Az új energia
Longmont, Colorado - 2008. január 20.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel08_Newenergy.html )
Hogy segítsünk az olvasónak, ezt a közvetítést átdolgoztuk és adtunk hozzá, hogy még tisztább megértést biztosítson.
Gyakran, ami élőben történik, energiákkal van átitatva, ami egy olyan fajta kommunikációt hordoz, amelyet a nyomtatott
szöveg nem. Ezért hát élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, amely Kolorádóban hangzott el, a 2008-as év új energiájáról.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ez az a köszöntés, amit több mint 19 éve hallotok tőlem. Eme idő előtt, nem volt köszöntés. Eme idő előtt, nem volt
bizonyíték arra, hogy egy ilyen dolog megtörténhet a mágnesség mesterével (Kryonnal), hogy eljöjjön erre a bolygóra és
úgy beszéljen hozzátok, ahogy most én teszem. Persze, voltak olyanok, akik közvetítették Kryont partnerem előtt is, ők
előfutárok voltak, legyenek áldottak. Néhányan közülük már a fátyol másik oldalán vannak, mert ismerték a mágnesség
mesterének energiáját és bölcsességükben látták ennek a napnak a potenciálját. Éppen egyikük volt az, aki bemutatott
engem partneremnek (Lee-nek)! De egyikük sem rendelkezett a 11:11 potenciáljával.
19 éve ez a hang üdvözöl benneteket. Ezalatt az idő alatt annyira megnövekedett úgy a bölcsesség, mint a tisztánlátás,
hogy elhozhattam nektek egy olyan üzenetet, mint amilyen ez a mai. Mindig is megvolt a lehetőség az Emberi Lény
számára a szabad választás képessége folytán, hogy igényt tartson erre a napra. Persze mi láttuk ezt a potenciált, de
nem tudtuk, hogy megvalósítjátok-e vagy nem. Tehát ezt az üzenetet azért kaptátok ebben az időben, hogy megerősítse
azt a sejtést ami már átszivárgott a 2007 és 2008 közötti átmenet energiáiban. Úgy is mondhatnánk, hogy ez egy
emlékeztető információ amelyet 2008-ban kaptatok, mert nem adhattunk át 2007-ben. Sőt, hogy ez egy új információ,
amelyet szabad választásotokkal hoztatok létre.
Rövid összefoglaló
Hadd mutassuk be nektek a linearitást. Visszatekintve az időben, íme az összefoglalója annak amit a közelmúltban
elmondtunk, főképp azok számára akik most olvassák vagy hallgatják ezt az anyagot. Mert nem is olyan régen kaptátok
meg az üzenetet arról, hogy az átmenet aminek most vagytok tanúi, a 2007-es és a 2008-as év között egy olyan
átmenet, amely számmisztikai szempontból a kilencesből az egyesbe történik. Mert még a legegyszerűbb számítás szerint
is, a 2007 egy kilences és a 2008 egy egyes. A kilences és az egyes együtt, egyik a másik után, olyan helyzetet teremt
amely csak minden tíz évben jelentkezik. De ez az első alkalom, hogy ebben az évezredben bekövetkezik és az utolsó is
2012 előtt.
A legutóbbi közvetítésben elmondtuk, hogy erre a helyzetre fel kellett volna figyelnetek, hogy talán különbözhet az
eddigiektől és talán keresnetek kellene a különleges energiát. Azonban ezt nem sokan tették. Elmondtuk a legutóbbi
közvetítésben, hogy a spirituális tulajdonságok tanulása nem lineáris. Vagyis, nem azt a szemléletmódot követi amit
esetleg feltételeztek. Elmondtuk, hogy azt várjátok ahogy majd tanultok, a „tudás palackja” lassan feltöltődik. Ha viszont
azt mondanánk, hogy eljön majd az idő amikor a palack kiürül egy pillanatra vagy kettőre és hogy mindazt elveszik
tőletek azért, hogy ismét megtöltsék valami többel attól mint amit megtanultatok. Ti így szólnátok: "Nos, ennek semmi
értelme." Ez azért van, mert nem értitek a tanulásnak a nem-lineáris módját, ahogy a spirituális tanulás történik. Akkor ez
egy rejtvény? Igen. Ezért, arra kérünk fogadjátok ezt el.
