Előrejelzések a következő nemzedéknek II.
St. Augustin, Florida - 2008. december 13.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel08_staugustine.html )
Hogy segítsük az olvasót, ezt az anyagot újraközvetítettük (Lee és Kryon) és kibővítettük, hogy még tisztább megértést
biztosítson. Gyakran ami élőben történik, olyan energiákat foglal magába amelyek egy fajta kommunikációt hordoznak,
amit a nyomtatott oldal nem. Élvezzétek hát ezt a feljavított üzenetet, amely Floridában hangzott el, 2008. december 13án.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Lesznek olyanok, akik majd azt mondják, hogy ez nem lehetséges. Mindig vannak olyanok akik azt mondják, hogy az
Emberi Lény soha nem lesz képes egy olyan dologra, aminek most a tanúi vagytok. Megint csak elmondom, hogy aki
rendelkezik az energiával és a képességgel, hogy lássa a színeket, tudni fogja, hogy ez valóságos. A 3D-s elmének nehéz
bizonyítani azt, amit nem lát. Mert azt várjátok, hogy 3D-s dolgokat lássatok, hogy ezek bizonyítsák a nem 3D-s dolgokat,
vagy nem? Mert ez a hang az, amely veletek van egész nap (az Emberi hang) és ez a társam hangja (Lee). Habár ez az
Ember hangja, hirtelen azt hiszitek, hogy egy lény hangja a fátyolon túlról! És újra elmondjuk, hogy ez valóban így van és
nem is olyan furcsa vagy különös. Mert azok akik érezni tudják az energiát, tudják, hogy most épp ezen van a hangsúly,
mert ez a hang otthonról jön. Ehhez a hanghoz nincs hasonlítható, mert ehhez a hanghoz egy harmadik nyelv
kapcsolódik. Ez a hang az Emberi szívhez beszél, mindegyikőtök Felsőbb Énjéhez.
Tudnotok kell, hogy ezek a szavak igazak. Ne a fületekkel és az elmétekkel hallgassátok, inkább a szívetekkel. Azzal a
részetekkel értelmezzétek, amelyet mi Felsőbb Énnek hívunk. És akkor majd megnyugszotok ezektől a dolgoktól.
Kryon vagyok és tudom, hogy hol vagyok. Egyáltalán nem furcsa, hogy ilyen módon fogok beszélni az emberiséghez és
az sem furcsa, hogy hozzátok is így beszélek, akik olvassátok vagy hallgatjátok ezt az anyagot. Szavaimat majd olvasni
fogjátok és azt is tudom, hogy ki fogja olvasni őket. Tehát ez az üzenet hozzátok is szól, akik egy másik időkeretben
vagytok, mint azok akik közvetlenül fülükkel hallják a 3D-s időben. Mert ez az üzenet időtlen és a folytatása annak, amit
már ezelőtt hallottatok (Laguna Hillsben). A ti időtök szerint két hete kaptatok egy üzenetet, egy közvetítést amit
„Aktuális eseményeknek” neveztünk. Arról beszéltünk, amit tettetek és a pillanat energiájáról. Most folytatni szeretnénk
és ismertetni veletek az energiákat, hogy mi történhet.
Történelmi áttekintéssel fogjuk kezdeni, hogy mi volt eddig. De még nem állunk készen arra, hogy elkezdjük a tanítást még nem. Vannak itt olyanok, akik nem hiszik el, hogy ez megtörténik. ”Ez egy Emberi Lény, aki úgy tesz mintha…”
mondják. Az elméjük azt mondja: „Ez az egész nem nekem való.” És az órájukat nézik. Arra kíváncsiak, hogy mikor lesz
vége a találkozónak. Én tudom kik vagytok kedveseim. Mérhetetlenül szeretünk benneteket, ugyanúgy mint a többieket.
Szeretnék ezeknek egy üzenetet adni: Amikor majd hit nélkül mentek el innen, veletek ugyanannyi angyali lény fog
kisétálni mint egy gyógyítóval. Értitek ezt? A hitetlenségednek az oka pedig kedves Emberi Lény, hogy nem akarod
kinyitni a spiritualitás korsóját amelyet magaddal hordozol, mert amikor az elmúlt alkalommal kinyitottad azt, abból
nehézségeid származtak. Nem jó vége volt, ugye? Sokkal könnyebb figyelembe sem venni ez alkalommal. De most itt
találtad magad egy ilyen találkozón hitetlenül teljes egészében. Nos, csatlakozhatsz azoknak a sorához, akik olyanok mint
a társam is, aki számtalan ilyen találkozót üldögélt végig hitetlenül - amíg az igazság magvai nem kezdtek értelmet nyerni
számára és növekedni annak megfelelően, a neki megfelelő időben, az ő saját logikájával és az ő saját szívével együtt.
