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Witam, moi drodzy, jestem Kryon od Usług Magnetycznych. 

Poczujcie bryzę od morza na chwilę. Czy istnieje inteligentny system 

kreujący ten moment dla ciebie? Czy jest to przypadkowe wydarzenie, że 

wy i ja jesteśmy tu? Co byście powiedzieli gdyby istniał dobroczynny i 

inteligentny system, który spowodował to, że jesteśmy tu razem. Czy 

spotkaliście się już z tymi, którzy stoją wokół was, w większości tak? Czy to 

jest przypadek, że jesteście tu wszyscy razem? Jeżeli nie jest to przypadek, 

to, co to jest? Jak wyjaśnić i opisać system, którego nie można wyjaśnić ani 

opisać przy użyciu waszej logiki. Więcej niż inteligentny, kochający i 

intuicyjny system, który sprowadził was tutaj, czy to czujecie? Jesteście 

tutaj by uhonorować to miejsce, łącznie z wieloma innymi, którzy 

odwiedzają to miejsce z tego samego powodu.  

A teraz o tym miejscu dla osób które będą słuchały tego channellingu. 

Siedzimy teraz na brzegu Wielkiego Kanionu Pacyfiku (relacja do Wielkiego 

Kanionu Kolorado w Arizonie). Patrzymy na ten sam wspaniały widok jaki 

widzieli również nasi przodkowie, oni czuli to samo co czujemy my w tej 

chwili. Ten kanion jest stary, starszy niż ci którzy tutaj mieszkali. Ten kanion 

był zawsze dla nich, tak samo jak jest również teraz zawsze dla was. Czy 

był system, który wykreował ten kanion. Czy to też był przypadek? Teraz 

zaczynamy bardzo interesującą i ciekawą ezoteryczną dyskusję. Lemuria, 



to jest miejsce, na którym wy siedzicie. Wielu z was od dzisiejszego dnia 

zacznie rozumieć jak ważni są wasi przodkowie, którzy żyli tutaj na tej 

wyspie bardzo dawno temu. Wielu z was rozpoznaje energię tej wyspy i 

miejsc na tej wyspie, podziwiacie widoki, które zapierają dech w piersiach. 

Po prostu siedźcie i pamiętajcie o tym, jak aktywna jest wasza Akasza. 

Jeżeli możecie radować się tym wszystkim i poczuć coś w środku, to 

usłyszycie cichy szept „ ty już tutaj byłeś”. Pamiętajcie to pracuje wasza 

Akasza, to jest magiczne. Lemuria miała wiele okresów swojego istnienia. 

Do czasu kiedy cała wyspa była nad wodą, to miejsce nie wyglądało tak jak 

dzisiaj. To miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj było całe pokryte śniegiem i 

lodowcem.  

Jeżeli rozumiesz tą historię, to okres podczas którego Lemuria się 

zanurzała obejmował wiele generacji i nasi przodkowie doświadczali 

mieszkania na tej wyspie na różnej wysokości ponad oceanem. Czy 

uczestniczyliście w tym i w jakim okresie, to nie ma znaczenia. Ważne jest 

czy energia tego miejsca rezonuje teraz z wami. Czy czujecie energię tego 

lądu i energię tego wszystkiego, co się tutaj wydarzyło. Czy jest możliwe, że 

mieliście nauczycieli, którzy przybyli z „gwiazd”? Jak myślicie w jaki sposób 

to wpłynie na waszą Akaszę w czasach obecnych? Będzie emanować 

informacją o tym co było. I to jest to co nazywamy intuicyjnym i 

inteligentnym pytaniem. W słowie Lemuria dotarliśmy do litery „i” . Dzisiaj 

pierwsze znaczenie tej litery to „intuicyjna myśl”. Co to jest „intuicyjna 

myśl”? Jak jest wasza intuicyjna myśl, jeżeli jest, na temat tego w czym 

bierzecie udział w tym miejscu? Co przyprowadziło was do tego miejsca? 

Jaka jest wasza intuicyjna informacja i inteligentna myśl na temat 

wszystkich osób które stoją tutaj z wami? Czy rozpoznajecie ich jako 

uczestników z twojej historycznej Akaszy? Czyż nie jest to wielkie?  