És itt vannak a tények összefoglalva: ez az információ most már nektek a múlt. Az utóbbi négy hónap nem volt valami
kellemes (a 2007 szeptemberétől decemberig tartó periódusról beszél). Néhányan úgy éreztétek, hogy a spirituális
gyökér-igazságotok legfontosabb része lett megvonva tőletek. A dolgok nem úgy működtek, ahogy kellett volna. Néhány
eszközt, amelyeket egyszerűen arra használtatok, hogy megőrizzétek józanságotokat egy sűrű energiában, megvontak
tőletek. Olyan dolgok amelyekre valóban alapoztatok, mint például a kedves megjelenés, a nem-ítélkező személyiség és a
századok bölcsessége… eltűntek. A sámán bölcsesség nem állt rendelkezésedre akkor, amikor szükséged lett volna rá.
Említettük még a tényt, hogy a kultúrátokban most vannak az ünnepek és hogy ilyenkor a család összejön. Ez csak ront a
dolgokon. Azt hiszem néhányan tudjátok mire gondolok, mert a kapcsolatok a tágabb családdal bölcsességet igényelnek.
Micsoda időzítés, bölcsességetek megvonására! Mert a bölcsesség olyan helyzetet teremt, amikor képesek vagytok a
megfelelő időben tartani a szátokat és talán néhányatoknak ez nem sikerült? Ez egy megvonás volt és sokan érezték
közületek. Legutóbbi üzenetünkben elmondtuk, ahogy halad a 2008-as év, különösen január hónap közepe felé, ezek a
dolgok kezdenek kicserélődni és felerősödni. Tehát ez az a közvetítés, amely nagyon leegyszerűsített módon magyarázni
fogja az új energiák felerősödését. Hadd mondjam el néhányról, hogy miből is áll ez. Nagy örömömre szolgál felsorolni
néhány dolgot, amit olyan hosszú ideje várnak az Emberi Lények, azok akik itt vannak ebben a teremben, de azok is akik
olvassák és hallgatják ezt az anyagot. Ez az év nagyon megfelel erre… 2008, az új kezdetek.
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Az új energia
Társam sok évvel ezelőtt, egy emelvényen állt Izraelben egy teremben, ahol azok számára kapott információt, akik
héberül és arabul beszélnek. Sokan bekiabáltak és azt kérdezték: „Mikor fognak a dolgok megváltozni?” Megadtam
társamnak az információt, hogy elmondja ott a színpadon, hogy mindenki hallhassa: Nem fog sem Izrael sem általában az
emberiség 2008 előtt változást látni. Végül is lesznek köztetek, akik ezt majd megértik és azt is, hogy miért beszélünk
erről olyan régóta. A lehetőség mindig jelen volt. A kilencesből az egyesbe való átmenet mindig létezett. Mi előre jeleztük
ezeket a dolgokat, utaltunk a potenciálokra útközben és néhányan felfogták, míg mások nem. Nos, hát most itt vagytok
ennek közepén. Itt vannak az új eszközök. Itt van az erősítés és a szépsége ennek az üzenetnek az, hogy nem csak a
Fénymunkásoknak szól. A Föld változik, ha nem vettétek volna észre.
A káosz megértése
Először: Egyre többen kezdenek közületek értelmet látni abban, ami valamikor káosz volt. Azaz, maga a módszer, ahogy
Isten dolgozik ezen földön az Emberekkel, ami kaotikusnak, véletlenszerűnek tűnt, most elkezd majd értelmet nyerni.
Értelmet fog nyerni, olyan módon, hogy sokkal nyugodtabban várod a válaszokat, amelyek akkor jönnek majd, amikor
szükséged lesz rájuk. Ez valóban a dimenziós gondolkodásmódra való váltás. Olyan módon kezd majd megjelenni a
megértés elmétekben, hogy a 3D-ben nem tudod megindokolni, ami történik. Számodra ez azt jelenti, hogy majd sokkal
jobban fogod érezni magad a bőrödben. Még ti is, akik Fénymunkásoknak nevezitek magatokat, vagy metafizikusoknak,
elkezditek majd látni a tervezést. Kezditek majd látni a potenciálokat, kezditek majd látni, hogy a káosz, nem is káosz.