Ez a szépsége a szabad akaratnak az Emberi Lény számára, hogy eldöntheti kinyitja-e a DNS-ének azt a spirituális
korsóját vagy nem. Áldott vagy te hitetlen, mert én tudom a neved és mondhatom gyönyörű és újra látni fogjuk egymást.
És ha ez bekövetkezik, nem lesz ítélet. Egyáltalán semmilyen. Elmondtuk az előbb, hogy egy olyan helyen ültök amely
bővelkedik az elsöprő erejű lehetőségekben. A dolgok pedig amelyek megtörténhetnek a következők. Hadd mutassam
meg, hogy mi van előttetek. Éppen most!
Ha megnézitek csak egy pillantásra, hogy milyenek a bolygó mágneses tulajdonságai, pontosan olyannak fogjátok találni
mint amit mi mondtunk. Ez már egy megváltozott bolygót jelent. Mert amikor én megérkeztem 1989-ben, a mágneses
rács tulajdonságai nem olyanok voltak mint most. Elmondtuk nektek a váltás lehetőségeit és ez most itt van. Mondtuk,
hogy ez lehetséges, tulajdonképpen valószínű volt, hogy lesz egy 12 éves ciklus, amelyben a mágneses rács majd
elmozdul és volt egy ilyen. A rács megfelelő módon mozdult el, nem azért mert Isten így döntött, hanem mert az
emberiség így döntött. Ez volt az 1987-es Harmonikus Konvergencia, amely a földre helyezte a meghatalmazást, hogy a
mágnesesség elmozduljon és az Emberi tudatosság vele mozdult. Az emberiség a földnek ezeket a tulajdonságait valami
felsőbb szuper erőnek tulajdonítja, nincs tudatában annak az erőnek amellyel kollektíven rendelkezik. Még most sem vagy
vele tisztában ahogy itt ülsz, hogy képes vagy hegyeket elmozdítani, pedig képes vagy rá.
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Tehát a mágnesesség elmozdult és ma már látni is tudod. Azt is láthatod, a hely ahol megállt az tökéletes. Mert ez a
jellegzetesség az amelyik beszél a DNS-hez, amire szükség is van most ebben az időszakban. Az eszközök amelyek
rendelkezésedre állnak, nagyon-nagyon másak mint amilyenek voltak amikor megszülettél. Van aki emiatt van itt.
Néhányan kimondják: „Ez az energia az amire vártam.” és igazatok van. Ez az. Van aki azt mondta: „Ez a váltás és a
változás energiája” és igaza volt. Valóban az. És ha szükséged van bármilyen további bizonyítékra a mágnesességgel
kapcsolatban, azt mondom menj, találd meg a tudományban. Nézz utána néhány dolognak és ellenőrizd az eltéréseket az
utóbbi években. Látni fogod, hogy amit mondtam 1989-ben, most itt van.
Nézzétek meg ezt: A nap helioszférája változik. Mi történik vele éppen most? Hol van éppen most? Ha némi kutatást
végeztek, megdöbbentek, mert rájöttök, hogy az apály minden idők legalacsonyabb szintjén tart. A nap helioszférája ami azt jelenti, hogy a nap mágnesessége - a legalacsonyabb pontján van annak, mint ami valaha is volt a bolygón.
Sokkal kisebb, mint akkor volt amikor megszülettetek, éppen úgy mint a mágneses rács. Mert ha megméritek a rács
Gauss-értékét, azt fogjátok találni, hogy meggyengült. Sokkal finomabb. Ugyanúgy a nap által küldött mágneses energia
is. Nos kedves Emberi Lények, mindez nem ok nélkül van. Hanem azért, mert ezek a mágneses tulajdonságok elegáns
módon arra vannak finoman behangolva, hogy a DNS-etekhez beszéljenek, ahogy azt már mondtuk. Gyerünk, keressétek
meg mit mondtunk. Nézzétek meg. Nem tagadhatjátok, hogy elmondtuk, hogy így fog történni. Talán majd azt
mondjátok, hogy ez már régi lemez. De ez csakugyan egy olyan felvétel, ami arról szól amit ti teremtettetek magatoknak
ezen a bolygón.
Ugye csodálatos ezt látni, hogy az emberiség mit tett az emberiségért? És ez a Világítótornyokkal kezdődik, olyanokkal
akik itt a teremben vannak és olyanokkal akik olvassák és hallgatják ezt az anyagot. Meg kell értenetek, ezek azok a
dolgok amelyekről elmondtuk, hogy lehetséges őket megtenni és lehetséges, hogy megnyilvánuljanak azok által, akik
elég fényt hordoznak, hogy világítsanak vele a sötét helyeken. Ezeket a dolgokat nem azért kapjátok, hogy bárkit is a
saját hitrendszeretekre térítsetek, vagy, hogy legyenek olyanok akik eljönnek ezekre a találkozókra, illetve, hogy legyen
aki ezeken a székeken ül. Nem azért, hogy még többen olvassák ezeket a szavakat, hanem azért, hogy a fény terjedjen
ezen a bolygón, hogy a többiek láthassák a sötétséget és felfedezzék bármire is van szükségük, hogy felfedezzék.
