2013 - egy nehéz év
Laguna Hills, Kalifornia - 2013 július 14.
( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN%202013/k_channel13_lagunahills-s.html )

Hogy segítsék az olvasókat, Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést, hogy még tisztább megértést biztosítsanak.
Ami élőben történik, gyakran olyan energiákat hordoz, ami egyfajta kommunikációt tartalmaz és amire a nyomtatott
szöveg nem képes. Szóval élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, amely 2013-ban Laguna Hills-ben lett átadva.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ebben a pillanatban, ebben a szobában, úgy tűnik, hogy az energiában egy átkapcsolás vagy egy átváltás történik. Azok,
akik leülnének és figyelnének, lehet, hogy nem lennének tudatában annak, hogy milyen mélységes dolog történik a
társam testével azért, hogy közvetítsen. Ebben a pillanatban a testében minden egyes sejt felismeri azt az állapotot,
amiben van és felfüggesztettek minden szükségtelen testi folyamatot. Felfüggesztették az öregedést, az emésztést és
még a fájdalmat is. Mindezeket a dolgokat felfüggesztették, így tehát figyelni tudnak és készen állnak a tobozmirigy
energiájára. Olyan kevés szűrővel nyílik ki, amennyivel csak lehetséges azért, hogy a hang, amit bennünk ismertek,
keresztüljöjjön. A hang az egyetlen, amely otthonról jön. Ez az, ami történik.
Tehát itt egy együttműködő energia van és ez új, mert ha egy régebbi energiában beszéltél valakinek, aki transzba esett,
akkor miután kijött belőle azt mondta, hogy: „Ez egy kimerítő tapasztalat volt.”. Azt mondták volna, hogy: „Ez kiszívta az
energiámat! Fáradt vagyok.”. Azonban, amikor a társam végez a közvetítéssel, táncolni is van ereje! (Ha tudná, hogyan
kell). Valójában, az energia fenséges és nagyszerű, így nem fárad el a végén. Ez azért van, mert azokban a rövidke
pillanatokban, amíg ebben a megváltozott többdimenziós állapotban van, nem csak információval töltődik meg, hanem
életerővel is. Olyan állapotban van, amit a legtöbb emberi lény nem enged meg magának. Ez egy olyan állapot, amely
teljesen és totálisan nyitott az emberi lény „Isteni részének” az energiájára. Ebben az állapotban gyógyulás és a változás
elfogadása van. Tehát, olyan információkat adok át nektek, amelyek sokkal személyhez szólóbbak, mint egy üzenet a
fátyol túloldaláról. A bennetek lévő Isteni részhez szólnak! Ez interaktív dolog.
Ez egy nehéz év (2013) és több mindent is el fogunk magyarázni róla egy pillanat múlva. De most újra el akarom
mondani nektek, hogy én nem egy elszigetelt tudatosságként vagyok itt. Amit most hallotok, az egy tömör, lineáris átvitel
a nyelveteken, amelyet képesek vagytok megérteni. A társam 23 éve gyakorolja ezt. Négy évbe telt a számára, hogy
kinyissa a száját és megpróbálja. További hármat vett igénybe, hogy ténylegesen, folyékonyan, mondatokban beszéljen.
Mivel amit mi benne elindítunk az egy híd, amelyet neki meg kell értenie és át kell kelnie rajta. Gondolat csoportokkal
kezdte, amelyeknek nincs linearitásuk. Ez mind csak fogalmi dolog volt. Hamarosan lineáriasabban kapta el azokat a
gondolatokat, de nem emlékezett arra, hogy mik is voltak azok, mivel túl gyorsan érkeztek be. Korábban nem volt
együttműködés a tudatos énje között és az üzenetek egyszerűen voltak közvetítve a számára, hogy aztán emlékezzen és
visszamondja a hallgatóságnak. Ez szinte olyan volt, hogy üzeneteket tárolt és aztán beszédben visszaadta.
Azok voltak a közvetítés megtanulásának a korai napjai. Emlékszem az időre, amikor azt mondta, hogy: „Feladom. Ez túl

kemény! Miért nem tudsz a másik oldalon jobban lineáris lenni? Lassíts le és úgy add át a számomra, ahogyan azt
közvetíteni tudom.” Amikor ezt a beszélgetést elkezdte, akkor megnyitotta az ajtót a válaszok számára. Azt mondtuk,
hogy: „Miért nem tudtok ti emberek jobban többdimenziósok lenni?” Tehát, a két elv között, a társam kifejlesztette a
képességet, hogy kinyissa a lineáris dobozát és kihagyja a szerkezetet. Leépítette önmagát és ez megengedi számunkra
azt, hogy beleférjünk a helyre, amelyet nekünk teremtett meg a folyamatban. A teste veleszületettjére volt szükség
ahhoz, hogy beavatkozó legyen és segítsen átformálni a többdimenziós üzeneteket beszéddé, hogy azok valós időben
legyenek közvetítve és megtapasztalva. Éppen most adtam át nektek a közvetítés történetét.