Ez egy ajándék, mert mostanáig nagyon nehéz volt számotokra a 3D-s állapotban megérteni az ilyen módon hozzátok
érkező válaszokat. Áldottak az emberek, akik olyan állhatatosak voltak, hogy éveken keresztül hallgatták ezeket a
tanításokat! Társam kitalált egy kifejezést: A 3D kiabál, a bizalom suttog. Ezzel azt akarja mondani, hogy a valóságotok,
vagyis az elvárásaitok, mindaz amire tanítottak és mindaz amik vagytok, a kiabálás. A Szellem módszere viszont a
látszólagos káosznak, a meg-nem-értettnek ebben a dimenziók közötti terében, a suttogás. És ezért, mindig az nyer ami
a 3D-ben történik. Elfojtja a suttogás aprócska hangját, amely azt mondja: „Hallgass Isten szeretetére.” Most azonban
azt akarjuk nektek elmondani kedveseim, hogy a 3D kiabálása majd kezd alábbhagyni. A fogalmak majd egyre jobban
kiegyenlítődnek és nem lesz már többé olyan sok problémátok az átmenettel. Ez volt az egyes számú.
A Fénymunkások önbecsülése
A második olyan valami, amire talán nem számítottatok és amiről valószínűleg nem is tudtatok. Elmondok egy
alapigazságot. A bolygón a Fénymunkásoknak van legalacsonyabb önértékelésük. Tudtátok? És még ezek közül is,
gyakran a gyógyítóknak! Talán nem számítottatok erre, mivel ők azok akik kapcsolatban állnak a Szellemmel. Ők azok,
akik rendelkeznek az adománnyal. Azonban, ők gyakran olyan energiákban tartózkodnak, amelyek nem támogatják őket
és amikor egy Emberi Lény állandóan egy olyan energiában tartózkodik ami számára nem kényelmes, ő is kényelmetlenül
fogja magát érezni. Személyiségük három-dimenziós részét éri támadás és az önbecsülés része ennek.
Ahogy már az előbb is mondtuk, mi tudjuk kik vagytok. Hordhatod magasan az orrod, mi tudjuk azt is mit csinálsz amikor
egyedül vagy. Tudjuk azt is, mit gondolsz amikor egyedül vagy. Hallottuk a kiáltásaidat: „Miért pont én? Megoldódik-e

valamikor is ez a dolog? A családom valaha is meg fogja-e érteni? Vajon a társam valaha is meg fogja-e érteni?”

Elmondok nektek valamit, ami az új energiában meg fog történni, mert végül is ez változik. Ez lesz a nagy kiegyenlítés.
Ám ez lassan történik, kedveseim. Nem fog máról holnapra megtörténni, de ez már a kezdet. Ez a legfontosabb része
annak, amit vártatok Fénymunkások. A Fénymunkások önbecsülése elkezd majd növekedni, a ragyogásnak arra a
szintjére, amit ők képviselnek. Ez pedig azért történhet meg, mert nem lesznek többé abban az energiában, ami ellenük
dolgozik. Ez már olyan energia lesz, ami támogatja őket.
Lassan, egyre többen kezdik közületek érezni, hogy Gaiával ugyanazért az ügyért vagytok elkötelezve: a béke
lehetőségéért a Földön. Mindenhol ez után kutassatok és akik majd elsőként megérzik, azok a Fénymunkások és a
gyógyítók lesznek. Arra buzdítalak benneteket, hogy ünnepeljetek. Arra biztatlak benneteket, hogy valahol emeljetek
szobrot a változó energiának, hisz ezt ti tettétek! Persze, ez ellentmond annak amit az emberek tenni szoktak, mert
általában csak akkor emelnek szobrokat, amikor valami rossz történik. Talán itt az ideje annak, hogy leváltsátok ezt a
tudatosságot. Állítsatok emléket annak, amit valami módon megvalósítottatok és ünnepeljétek azt. Fújjatok fel legalább
egy léggömböt ebből az alkalomból valahol! (nevetés) Ó, kedves Fénymunkás, vajon érted amit mondok? Nagykorúak
lettetek. 2008, egy 1-es és ez egy új kezdet. Kezditek majd befogadni azt a támogatást amire mindig is vártatok és
amiért dolgoztatok.