Ha megnézitek a bolygó tudatosságát és amit mi Indigó Gyerekeknek neveztünk, ők az új tudatosság gyermekei. Hívjátok
őket, ahogy akarjátok. Hogy magyarázzátok ezeket az új Embereket? Amikor azt mondtuk, hogy az emberiség
tudatossága váltani fog és most olyan sok gyermeket láttok magatok előtt olyan sok országban különböző nyelveket
beszélve, akik csakugyan olyan nagyon mások, akkor erről mit lehet mondani? Véletlen egybeesés? Kérdezzétek csak a
szülőket, kérdezzétek csak a tanítókat. Ez egy világméretű jelenség. A gyermekek mások kedveseim, mert így kell, hogy
legyen azért, hogy létrehozhassák azt ami közeledik. Már itt is van. Azok a dolgok amelyekről mondtuk, hogy
lehetségesek, itt vannak.
Nézzétek csak mit tettetek az utóbbi időben. Most alapvetően és főképpen az amerikaiakhoz beszélek akik itt ülnek, akik
hallgatják és akik olvassák ezt az anyagot, mert ez az ő országuk. Újból emlékeztetlek benneteket, hogy megtettétek a
lehetetlent: egy Indigó vezetőt választottatok. Így lehetővé válik egy másfajta gondolkodásmód - olyan gondolkodásmód,
amely nincs beskatulyázva a politikába, mint azt általában elvárnátok. Ez nem lett volna lehetséges 20 évvel ezelőtt és ezt
mondtuk már korábban. Azt tettétek, hogy beállítottátok azokat a lehetőségeket, amelyeket mi mindig is láttunk
közeledni. Hadd mondjam el kedveseim, hogy sohasem lennétek képesek eljutni azokra a helyekre amelyekről mondtuk,
hogy majd eljuttok, ennek az embernek a közreműködése nélkül. Ő a megfelelő időben érkezett és a megfelelő időben
helyeztétek őt a hivatalba és mi láttuk ezt közeledni.
Menjetek nézzétek meg, hogy mit mondtunk, mert mindezt megtalálhatjátok Kryon szavainak közvetítésében. Nyolc évvel
ezelőtt mondtunk, hogy Indigó vezetés lesz és ennek a lehetősége igen nagy volt. Menjetek, találjátok meg! Mert ez majd
megmutatja, hogy a potenciál ott volt és ti megtettétek. Ez azt kell, hogy közölje veletek, hogy már nyolc évvel ezelőtt
tisztán látható volt annak a lehetősége, hogy merre fogtok menni, mert a potenciálok olyan erősek voltak. Miközben még
lesznek olyanok akik majd azt mondják, hogy soha nem lesz béke a földön, én azt mondom, hogy erős annak a
potenciálja, hogy lesz! Miközben ők azt mondták, hogy soha nem fogtok egy színesbőrű embert az elnöki székbe helyezni,
ti megtettétek!
Hadd fessek egy képet a potenciálokról és hadd mutassam meg merre haladnak, mert megérdemeltétek: Amikor
megérkeztetek erre a Földre, mindegyikőtök rendelkezett egy karmikus lenyomattal. Ez a rendszerrel jár. Az ősök akik
elmagyarázták nektek a karma működését, hitelesek voltak mert csakugyan, ez a rendszer. Ez a befejezetlen
energiatevékenység rendszere és mindig is az lesz. De ebben az új energiában azt is mondtuk 20 évvel ezelőtt, hogy
teljes mértékben érvényteleníthetitek. A rendszer a helyén marad, mert az emberiség többsége azt kívánja, hogy
maradjon. Az emberiség többsége használja és használni fogja, de neked nem feltétlenül kell.
Húsz évvel ezelőtt az ötletet, hogy érvénytelenítheted a karmikus lenyomatod kinevették, kigúnyolták. Húsz évvel ezelőtt
mondtuk, hogy megváltoztathatod az asztrológiai lenyomatod. Nézzetek csak utána. Ilyen hatalommal rendelkezik az
Emberi Lény ebben az új energiában. Azok a dolgok melyek bevésik a személyiséged azokkal a tulajdonságokkal amelyek
úgy tűnik kialakítják, hogy ki vagy, mind megváltoztathatók. Így a mai tanítás (a korábbi előadásban) az Akasha
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kiaknázásáról, ami azt jelenti elérni és megszerezni a dolgokat amelyeket már kiérdemeltél egy korábbi
megnyilvánulásban (életben), véghezvihető. Emlékezz vissza, nem mindig ez volt a csillagjegyed mint most. Szeretnél-e
elmenni és kiválasztani magadnak egy olyat, ami jobban megfelel annak aki most vagy mint Fénymunkás? Véghezvihető!
