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Kryon Powrót do Lemurii
Poniedziałek 11 sierpnia 2014 roku, Kauai - Hawaii
channelling drugi - Święte Miejsce Hikinaakala Heiaui
Witam moi drodzy jestem Kryon od usług magnetycznych. Wiem gdzie jestem. Dla
tych którzy będą słuchać, chcę powiedzieć gdzie jesteśmy. Dla tych którzy są
obecnie w ciałach i odbierają energię tego o czym mówię, chcę wam opisać sytuację
w jakiej jesteśmy. Jesteśmy na wyspie nazwanej Wyspa Ogród, dzisiejsza nazwa
brzmi Kauai. W dawnych lemuryjskich czasach miała kompletnie inne imię. Jesteśmy
nad brzegiem morza, słyszycie szum fal rozbijających się o brzeg. Czujecie lekki
wiatr od morza, jest piękna słoneczna pogoda, jesteśmy w miejscu nazywanym
„rajem”. Dokładnie w tym samym miejscu, dawno, dawno temu był śnieg i lodowce.
Heiaui – czyli miejsce poświęcone w którym jesteśmy w tej chwili, tego miejsca nie
było tam wtedy. Dlatego, że to święta miejsce Heiaui musi być zawsze na brzegu
morza. Chcę wam powiedzieć o bardzo interesującej sytuacji dotyczącej wszystkich
świętych miejsc, jakie są na tej planecie, na ziemi. Miejsca które zostały raz
uświęcone i są święte dla jednej grupy ludzi, pozostają święte dla pozostałych grup.
Ponieważ siatka krystaliczna zapisuje świętość takiego miejsca. Nawet jeżeli jedna
społeczność ulega zniszczeniu lub wynosi się z tego miejsca. Przychodzi następna
społeczność i buduje świątynie dokładnie w tym samym miejscu.
Poprosiłem naszych przodków o pozwolenie do przekazania wam tych informacji.
Poprosiłem o pozwolenie przodków, którzy są nadal w tym miejscu i reprezentują to
miejsce. Poprosiłem o zgodę również strażników tego miejsca. Są pewne miejsca na
planecie, które muszą pozostać czyste, święte i muszą pozostać tajemnicze i
nieodkryte. Dotyczy to zarówno półkuli północnej jak i południowej. Te miejsca mogą
być na wierzchołkach gór, górskich głębokich dolinach, pustyniach oraz nad
brzegiem morza. Takich miejsc na ziemi jest wiele, a to miejsce w którym jesteśmy
obecnie jest jednym z nich.
Tak więc dostałem pozwolenie od przodków i będę teraz mówił na ten temat.
Lemuria. Stoicie na miejscu Lemuri. Jest to miejsce, które upamiętnia to, co ta
społeczność zrobiła dla ludzkości. To jest to, co będziemy dzisiaj celebrować.
Również Ci którzy dawno temu chodzili po tym miejscu, oni również celebrują was.
Tak więc wszystkie stare dusze, które są tutaj obecnie, jak również stare dusze
słuchające, celebrujcie to miejsce, święte miejsce Heiaui na tej wyspie.
Energia szczytu góry, bardzo dawno temu zanim to miejsca stało się wyspą. Ta
energia nie tylko była uświęcona, lecz również była bardzo czysta i pełna miłości. W
tym miejscu odbywały się ceremonie miłości. To były ceremonie dotyczące nie tylko
miłości między ludźmi, dla naszych przodków były to również ceremonie związane z