Látni a nagyobb képet
A hármas: Kezditek majd látni a nagyobb képet és ez az idővel van kapcsolatban. Képzeld el a következőt: a tanulás és a
spirituális úton való haladás tulajdonságai a régi energiában megfejthetetlenek voltak, elrejtve a sötétben. Amíg el nem
jutottatok arra a helyre ahol segítségre volt szükségetek, semmi sem történt. Csak azon a helyen kaptátok meg a
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megoldást. Ez az a térkép, amelyről a Hazatérés című elbeszélés szól, amelyet sok évvel ezelőtt társamnak elmondtam.
(A VIII. Kryon kötet) Számítsatok arra, hogy ez a „térkép” változik. A nagyobb képet csak a problémán túl fogjátok
meglátni. A nagyobb kép által egy olyan helyzetbe kerültök, ami inkább nem-lineáris, hogy úgy mondjam kevésbé
korlátoz majd benneteket az idő múlása, a múltból a jövőbe. Sokkal jobban fogjátok érezni magatokat, látva ami most
van, mert a most, egy olyan energia, amely nem veszi tekintetbe, illetve nem tartja tiszteletben az idő múlását (a
linearitást). A megoldások amelyek majd hozzátok érkeznek a jövőben, egyre inkább olyanok lesznek amilyenekre
számítottatok. Sokkal több értelmük lesz számotokra mint azoknak, amelyekkel a múltban találkoztatok, mert már egy
nagyobb képet láttok. Ezek a fogalmak amelyekről most beszélek, magasabb szintűek és néhányan majd nem értik meg
őket és talán majd szeretnék újra meghallgatni, vagy elolvasni. Ha össze kellene foglalnom azt mondanám, hogy a
Fénymunkások sokkal jobban kijönnek majd önmagukkal és sokkal jobb lesz az időhöz való viszonyuk.
Az alternatív gyógyítás egyre jobban fő áramlattá válik
A negyedik: Gyógyítók, húzódjatok egy kicsit hátra, mert a dolgoknak amivel rendelkeztek, megemeljük a hatását. Persze
ez eltarthat egy ideig, de elárulom nektek, hogy a dolgok, amelyek a leginkább furcsának tűnnek azoknak, akik nem
hisznek abban amit csináltok, fő áramlattá fognak válni. Képzeld el, hogy a tudomány az energetikai munka nyomán
fejlődik. Számíts arra, hogy olyan helyekről fognak felkeresni, amit fel sem tételezel, mert amivel rendelkezel működik!
Amikor ez kezd megtörténni, elmondhatjátok: „Igen, látom már, hogy valóban működik” és amikor ez megvan… kérlek,
fújjatok fel egy léggömböt! (nevetés) Ünnepeljétek meg!
Ó, kedveseim, elárulom nektek, hogy amikor ünnepeltek, azzal nyugtázzátok a Szellemnek, hogy ezek a dolgok
megtörténtek. Olyan ez, mint amikor elfogadod a dolgokat, amelyekre nem is számítottál, de tudtad, hogy ott vannak.
Ezt jelenti interdimenzionálissá válni. A hit valósággá válik és a gyógyítás könnyebb lesz.
Nos, a nem-gyógyítókhoz szólok, szeretnétek meggyógyítani magatokat? Ez az amiért itt vagytok? Ez az amiért szemeitek
ezeket a sorokat követik? Ez az amiért hegyezitek a fületeket itt a székeken? Erről van szó? Ez az amiért idejöttetek? Ez
az energia a tiétek. Nem véletlen, hogy itt vagytok, mert azok a dolgok amelyekről azt mondták nektek, hogy képesek
vagytok megtenni, a tiétek ebben a pillanatban és ezen a napon. Azt szeretném, hogy vegyétek ezt tudomásul.
Ünnepeljétek meg a gyógyulást és legyetek vele tisztában, hogy az a tiétek. Csavarjátok vissza a DNS-t abba az időbe
amikor még a betegség nem volt ott, mielőtt még jelentkezett volna a probléma. Lássátok azt eredetinek és tisztának.
Értsétek meg, hogy a gyógyulás nem lineáris és hogy nem függ az időtől. Lehetséges a DNS visszacsavarása? Igen.