Benne van a DNS-edben, mert az Akasha is a DNS-edben van. Ezek a kezdetei azoknak az eszközöknek amelyeket előre
jeleztünk. Ezek azok a dolgok amelyeket közületek sokan kezdenek megtanulni megvalósítani ebben a korban, korábban
csak a megvilágosodottak kiváltsága volt, a mestereké. De ti most itt vagytok, a váltásnak ebben az új energiájában,
azzal a képességgel, hogy ezt megtegyétek.
Az elmúlt hónapok folyamán nagyon sokszor beszéltünk erről az új Akasha eszközről. A társam ezt felfogta, ahogy
elmondtam neki és elkezdi majd tanítani egy sokkal mélyrehatóbb és finomabb módon, mint ahogy ezt ma tette. Mint
Fénymunkásoknak ezt tudnotok kell. Végül is magatokévá kell tenni. Megmondom miért, mert a Fénymunkásnak
szüksége lesz ezekre az eszközökre a túlélés érdekében, hogy hosszabb ideig a bolygón maradjon, hogy megszabaduljon
a félelemtől és hogy megszabaduljon a drámától.
Most pedig azt szeretném elmondani, hogy amikor mindezektől a tulajdonságoktól megszabadultok, megérkeznek azok a
dolgok, amelyeket szeretnél, hogy megnyilvánuljanak. A félelem és a frusztráció szó szerint annak a kombinációja amit
magaddal hoztál és ami megakadályozza, hogy kinyisd az ajtót (a spirituális ajtót a Felsőbb-Énedhez). Ezek pontosan
azok a dolgok, amelyektől ha megszabadulsz, megjelennek azok a dolgok, amelyekre szükséged van. Talán az elképzelés,
hogy mire van szükséged, ahhoz a munkához kapcsolódik amiről úgy érzed, hogy neked lett kitalálva? Talán a
szenvedély, amivel rendelkezel a dolgok iránt, arra utal amit ki akarsz fejezni életednek ebben a részében? Ez majd csak
úgy jön, a benned történő változással együtt, a változással amiről beszéltünk. Ezek most az új eszközök, amit majd
elkezdünk tanítani.
Most pedig elmondom, hogy ezeket a dolgokat hosszú ideig fogjuk tanítani, mert sokan vannak akiknek szükségük van rá
és hallaniuk kell. Vannak olyanok akik tudni akarják: „Kryon, mi fog történni a jövőben? Adj néhány ötletet. Mi fog

történni? Merre tart ez az egész, mik a lehetőségek?”

Adni fogok néhányat a lehetőségek közül, ami a következő két generáció Emberi megnyilvánulását illeti. Tehát a
következő lehetséges dolgok történhetnek megközelítőleg 50 éven belül. Felsorolok néhányat ezek közül, amelyek úgy
tűnik igen nagyok és nagyszerűek… valóban azok. Függetlenül attól, hogy ti mit gondoltok mi történik ezen a bolygón, az
új tudatosságú Emberi Lény nagy szerepet fog játszani a jövőtökben. Gondoljatok csak erre: minden gyermek Indigó
lenyomattal születik (új energia). Ez a bolygó mágneses hálójának köszönhető, mert nemcsak hogy beszél a DNS-edhez,
de beállítja majd azoknak az energiáját akik ezután születnek. A mágneses rács ezért változott egyáltalán. Gyermekek
milliói nőnek fel más tudatossággal mint ami neked volt amikor megszülettél.
Amikor majd felnőnek és elkezdik egymást tanítani (Indigók gyarapítják az Indigókat), majd meglátjátok azt a váltást és
változást. Ez egy olyan dolog ami nagyon érdekes lehet. Nem olyan lesz mint amit majd várni fogtok. Mert még harc is
lesz közöttük és, hogy úgy mondjam még ők sem értenek egyet azzal kapcsolatban, hogy mi a megfelelő módja annak,
miként hozzanak részvétet a bolygóra. El tudjátok ti ezt képzelni? Nézeteltérés azzal kapcsolatban miként hozzanak
szenvedélyt a bolygóra? Az együttérzés teljessége! Van aki gyorstalpalóban szeretné megszerezni. Van aki majd azt
gondolja meg tudja venni. Vagyis amit mondani akarunk az a következő: Vannak problémák még köztük is és látsz majd
harcot még köztük is. Amíg ez le nem csillapodik, legtöbb dolog nem mozdul majd. Vajon nem így van-e ez bármelyik új
dologgal amivel találkozol? Igen, az új dolgok mindig problémásak.
Emlékeztetni szeretnélek benneteket kedves Lemúriaiak, mennyi időbe telt nektek mint Emberi Lényeknek az induláskor
csak az, hogy elkezdjétek megérteni az olyan dolgokat mint a becsület és a tisztesség. Ezek nem jönnek könnyen. Ezek
nem természetesek, ki kell őket fejleszteni. Ezek jelentik a felelősség lényegét és az istenség darabjait a DNS-etekben.