A teraz przechodzimy do pytań inteligentnych. Litera „i” – intuicja, 

inteligencja, informacja. W tej chwili powiedziałbym, że przechodzimy na 

poziom dla zawansowanych w pytaniach: kim jesteś? co to jest za wyspa? 

co się wydarzyło tutaj? oraz waszego udziału w tym wszystkim. Czy 

wierzycie, że Bóg jest wewnątrz was, jako kreator ukryty w waszych 

fizycznych ciałach. Jeżeli wierzycie w to, to jesteście na tym samym 

poziomie na jakim byli wszyscy mistrzowie na tej planecie, którzy wierzyli w 

to samo. Jeżeli w to wierzycie, to jednocześnie wierzycie w to, co mówią 

wszystkie zorganizowane religie na tej planecie. Jeżeli w to wierzycie, to 

wyłania się to z waszej inteligentnej ludzkiej spirytualnej myśli. Teraz jest 



czas na użycie inteligencji w spirytualnym myśleniu. Jest czas patrzenia na 

tradycję jako na część inteligentnego myślenia, zamiast używania tylko 

spirytualnego systemu przeżycia. Jest czas na to, żeby wyjść z układu w 

którym to ktoś wam musiał mówić o tym w jaki sposób dojść do Boga.  

Tak jak tu jesteście wiedzcie, ze nadszedł czas na inteligentny spirytualny 

zdrowy rozsądek. Nadszedł czas, na zdrowy logiczny rozsądek, który wam 

mówi że Bóg jest wewnątrz. W miejscu gdzie jest uzdrowiciel, gdzie jest 

połączenie, gdzie jest układ, gdzie jest system miłości. Czeka na was 

byście się z nim połączyli. Ten system posiada pomocników. Wszystkie 

siatki planetarne oraz wasze Wyższe Ja są częścią systemu 

przygotowanego do waszego przebudzenia. (Aha! Czy ja właśnie 

zdradziłem wam znaczenie ostatniej litery w słowie Lemuria?[Gdyż słowo 

przebudzenie po angielsku brzmi awakening.] Kryon śmieje się, Nie! )To 

jest system, system który honoruje wszystko co tutaj robicie. Wasi 

przodkowie znali ten system. Jest to system energii którym jesteście 

otoczeni. Wasi przodkowie którzy chodzili po tym lądzie wiedzieli jak ten 

system pracuje. Kiedy przychodzili tutaj do tego miejsca i stali nad tym 

kanionem, honorowali wszystkie siatki planetarne, honorowali zwierzęta, 

honorowali atmosferę, honorowali kierunki świata, honorowali wszystko co 

podnosiło Boga wewnątrz człowieka. Inteligencja, jest czas by użyć 

inteligencji do wyjścia z układu przetrwania, który oddawał cześć Bogu w 

pomnikach, lub zwierzętach, lub w powietrzu. Ale teraz pomocą jest system 

służący do tego by użyć inteligencji do przejścia poprzez spirytualną 

ewolucję świadomości.  

To jest czas na rozpoczęcie używania inteligencji jako części zdrowego 

rozsądku w spirytualizmie. Już mówiliśmy o tym wcześniej. Jest to 

kontrowersyjne, ponieważ tradycja mówi jedno a zmieniająca się 

świadomość będzie mówiła co innego. To jest to co chcieliśmy wam 

powiedzieć. To jest to. Słuchajcie swojej świadomości i swojej intuicyjnej 

myśli. Znajdźcie Boga wewnątrz i wtedy zobaczycie ten cały system w 

pełnej krasie, zobaczycie jak ten system pracuje. Ja znowu zapytam, jeżeli 

Bóg jest wewnątrz, to gdzie jest ten co uzdrawia? Jeżeli Bóg jest wewnątrz, 

to gdzie jest ten budynek do którego trzeba pójść? Jeżeli Bóg jest w środku, 

to jaką macie korzyść z tego co mówią prorocy? Odpowiedzią na ostatnie 

pytanie jest informacja o Bogu wewnątrz. Wszyscy macie Boga w środku. 

Czy rozumiecie, że dzisiejsza informacja dotyczy zdrowego rozsądku i tego 

w jaki sposób pracuje to wszystko razem wewnątrz was? Nie bądźcie 



zaskoczeni tym, że pierwszą rzeczą jaka znajdziecie w swojej Akaszy to 

będą przodkowie którzy żyli tutaj, to są ci z którymi dzisiaj rozmawiała 

Kahuna Kalei'iliahi. Jak się teraz czujecie? Jak myślicie skąd pochodzi jej 

informacja? Kahuna Kalei'iliahi ma bezpośrednie połączenie do tego 

systemu. Stoicie już tutaj wystarczająco długo. ( Kryon się śmieje). To 

wszystko na dzisiaj. 

  

I tak to już jest. 

Kryon 
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