Vannak néhányan itt a teremben, akik ezt már megtették néhányszor. Ők tudják.
Tehát arról beszélek, hogy ezek a dolgok egyre könnyebbek lesznek. Hogy miért? Mert a korszak energiája vesz körül
benneteket. Mert a mágneses rács már 2002 óta pont erre a dologra van behangolva és most a rendelkezésetekre áll. „Ó,
Kryon mikor fognak mindezek a dolgok elkezdődni?" Mondom, hogy már elkezdődtek, ám ti nem fogjátok mindezeket a
dolgokat egyszerre meglátni. Csak majd akkor, amikor használjátok őket. Legyen világos számotokra, hogy egyetlen
Emberi Lény sem dőlhet hátra, arra várva, hogy Isten csodái az ölébe hulljanak. A probléma egy része itt az, hogy a
Fénymunkás arra lesz majd bíztatva, hogy keljen fel és lökje be az ajtókat. Találja meg a szinkronicitást, ami működteti a
rendszert és igényelje az új energiát, ami ott van körülöttetek.
Kapcsolat a Felsőbb Énhez
Az ötödik: Ezután sokkal könnyebb lesz majd kapcsolódni a Felsőbb Énhez. Vajon ez nem az időről szól? Sok angyal
ünnepel most és egy nagyszerű dalt énekelnek. Azt kívánom bárcsak ti is hallanátok. A kórus elképesztő, semmi nem
hasonlítható a dimenziók közötti hangokhoz, amelyeket emberi fül nem hallhat, a fény frekvenciája, amely hozzájuk
tartozik túl magas ahhoz, hogy mérni lehessen és olyan magasan cseng, hogy összekeveredik magával a fény színeivel.
És ha hallani tudnátok a dalokat, amelyeket énekelnek! Figyeljetek csak. Hallgassátok a szöveget! Ó, ott a te neved is és
ez az angyali neved az, amelyik a tiéd mindörökké és nem az Emberi neved. Azt ünneplik amit elhoztatok kedves Emberi
Lények, egy korszakot, amelyet nem jósoltak meg, egy kort, amelynek eljövetelét egyetlen próféta sem jövendölte meg
és közben olyan sok bizonyíték van arra, hogy itt vagytok, benne.
Újra csak megkérdezem, hol van az Armageddon, amire számítottatok? Kérdezem, hol van az a sötétség és a végítélet
amiről mindenki azt mondta, hogy be fog következni? Hol van mindaz a negatív töltés? Persze, lesznek kihívások… mindig
is voltak. Mindjárt felsorolok néhányat ezek közül, de ti kiemeltétek magatokat egy régi energiából, amelyben
évezredeken keresztül benne voltatok és egy olyan energiát hoztatok erre a földre amire senki nem számított. És akik ezt
a fényt létrehozták, nem voltak többen mint az Emberi faj egy százalékának a fele. Hát ennyire erőteljes ez a dolog. Ha
hallgatjátok ezt az üzenetet és fogalmatok sincs arról, hogy mi történik, hadd mondjam el a következőt: ez nem egy
kiváltságosaknak szóló üzenet. Nem csupán az ezoterikus embereknek szól. Senki nem ítélkezik feletted és én is tudom,
hogy kik vagytok. Úgy szeretünk, mint bármely családtagot. Így nézzétek a dolgokat! Nézd így, ha az megfelel neked.
Nem kell azonban megtenned mert szabad a választás, de egy csodálatos dolog történik ezen a bolygón és ez az, amiről
én beszélek a mai napon.
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Viszonyod Istenhez
A hatos: Sokkal de sokkal jobban fogod majd érezni magad a Fénymunkás bőrödben, mint valamikor is érezted ezelőtt. A
Szellemmel való kapcsolatod testvérinek fog tűnni. Nem lesz többé, hogy Isten és Ember, ha úgy akarod, hogy
megváltozzon. Erre majd szükség is lesz, mert néhányan közületek közvetíteni fognak. Készen álltok? Ó, talán nem
hangos szóval. Ahogy már mondtam ezelőtt is, talán ez a Felsőbb Éned közvetítése lesz, csak magad számára. Ne félj
ettől. Hogy a társam szavaival éljek, ez a közvetítés „rólad szól, neked”. Ne félj Isten szeretetétől az életedben. Ne félj az
átmenettől az életedben. Mindenki félelmetesnek tartja a változást, ám mi van akkor, ha ez a megoldás a problémáidra?