Nem ilyen módon indultok, nem egy érett kultúrával vagy gazdasággal. Inkább úgy nőtök bele. A kultúra jellemzőit meg
kell tanulni és ti megtettétek. Hosszú ideig tartott és ti mégis itt vagytok az evolúció egy másik tanulási szintjén.
Eltart majd egy ideig amíg az új energia lesz az uralkodó. Ennek folyamán nem mindig tűnik majd úgy, mintha a hasonló
rátalálna a hasonlóra, vagy, hogy az állásfoglalások, illetve a különálló gondolatok találkoznak. Ez ne ijesszen meg
benneteket. Hadd bontakozzon ki ez a folyamat a maga módján és az igazság meg fogja találni a neki megfelelő
legmagasabb szintet. Aminek érvényre kell jutnia, az érvényre fog jutni. Ez lesz a legnagyobb különbség a mostani és az
akkori viszonyok között.
Mondok még valamit: Az első dolog amit meg fogtok látni a következő két generációban, a változás olyan dolgokkal
kapcsolatban amelyekről azt gondoltátok volna, hogy soha nem fognak megváltozni. Sokan akik most ezt hallják majd azt
mondják, hogy ez lehetetlen, mert az alapvető Emberi természetben történő változásról beszélünk. Hogy bántok
egymással? Mit gondoltok egymásról? Vajon amit gondoltok az megfelelő és helyes? Mi az első reakciótok bizonyos
helyzetben? A dráma, a féltékenység? Mérséklődni fognak azok a dolgok, amelyek nem helyénvalók az életben. Ezek a
pontok a dualitást jelentik és ez a dualitás változik.
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Eljön majd egy nap a következő két generáción belül, amikor a dolgok már nem olyanok lesznek mint ma. Végül is, ez
majd tükröződni fog a kormányon lévő vezetésben is. A vezetőket a körülöttük lévők iránt tanúsított együttérzés és a jó
ötleteik miatt fogják megválasztani, nem csak azért mert népszerűek vagy karizmatikusak. El tudtok képzelni egy ilyen
változást?
El tudjátok képzelni a változást a józanészben? Azt mondjátok: „Nos várj egy percet Kryon, a józan ész az józan ész.”
Nem, nem így van. A józanész dinamikus: Ez csak egyszerűen a ti felfogásotok arról, ami természetesen működik a jelen
tudatosságban. Mi történik amikor a tudatosság változik? Ezt teszik a józanész jellemzői is. Azt akarom mondani, hogy 50
év múlva ha el tudtok látogatni valamilyen összejövetelre, hogy ott mit gondolnak majd a józanészről, meg fogtok
rémülni. Mert az szó szerint ellentétben lesz azzal amit most gondoltok, hogy történni fog. Nézzétek mi történt az utóbbi
30 évben Amerikával: Nézzétek csak mire lettetek képesek, hogy nyíltan vitatkozzatok, beszéljetek a dolgokról és
megváltoztassátok őket. Nézzétek csak, hogy éppen mit tettetek az országotokkal a korábbi „kulturális Emberi természet”
minden valószínűsége ellenére. Most pedig tegyétek meg újra! Erősítsétek tovább. Én mondom nektek, hogy az Emberi
természet és a józanész felfogása teljes egészében meg fog változni és ez a cél, maga a létezésetek célja.
Egy lassú váltást feltételezzetek és ez nem is fog hasonlítani arra az eredményre, amit most a cél kitűzésekor elképzeltek.
Pillanatnyilag kitűzitek a célt, hogy mit kívántok elélni, mert azt hallottátok azoktól az önsegélyező iparban, hogy ha oda
akartok jutni, vizualizáljátok azt magatoknak. Ez meg fog változni. Ti erre azt mondhatjátok: „Kryon, mi lesz akkor ha
nem tudjuk vizualizálni azt amit kapni szeretnénk? Csak így működhet, különben hogy jutunk hozzá?” Mit szóltok ahhoz,
hogy nem azt vizualizáljátok amit el akartok érni, hanem inkább egy olyan fogalmat, amit fel sem tudtok fogni? „Kryon,

hogy működhet ez? Azt vizualizáld amit nem ismersz? Hogy működhet ez?”

Mit szólnátok egy olyan társadalomhoz, amelyik ezt tanítja: A cél kitűzése az, amikor egy Emberi Lény ott áll önmaga és a
többi Emberi Lény előtt és azt mondja: „Azt akarom, hogy a célom ott legyen ahol a szinkronicitás tökéletes
forgatókönyvében befejezem, bármi is legyen az ami jobbá tesz engem és a körülöttem levőket.” El tudod képzelni, hogy
illeszkedik az egy társadalomba, egy kultúrába ahol az Emberi Lény tudomásul veszi már az induláskor, hogy bele akar
illeszkedni a megfelelő kirakósjátékba, ami maga a teremtés? A cél kitűzése: ne egy helyzetet vizualizálj, hanem egy
energiát ami annak az energiája, hogy az helyénvaló. Ebbe az irányba haladtok.