okazaniem miłości do ziemi, do Boga, do dzieci. Ceremonie związane z
przebaczaniem dla wojowników. To jest MIŁOŚĆ. W dalszym ciągu, po dzień
dzisiejszy, pozostałości tych ceremonii miłości są na wszystkich szczytach wysp
hawajskich. To szczególne miejsce Heiaui, to święte miejsce w którym jesteśmy,
pozostało praktycznie niezmienione przez długi okres czasu, ponieważ było bardzo
często używane.
Litera „e” w nazwie Lemuria odpowiada angielskiemu słowu „emerge” co znaczy
„wynurzanie się” . Wynurzanie się, jest bardzo interesującym słowem praktycznie w
każdym języku, jeżeli to słowo jest interpretowane w sposób prawidłowy. To o czym
mówimy w naszym kontekście, to jest wynurzenie się ludzkiej duszy, jest to
obudzenie się do dnia w którym jest światło. Wychodzenie z ciemności w której nie
było Stwórcy, do wspaniałego światła, które jest wewnątrz każdego pojedynczego
człowieka. To jest celebracja życia. Ta celebracja była stosowana przez naszych
przodków codziennie, jak również na specjalne okazje, które bardzo często również
były codzienne.
To szczególne miejsce Heiaui jest nad brzegiem morza, zawsze było nad brzegiem
morza. Pomimo powodzi i huraganów pozostawało niezmienione. Są święte miejsca,
które w tej chwili są przykryte przez wodę. Gdybyście je mogli zobaczyć to
poznalibyście by je, dlatego że wokół nich nic nie rośnie. To są święte miejsca
głęboko w oceanie. Są święte z tego samego powodu, dla jakiego to miejsce, w
którym obecnie stoimy jest miejscem świętym.
Chrzest dzieci na tej wyspie i zgodnie z panującą na tej wyspie tradycją odbywał się
tutaj. Nie było to zawsze, gdyż te tradycje zmieniały się trochę z czasem. W czasie,
kiedy to miejsce Heiaui było używane do tego, do czego było przeznaczone to
chrzczenie dzieci odbywało się tutaj i było to związane z przekazaniem miłości.
Również inne ceremonie z tym związane odbywały się tutaj. Było to potwierdzenie i
zrozumienie tego, że nowe dziecko jest częścią naszych przodków i częścią Gai i
tego że życie rozpoczyna się w Oceanie. Z oceanu, pochodzi całe życie. Tak jak
mówili to nasi przodkowie. Tak więc były tutaj dzieci, były tutaj śluby. Odbywały się
tutaj ceremonie przebaczanie, jak również codzienne ceremonie związane z
celebracja życia oraz ceremonie związane z odnową życia. Wychodzenie z
ciemności do światła.

W swojej historycznej przeszłości ludzkość uświadomiła sobie dzięki swojej wolnej
woli, że może wyjść z ciemności do światła. To miejsce Heiaui jest właśnie związane
z wynurzeniem się, z radością, stworzeniem i życiem. Istotne. Każdy kto mieszkał na
tej wyspie, wiedział o tym miejscu i wiedział po co to miejsce jest. Wszyscy na tej
wyspie uczęszczali do tego miejsca, bardzo wiele razy. Można powiedzieć, że była to
świątynia, do której uczęszczali ludzie, lecz wyglądała inaczej niż tradycyjne
świątynie.

Stoicie teraz w tym miejscu w roku 2014, w czasie, kiedy zaczęły się wielkie zmiany
na tej Ziemi oraz zaczęło się wynurzanie się tej planety do nowej energii. Energia

tego świętego miejsca Heiaui wpływa na zachodzące zmiany, to jest powód dla
którego to miejsce zostało zbudowane. Czy widzicie również to połączenie pomiędzy
przeszłością a teraźniejszością, stare dusze, które tu jesteście? Czy widzicie również
dlaczego obecni tu przodkowie uśmiechają się? Stare duszę pamiętajcie o tym.
Pozwólcie sobie na poczucie tego w czym uczestniczymy tutaj.

Cała historia ludzkości jest niedługa. Ta planeta zaczęła wychodzić z ciemności
jakieś dwieście tysięcy lat temu, podczas kiedy Ziemia jako taka miała już cztery
biliony lat. Nie było to dawno i wielu z was było tu wtedy. Tak więc proszę pamiętajcie
o tym dzisiaj. Pamiętajcie o tym czego się dowiedzieliście i nauczyliście w tym
miejscu, pamiętajcie o doniosłości tego miejsca. Jak również to, że przodkowie tego
miejsca śpiewają pieśń pamiętania, pieśń radości, dlatego że wynurzacie się. Kiedy
to słyszycie, zastanawiacie się gdzie pójdziecie dalej, co będzie następne.
Celebrujcie dzień dzisiejszy, celebrujcie ziemię po której kroczycie, wasi przodkowie
właśnie to robią.
I tak to już jest.
Kryon.
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