Akkor beleegyezel? Súlyos, pozitív változásokra gondolj.
Ennek az új kezdetnek a kihívásai
Hadd soroljak fel nektek néhány olyan dolgot, amelyek többek között el fognak jönni, amelyek talán provokatívak a
maguk sajátos módján és szokatlanok… elmondom még az új energiának egy tulajdonságát is, amely meg fogja
változtatni partnerem életét:
Túl sok fény
A fényt amellyel rendelkezel, nem tudod többé magadban tartani, kezd majd láthatóvá válni. Éppen amikor már azt
hitted, hogy biztonságban vagy! (nevetés) Amennyire csak tudtad, visszatartottad, ugye? Többé már ez nem megy. Az
Emberek tudni fogják, mi van benned és tudni fogják, hogy mit csinálsz. Emlékezz csak, beszéltünk neked erről a napról.
Beszéltünk az ütközetekről a fény és a sötétség között. Elmondtam, hogy lesznek majd olyanok, akik nem nézik jó
szemmel azt amivel rendelkezel, persze ez majd attól függ, milyen területen élsz.
Nem birtokolhatod a spirituális erőt és a fényt, amellyel életeket változtathatsz meg, anélkül, hogy azt észre ne vegyék.
Nem fontos, hogy mennyire csendesek és alázatosak vagytok, telítettek vagytok Szellemmel és Isten szeretetével és az
emberek észre fogják venni. Kikényszerítik belőled, hogy egy kicsivel többet mondj nekik, mint eddig tetted.

„Nos, Kryon, akkor hát mit tegyek? Mit fogok nekik mondani? Mondjam nekik, hogy Fénymunkás vagyok?" Nem. Mondd
azt nekik, hogy szereted Istent. Mondd azt, hogy egészen más fényben látod magad és nagyon jól érzed magad a
bőrödben? Mondjátok el nekik, hogy ez nem jelent veszélyt az életükre vagy az egyházukra, hogy ez csak rólad szól és
neked. Engedd, hogy lássák benned Istent és hogy ne rémüljenek meg.
A Fénymunkás félelme
A második kapcsolatban van ezzel. Sokan mindenképpen megrémülnek. A fény teszi ezt. Egy olyan bolygón, amely
évezredeken át egy sötét energiába volt zárva és amelyen hirtelen megjelenik a fény, ami soha azelőtt nem volt, sokan
fognak félni. Ha hozzászoktatok a sötétséghez és egyszerre csak megjelenik a fény, eltakarjátok a szemeteket és
csodálkoztok, mi lehet az. Lesznek olyanok, akik továbbra is sötétségben fognak élni, akik élvezik életük minden
drámáját, akik áldozatok és szeretnek áldozat lenni, akik menekülni fognak tőled… tőled fognak menekülni!
Ti olyan valamit képviseltek, amit ők nem értenek és az irónia ebben az, hogy amit ti hordoztok, meggyógyíthatná az
életüket, megszüntetné a drámáikat és felemelné őket. De ők még megérinteni sem akarnak téged. Félnek, hogy
megégeted őket azzal, amivel rendelkezel. Milyen erőteljesek is vagytok! Figyeljetek erre a tulajdonságra, de még ha
számítanátok is rá, akkor sem fogjátok megérteni. Csak csodálkoztok majd: „Miért van az, hogy nem kedvelnek? Miért
van egyszerre annyi megsértődés vagy cserbenhagyás? Én csupán a fényt hordozom!" Ez a félelem. Félelem a fénytől és
attól, amit képvisel egy sötét világban. Érint ez téged? Természetesen.
Tehát számítsatok ezekre és tudni fogjátok, hogy mit kell tenni. Felkészültek lesztek. Amikor ilyen történik, egyszerűen
szeressétek. Nem gyógyíthatjátok meg a világot kedveseim, ha az nem akar meggyógyulni. Csak annyit tehetsz, hogy
hagyod ragyogni a fényed. Akik észlelik ezt, szabad választással rendelkeznek, akárcsak te is. Elfogadhatják, vagy
elfuthatnak. Ne ítélkezz azok felett akik nem állnak készen arra a felfedezésre amit te már megtettél, mert ők is ugyanúgy
élvezik Isten szeretetét, akárcsak te és nekik is megvan a saját ösvényük, hogy meglássák a különbséget, miközben itt
járnak ezen a bolygón a tanulás útján.