Lehetséges az, hogy az Emberi Lények majd ilyen messzire eljutnak? Ó Emberi Lények, nézzétek mit tettetek az elmúlt 30
évben. Gondoljatok bele mit tehettek a következő 50-ben. A tudatosság gyorsan növekszik. Az emberi természet változik.
A józanész szintén. A cél kitűzése nemkülönben.
Elmondok nektek még egy lehetőséget: Minden valószínűség és a több ezer éves történelme ellenére még a bolygón
vallásnak nevezett dolog spirituális jellemzői is kezdenek változni és enyhülni. Nem kell túl messzire menni, hogy
megértsétek, a bolygó néhány fontos szereplője, azzal kapcsolatban amit szervezett vallásnak hívtok, bajban van. Ez
azért van, mert amit tanítanak bűzlik a régi energiás módszerektől. A fiatalok úgy látják, hogy az már nem alkalmazható a
valós életre és ezért menekülnek az egyházi tagságból. Nem látnak életszerű valóságot egyetlen egyben sem. A dogma
nem úgy rezeg bennük mintha igaz lenne, vagy ahogy arra szükségük lenne. Réginek, elavultnak látják. Nézzetek utána,
mert ez most már nyilvánvaló.
A szervezett vallások elkezdenek változni. Némelyikük még a mitológiától is el fog mozdulni, amelyet évezredek óta
tanított. Inkább majd elkezdenek visszatérni a gyökerekhez és olyan igazságokat találnak amelyek majd újból vonzani
fogják a fiatalokat. Olyan eszmék kerülnek majd előtérbe Istenről, amelyekben értelmet lát egy új nemzedék. A
szervezett vallások gyarapodni fognak, de egy olyan törzs köré, amely sokkal nagyobb tisztességgel rendelkezik mint
bármikor korábban. Sokan közületek ezt nem szívesen hallják, de ez a lehetőségek igazsága. Továbbá ez egy helyénvaló
potenciál, mert a bolygó legnagyobb része nem olyan módon hisz ahogy ti, illetve nem olvas ilyen dolgokat. Azonban a
bolygó legnagyobb része a maga módján keresi Istent és szükségük lesz majd a reményre saját vallásukon belül, hogy
tudják Isten időszerű és bölcs. Ez egy áttekintés két nemzedéken belül a bolygó lakosságáról ami a vallásukat illeti és
hogy mit találnak majd helyénvalónak és nem-helyénvalónak. Ez fog majd változni.
Ezt már mondtam korábban is. Figyeljétek mit tesz az új pápa. „Kryon, de hát nincs is új pápa.” Ó valóban? Ez attól függ
mikor olvassátok ezt és amikor olvassátok és ott egy új pápa, figyeljetek. Mert ez az ember kemény változásokat kell,
hogy eszközöljön ha a szervezete meg akarja tartani az egyházat… és talán meg is fogja. Amikor ez az ember elfoglalja a
székét, azzal fennáll a kemény változás lehetősége. Meg kell, hogy történjen, hogy megtartsák a szervezetet amivel
rendelkeznek.
Ez az ami előttetek áll. És itt arról van szó, hogy a társadalmatokban mindent ki kell takarítani ami a tisztességgel
kapcsolatos. Mit tapasztaltatok az elmúlt három hétben? Hány vezető bukott meg a dolgok miatt amelyek kiderültek?
Észrevettétek? Valami fertőző dolog történik a tisztességgel kapcsolatban? (mosolyog) A válasz igen. Csak idő kérdése és
ti ezt tudjátok. Hadd mondjam el, még három vezető van akinek rezeg a nadrágja, most ahogy erről beszélünk. Majd
meglátjátok. Itt az ideje számon kérni rajtuk ezeket a dolgokat. És ti majd megteszitek.
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Azért mondom el mindezt, mert vannak olyanok akiknek ezt hallani kell, meghallgatni és elolvasni: Ne féljetek attól ami
az országotokban történik amerikaiak. Ebben az időpontban ahogy a lehetőségek állnak, kezeskedem érte, hogy ezek a
dolgok elmúlnak és eljön az idő amikor majd visszanéztek és azt mondjátok: „Hála a jóságosnak, hogy ezen is túl
vagyunk.” Amikor majd tisztesség-alapú döntések születnek - ami az alapvető gazdasági ügyeket illeti - olyan gazdasági
növekedés fog bekövetkezni, ami majd értelmet ad az egésznek. Éppen most változtatjátok a szabályokat minden
területen, ha nem vettétek volna észre. Így miközben úgy tűnik, hogy egyre rosszabb és rosszabb, most próbáljátok
eldönteni egyik pillanatról a másikra, hogy mit tegyetek annak érdekében, hogy megmentsétek ezt és megmentsétek azt.
De magától rendbe fog jönni, ha tisztességgel teszitek a dolgotokat. Amit most tesztek az a gazdaság megmetszése.