Tehát, amit most hallasz, azt mi mondjuk rajta keresztül valós időben, a legjobb értelmezése szerint, egy 3D-s fizikai
testben. Amit a fátyol felém eső oldaláról érez, az szintén elérhető, ezért mindegyikőtök Akasháját ismeri ezekben a
pillanatokban. Ismeri a nehézségét annak, ami idehozott benneteket, hogy meghallgassátok. Tudja azt, amit én tudok
ezekben a pillanatokban. Ismeri a körülményeit és a szinkronicitását annak, amely lehetővé tette a számotokra azt, ahol a
tudatosságban és az életben éppen vagytok.
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Látja azt, amit ti nem láttok, de mi igen. Látja az életeitek felépítését, függetlenül a korotoktól, hogy megengedje az
életetek következő szakasza számára a fejlődést. Látja a dolgokat, amelyeket el kellene hozni ebbe a szobába, vagy meg
kellene hallgatni. továbbá, hogy „Aha” élményt tapasztaljatok meg, vagy, hogy meg kellene engednetek azt, hogy egy
kicsit jobban megértsétek önmagatokat. A mai nap iránymutatása az, hogy „Találjátok meg a nagyszerűséget belül.” Most
itt van a kirakós! Tehát részletesen akarok beszélni róla.
Miért olyan nehéz ez az év?
Ahogy egyre többet beszélek róla és, ahogy egyre többet beszél róla a társam, még mindig van egy része a öreg lélek
agyának, amely azt mondja, hogy: „Valóban szükséges ez?” és a válasz igen, valóban az. Az emberiség lapváltása a régi
és az új energia lehetősége között befejeződött. A különbség igazán a sötétség és a fény egyensúlya között van, ami
akkor történik meg, amikor felfeditek azokat a sötét dolgokat a fényre, amelyek soha nem látszottak. Az összes metaforát
tudnám használni, de helyette szeretnék átadni néhány olyan tulajdonságot, amelyre talán nem számítottatok.
Néhány tanító elindulása
Hogyan magyarázhatnánk el ezt a számotokra kedveseim, van ennek értelme? Meg fogjuk próbálni. 2013 előtt egy más
kirakóson dolgoztatok. Nem volt meg a 100%-os esélye, vagy teljesen biztosítva az, hogy meg fogjátok csinálni ezt a
váltást. A szabad akarat ilyen és a Szellem csak a lehetőségekre alapozott információt tudja átadni nektek. Azt az
információt adjuk át, amelyet magunk előtt látunk, amely a most pillanatát képviseli. Nem tudjuk megjósolni, hogy mit
fogtok tenni. Helyette lehetőségeket adunk át a számotokra, hogy mi történhet meg, az alapján, amit gondoltok és
tesztek az adott pillanatban. Mindig nagyobb képet tudunk átadni nektek, mint amit magatoktól láttok, mivel mi egy
mindent látó helyen tartózkodunk. Egy olyan átlátással rendelkezünk, amivel ti nem és ez az átlátás mindig azt jelzi, hogy
egy olyan irányba mozdultok el, amely pozitívabb, mint amit láttok. Habár nem látjátok át a lehetőségeket olyan tisztán,
mint ahogyan mi, de a valóság körülöttetek azt kiáltja, hogy ez történik! De ez olyan lassan történik. Mindez azonnal meg
tudna fordulni a szabad akarat következtében, tehát ez soha nem végérvényű.
Ez olyan, mint nézni az órát. Valójában nem látjátok az óra mutatójának a mozgását, ugye? De amikor visszapillantotok
rá egy kicsivel később, akkor valóban elmozdult. Egy növény növekedését nézni ugyanez a dolog. Tudjátok, hogy a
növekedés megtörténik, de túl nehéz meglátni valós időben. Tehát az emberi lény pillanatfelvételeket készít és
feltételezéseket gyárt az alapján, amit lát, ahelyett, hogy teljesen felmérné az elméjében, hogy hová kellene mennie az
energiának. Több dolog történik, mint amit az emberek látnak és ez zavaró. Úgy tűnik, hogy kívül van azon a helyen,
mint amire ekkor számítanak.
Mindez azt mondja, hogy néhányótok a halálban veszít el barátokat és úgy tűnik, hogy ez nincs szinkronban a megígért
új energiával. Tudom, hogy ki van itt, ki figyel és olvas és nem tűnik helyénvalónak, hogy elveszíthettek egy barátot vagy
szeretett személyt, az idő ezen pontján. Most vannak páran a teremben, akik nemrégiben veszítették el azokat, akiket
szerettek és ez különösen fájdalmasnak tűnik, mivel nem tűntek úgy, hogy „készen állnak” a távozásra. A társam
esetében, ő egy csapattagot veszített el a Kryonnal kapcsolatos munkájában és emlékszem a pillanatokra, amikor kitalálta
azt, hogy dühös rám. Azt mondta nekem, hogy: „Ez nem fair, nem helyes és nem helyénvaló! Ez az ember egy jó

dolgokat cselekvő fénymunkás volt. Szükségünk volt rá! Gyógyító volt. Másoknak szüksége volt rá. Úgy tűnt, hogy még
sok éve van hátra és most eltávozott.” Két héttel ezelőtt, a társam elveszített még egy másik barátot is. Nincs egyedül,
mert sokan körülötte - beleértve a szobában lévőket is - megtapasztalják ugyanezt a dolgot.