Üzenet Lee Carroll számára
A hármas számú egy üzenet a társam számára, de úgy, hogy mindannyian hallhassátok, vagyis közismert. Azért mert
fontos és ha azt mondtam volna neki, hogy egy léleknek se mondja el, megtartotta volna magának. Ez alkalommal ez
nyilvános.
Évekkel ezelőtt figyelmeztettem a médiával kapcsolatban. Tudattam vele, hogy helytelen közvetíteni a médiákban,
különösen amit rádió/TV adásnak hívtok. Ez az élő adással van kapcsolatban, ami nem kérésre történik, ami ott lebeg az
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éterben és te rátalálhatsz, ahogy véletlenszerűen keresed az állomást vagy a frekvenciát és amibe „belebotlasz”.
Egyszerre csak ott találod, hogy Kryon beszél.
Ez nem helyénvaló és még mindig nem helyénvaló és nincs jóváhagyása, hogy feltegyen egy teljes, felvett közvetítést
adásba. Persze, talán eljön majd az idő, de most még nem. Ellenben jóváhagyása van, ettől a perctől kezdve két dologra,
amit soha nem tett ezelőtt. Az egyik: Jóváhagyható, hogy adásba engedjen a közvetítésből szerkesztett mintákat,
amelyeket ő állít össze. Töredékeket, ha úgy tetszik. Hang falatkákat, ha úgy tetszik. A másik: Jóváhagyása van szintén
első alkalommal, hogy közvetíthet kérésre, mintegy interjú Kryonnal, a beszélgetők kérdéseire válaszolva. Neki ez nem
fog tetszeni, mert ő nem egy hittérítő. Ez része az új energiának, kedves társam. Része annak, hogy a nagyközönség
kész legyen elfogadni vagy elutasítani. És lesznek sokan akik bohócnak nézik majd. Mégis elárulom nektek, Isten
szeretete helyezte őt ebbe a pozícióba és Isten szeretete fogja rajta átsegíteni.
A hamisítás
Egyre nehezebb lesz meghamisítani ezt a közvetítésnek nevezett folyamatot, mert egyre több Ember lesz, úgy nő, mint
férfi, akik látni fogják a fényeket. Ők tudni fogják, hogy valódi a dolog-e vagy sem. Sokan lelepleződnek majd le amint
nem helyénvaló módon csinálják, bármilyen szent energia nélkül, csupán önmaguk. Készülj fel erre, mert azok akik nem
helyénvaló módon csinálják, hogy hatalomra vagy vezető pozícióra vagy hírnévre tegyenek szert, tisztán láthatóvá válnak
mindkét oldal számára… a Fénymunkások és a nem-Fénymunkások számára is.
Keressétek Isten szeretetének teljességét minden egyes szóban. Keressétek Isten szeretetének teljességét, mert ő mindig
hangoztatja az emberiség iránti szeretetét, hangoztatja, hogy itt nem egy versenyről van szó, hangoztatja az elfogadást
minden egyes Ember számára aki odafigyel, ítélkezés nélkül. Ez az Isten, akit ismertek. Ő az akit szerettek. Ő az aki a mai
napon megmossa a lábatokat.
A Szellem energiája nincs kategorizálva vagy doktrínába szerkesztve. Lesznek akik ezt hallva így reagálnak: „Ez csak az
ördög lehet”. És vannak olyanok akik ugyanerre így fognak reagálni: „Ez Isten Szeretete.” A különbség a tudatosság a
kettőjük között, ami mutatja az Emberi Lény szabad választását. Mutatja a bezárt elméket és szíveket, a változástól való
félelmet.