Amikor újból kinőnek az ágak, sokkal erősebbek lesznek mint amilyenek voltak.
A rendszer jobban fog működni. Végül majd több munkaalkalom lesz mint valaha is. Működni fog! Szánjatok rá egy
pillanatot, emlékezzetek vissza, hogy éppen ezt láttunk. Mondtuk, hogy látjuk közeledni? Még azt is mondtuk, hogy az
első intézmény fog először ledőlni és így történt! Elolvashatjátok ezeket a dolgokat Kryon megjelent munkáiban és
ünnepelhettek. Újból elmondom, javaslom, hogy ünnepeljétek a válságot! Meg tudjátok tenni? Túl fogtok rajta jutni. A
történelem majd úgy fog rá emlékezni, mint gazdasági újjászületésre. Nevet is fognak neki majd adni, még nem
hallottátok, még nem lett elnevezve, de ami majd hordozza ennek az eszmének az energiáját. Ez az amerikai gazdaság
újjászületése - egy olyan jelentős újrakezdés, ami majd átalakítja az üzleti módszereket a következő két generáció
számára és egy olyan modellt hoz létre a többiek számára, hogy hogyan kell csinálni.
Két generáción belül megérkezik majd a legnagyobb versenyző a Földön. Egy óriási saját gazdasággal, ami még Kínának
is riválisa lesz. Nem számít mit tesz Kína, nem számít mennyi emberük van, ez az új gazdaság sikeresen fog versenyezni.
Mert Kína lassan mozdul és át kell küzdenie magát a saját történelmi tudatosságán, hogy odajusson.
Egy egész kontinens áll készen a gyógyulásra. Pillanatnyilag bővelkedik háborúkban és polgári viszályokban és ez így tart
a születésetek óta. Pillanatnyilag beteg, de nem marad örökre beteg. Több millióan közreműködnek már és ők még nem
is tudnak róla. Mert ahogy minden más is, ez is minden valószínűség ellenére történik.
Mi történik amikor meggyógyítasz egy földrészt? Majd meglátod, mert a legjobb úton van, hogy meggyógyuljon. És
amikor ez bekövetkezik, azok akik ott lesznek, majd felfedezik, hogy fel tudnak építeni egy olyan jó gazdaságot mint a
tiétek (Amerika), mert ti már felállítottátok a szabályokat! Úgy indulnak majd, hogy titeket figyelnek. Afrikáról beszélünk.
Végül is egy államcsoport potenciáljáról beszélünk, amelyik úgy fog megjelenni mint Afrikai Unió (vagy valami hasonló).
Ez még az Egyesült Államoknál is nagyobb tömörülés lesz, hasonló módon felépítve és megmintázva egy hasonló módon
létrehozott gazdasággal. Sok millióan fognak szinte azonnal csatlakozni.
Amire ti ebben a válságban megoldást találtok, azt ők megjegyzik, hogy azzal az energiával kezdjenek. Különbözni fog a
többi feltörekvő gazdaságtól. Sokan ezek közül elkezdik és növekednek és elkövetik az összes hibát amelyeket ti
elkövettetek a saját növekedésetek folyamán. De az afrikaiak nem fognak keresztülmenni a 200 év fordulatain ahogy ti
tettétek. Látni fogják Amerikát és átveszik tőletek amire tanítjátok őket. Ez a „gyógyult földrész” majd szeretné elérni
mindazt amivel ti is rendelkeztek. Saját gazdagságot akarnak majd, saját bankrendszert, amely mentes a nagyfokú
mohóságtól. Akarni fognak minden olyan dolgot, ami egy társadalmat naggyá és nagyszerűvé tesz és nem lesz nekik
nehéz ezt megalapítani. Sokan állnak készen arra, hogy létrehozzanak egy új társadalmat, ahol szükség van a
kölcsönökre a vállalkozások és a háztartások számára. Ha veszel több millió embert akik most már nem túlélő módban
élnek, ezek lakásokat akarnak, iskolákat, gyárakat és földet. Figyeljetek erre. Ez elkerülhetetlen. Már most elkezdődik
amíg ti itt vagytok. Nézzétek meg mi történt Kínában annak ellenére is, hogy a kormányzat nem-kapitalista. Most ezt az
eszmét terjesszétek ki Afrikára.

„Nos Kryon, még nem szóltál egy nagyon fontos dologról, a terrorizmusról”. Talán azt gondoljátok, Kryon nem tudja,

hogy ez is jelen van? Adok néhány információt és tudom nem ilyenre vártatok. Terrorizmussal a terrorizmust soha nem
fogjátok legyőzni. Erővel nem fogtok legyőzni egy régi energiás erőt. Ez egyszerűen nem fog működni.
Megpróbálhatjátok. Minden próbálkozás kudarcot fog vallani. Ha megsemmisítesz valahol egy tűzfészket, egy másik fog
kifejlődni valahol máshol. Ez folyamatos kudarc.
