jsme Pokud
ty, kteří postavili
jste semzeď
přiš

Ani ty zápalky z vás nezmizí. Staré duše je nesou tak dlouho, jak potřebují. Vaše děti je také ponesou.

A tohle je naše dnešní poselství pro vás. Pro posluchače a čtenáře je to vzkaz od Kryona. Vždy byl a v

Jako Kryon jsem vděčný, že jsem se zde setkal s Nosiči Zápalek, o kterých jsem vždy věděl, že tu budo

KRYON

Zdroj:
om

www.kryon.c

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (
nesrdce.cz

www.posvat
). Tuto če
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