Szeretném elmondani nektek, hogy ez a Kryonnak nevezett entitás szereti az emberiséget és soha nem hozna nektek
olyan üzenetet ami nem helyénvaló, vagy szomorúsággal van teli… Csak olyanokat, amelyek növelik a ragyogását
azoknak, akik itt vannak a teremben, de azokét is akik hallgatják vagy olvassák ezt az anyagot, az úgynevezett
emberiségnek. Ezt az anyagot látva, ne jelentsétek ki mindjárt, hogy nem helyénvaló, mert nem követ valamilyen földi
dogmát amelyet ti fejlesztettetek ki a századok mitológiájából. Nem tehetitek ezt. Csináljátok meg a házi feladatot.
Érezzétek az itt jelenlévő szeretetet. Majd hozzátok meg a döntést a magatok számára a skatulyákon kívül, amelyekbe a
tanítások kényszerítettek. Hagyjátok, hogy a szívetek hozza meg a döntést.
Figyeljetek azokra akik át szeretnék venni az irányítást ezekben a dolgokban. Nos kedves társam, te tudod miért adtam
jóváhagyásomat arra, hogy beszélgessünk a médiában… hogy segítsek harcolni azokkal, akik megpróbálják
meghamisítani azt, amit te 19 évig gyakoroltál.
A váltás most történik
Hát, odaértünk a befejező részhez. Készülj a váltásra. Közeledik és a régebbi közvetítések szintén ezt állították. Ez a nagy
váltás és már kezdődik. Ez a felkészülés kezdete arra, amiről a Mayák beszéltek, hogy bekövetkezik, ahogy a föld 2012ben megváltozik. Ez a bűvös évszám melytől sokan félnek, csupán egy jelzőtábla, amely a te életed folyamán következik
be és amely arról szól, hogy egy új energiába léptek, amit az angyalok előreláttak. Nem lesz semmi jelentős spirituális
esemény 2012-ben, csupán a jelzés megünneplése, amely azt jelzi, hogy megérkeztetek.
Nagyon eltérő lesz. Azok számára, akik nem kedvelik a változást, félelmetes lesz. Tehát, készüljetek fel! Mindezek a
dolgok, amelyeket én hozok nektek, pozitív töltésűek, fénnyel megtöltve, még a változásban is.
Kezdjétek a felkészülést egy olyan valamire, amiről szóltunk nektek régebben, hogy potenciálisan, még a ti életetekben
lehetséges lesz. Ez az, amire soha nem számítottatok, az pedig a béke lassú kialakulása a Földön. Figyeljetek a változó
Közel Keletre. Persze, ez nem fog azonnal bekövetkezni. De a magok már el vannak vetve. Most az arabul és héberül értő
füleknek beszélek: kezd eljönni a ti időtök. Ezt kértétek és ezért imádkoztatok. Itt kezdődik a kompromisszum
tudatossága egy kemény országban. Rajtatok áll. Figyeljetek rájuk, imádkozzatok értük, küldjetek nekik fényt: vegyetek
részt benne, mert a ti dolgotok, tartsatok rá igényt.
Ne figyeljetek a hírekre. Mindig csak a legrosszabbakat fogják tálalni nektek. Mindig ezt teszik és mindig ezt fogják tenni.
Így működik a rendszerük. A média a lehető legrosszabb dolgokat fogja keresni, a legborzasztóbbat, ami a bolygón
történt azon a napon, arra rááll és minden energiáját abba fekteti. Nem fog más dolgokról beszámolni, amelyek éppen
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most zajlanak. Nem fognak beszámolni azokról, akik éppen most próbálkoznak Közel Keleten békét teremteni, a
kormányon kívül. Nem fogják elmondani azt sem, hogy több százezren vannak mindkét oldalon olyanok, akik éppen most
találkoznak. Hírműsoraitok soha nem számoltak be erről. Ez egy kicsit túlságosan bíztató lenne, ugye? (nevetés).
Áldott az Emberi Lény aki hallja ezt az üzenetet, azok közül akik itt vannak a teremben, mert a következő kihívást intézem
hozzátok: Másként távozz innen, mint ahogy idejöttél. Tudnotok kell, hogy a mai napon is megmostuk a lábatokat. Én
vagyok Kryon. Nem mondanám nektek ezeket a dolgokat, ha nem így lenne. Én szeretem az emberiséget és mindig is
szeretni fogom, addig a napig amikor befejezitek és mindannyian újra egy leszünk.
És ez így van.

Kryon
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