Elmondom, hogy fogjátok legyőzni: Egy új emberiség új tudatosságával fogjátok legyőzni. Eljön majd az idő ezen a
bolygón nem is olyan sokára, amikor a terrorizmus ötletének még a gondolata sem lesz elfogadható az Emberi Lény
számára, mert jobbat tud majd. Minél inkább nem működik, annál kevésbé alkalmazzák. Mert többé nem fogja hozni a
kívánt eredményt… és a józanész azt diktálja, hogy nem kell tovább csinálni. Még félelmet sem fog kelteni! Inkább undort
fog kiváltani még azok körében is, akik úgy érezték, hogy ez az egyetlen eszköz. Vajon értitek mit mondok?
Lesz aztán egy újjászületés egy nagyon régi keleti vallásban és egy olyan felfogás, ami eddig még soha. Eljön majd az
idő, amikor az „Isten nevében történő gyilkolás” eszméjét barbárnak tekintik majd. Helyette ennek a keleti vallásnak az
eszméje fogja megtéríteni a körülötte élőket működőképes rendszerekkel és harmóniát teremtő eszmékkel és vonzani
fogja a híveket.
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A tolerancia fog majd eluralkodni, főleg azért mert a tagság fiatal részéből lesznek a vezetők és ezek a fiatal emberek
konceptuális tervvel rendelkeznek, ami nagyon különbözik a régi energiától. Ők teljes mértékben tisztában lesznek majd
vele, hogy az erőszak nem teremt békét. Más fundamentalisták sok egyéb vallásban, akik korábban az erőszakos
módszereik miatt lettek ismertek, szintén elkezdik felismerni, hogy az erőszak nem hoz új híveket - erre csak a harmónia
képes. Úgy gondoljátok, hogy ez őrültség, annak alapján amit eddig láttatok ugye? Ez majd kezd változni. Adjatok neki
időt. De nem fog megtörténni Fénymunkások nélkül kedveseim.
A kultúrátokban ismert kifejezést fogunk használni, amit a társamtól kaptam: „Ami a kalap alatt történik, azt senki sem
látja.” Aztán itt vagytok ti. Egyre több fényt hoztok erre a bolygóra, amivel - tudjátok - kapcsolatba kerültök a FensőbbÉnnel, hosszabb ideig itt maradtok, szemezgettek az Akashából, fényt juttattok a bolygóra a többiek számára, hogy
lássák ami korábban sötétben volt. Hát így működik ez a dolog. Mindig is így működött és most ti ezt elkezditek
értelmezni. Így majd meg fogjátok érteni, miért is vagytok itt.
Ez az energiák átalakulásának a kezdete és ti pontosan ez előtt álltok kedveseim és ti emiatt vagytok itt, mindegyikőtök.
Figyeljetek: Vannak olyanok itt ebben a teremben és az olvasók között, akik szörnyűségeken mentek keresztül az elmúlt
évben. El szeretném mondani, hogy tudom kik vagytok. Van egy kifejezés: „a vas edzi a vasat.” Mikor a kovács addig veri
azt a darab vasat amíg vörösen izzik, hogy amikor majd lehűl egy eszköz lehessen belőle, ti is állandóan formálódtok.
Azután ez az eszköz készít egy újabb eszközt és azok további eszközöket. Tudjuk, hogy mi mindenen mentetek keresztül
és csak gratulálni tudunk, hogy túljutottatok rajta egy ragyogóbb fénnyel, mint amikor elkezdtétek.
Ismerem a családomat és ők most itt vannak. Ismerem a kérdéseket amelyek felmerülnek. Ismerem a potenciálokat
amelyek itt vannak. Így azt mondom neked kedves Emberi Lény aki a 3D-ben élsz, fogadd el az összes új dimenziót és
bízz bennük. Bízz a nemláthatóban. Ne fess képet arról, amiről úgy gondolod, hogy ott van, csak a három dimenzióra
alapozva amibe beleszülettél. Kezdd el most beállítani azt az energiát, hogy ez mind helyénvaló. Helyezd bele magad a
szinkronicitás kirakós játékába és jelentsd ki: „Helyénvaló az, hogy bárhol is fejezem be, az segíteni fogja a bolygót.” Ezt
tették a mesterek és teszik még ma is.
Ez a mai napra szóló üzenet. Nem tudok azonban anélkül távozni, hogy elmondjam, hogy ez számodra nagyon
személyes. Amikor benyitod azt az ajtót a Felsőbb-Énhez, bármit is jelentsen ez számodra és ott ülsz egyedül, érezni
fogsz egy családot amely kezd megnyílni előtted. Érezni fogsz egy családot, beáramlani az életedbe és ők veled fognak
maradni életed minden egyes pillanatában. Soha többé nem leszel egyedül és soha nem fogod egyedül érezni magad.
Ebben a családban ott lakom én is, mert én vagyok a családod.
És ez így van.
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