Néhányak számára ez az elvesztés éve. Tehát, át akarok adni nektek pár magyarázatot. El kívánom mondani nektek
tisztán azt, hogy mit látunk most, amit nem tudtunk korábban elmondani. Létezik egy nagyszerű el nem mondott jövő,
amely éppen most kezdi el felépíteni önmagát. Ez egy olyan jövő, amelyről nem tudtunk beszélni nektek, mert nem
érkeztetek el arra a helyre, ahol a váltás lehetősége ilyen erős volt. Most itt vagytok 2013-ban. Elhagytátok a
napéjegyenlőség precessziójának a középső jelzővonalát és tényegesen ez volt az a határvonal, amelyet a bennszülöttek
olyan jól láttak. Ez egy időfraktál, de ők nem ennek hívták. Azonban ez olyan tiszta volt számukra a saját spiritualitásuk
szerint, hogy a naptáraikat és a jövendöléseiket is eköré építették fel. Most már tudunk nektek beszélni róla és a
túloldalon elkezdődik egy pompás tervezés, amelybe mindannyiótokan bevonunk.
Vannak öreg lelkek, akiknek távozniuk kell látszólag idő előtt, így éppen most meg tudnak érkezni a fátyol felém eső
oldalára. Szükségük van rá, hogy felfrissítsék magukat és gyorsan visszajöjjenek újszülöttként, szó szerint az éven belül.
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Ez olyan, mintha idősebbek lennének, mint amikor számotokra jött el az idő, hogy átlépjetek a következő életbe. Akkor
azok lennének, akik már elkezdenének tanítani titeket arra, amit szükséges lesz tudnotok. Ők a haladó csapat a béke
számára a Földön.
Tehát most látjátok, hogy ez merre tart. Távozniuk kell és gyorsan visszajönni. A jó helyekhez kell, hogy igazítsák
magukat, számítva arra, hogy hol lesztek legközelebb kedveseim. Drága öreg lélek, nekik kell lenniük a katalizátornak
számodra, hogy a következő alkalommal felébredj és megcsináld azt a munkát, amelyről azt választottad, hogy
megteszed. Tehát, amikor leszülettek az elkövetkezendő kifejeződéseitekbe, akkor ők ott lesznek és meg fogják találni
önmagukat szinkronisztikusan, mint a tanáraitok és azok, akik a leginkább hatással vannak rátok, akikre hallgatni fogtok.
Néhányuk lehet, hogy ténylegesen ugyanazon a módon lesz rokonságban veletek, mint ahogyan most is vannak, vagy
közel így és fel fogjátok ismerni őket.
Egyik sem okozhat jó érzést a számotokra és mi tudjuk ezt. Néhányótok meg van bántódva, így meg akarunk osztani
veletek egy rendszert, amely tiszteletben tartja azt, amit teremtetek. A jövő magvainak az elvetéséhez az szükséges,
hogy néhány lélek hamarosan ott legyen, hogy elkezdje a növekedést. Ti később fogtok megérkezni. Néhányótok jóval
később fog megérkezni, de ők ott lesznek. Valamilyen módon hagyjátok, hogy ez elvegye a csalódottságotokat és a
szomorúságotokat és értsétek meg ezt jobban. Mindezeknek spirituális célja van és szeretetbe illően nyilvánult meg. Ez
volt az első.
A megoldások éve
A második tétel az, hogy ez az az év, amelyet a megoldások évének fogunk hívni és egyik sem okoz jó érzést a kettő
közül. A megoldás egy feltételezett nagyon pozitív, igazságos szó a nyelveteken, amely megállapodást, egyensúlyt és egy
olyan tulajdonságot jelent, ahol mindenki győz. De nem olyan módon, mint ahogyan mi látjuk. A megoldás számunkra
egy megoldó egyensúlyhiányt jelent. Képzeljetek el valamit, ami egy olyan deszkán egyensúlyozik, amely közepén alá van
támasztva. Mindig imbolyogni fog egyik vagy másik irányba és soha nem fog teljesen egyik irányba sem elmozdulni.
Tétovázik és évekig fogságban marad. Talán elmozdul egy kicsit, de nem megy el teljesen egyik irányba sem. Ebben az
évben lehet, hogy igen. Tehát, ha egy kiegyensúlyozatlan gondolatotok van, akkor ez lehet az az idő, amikor valamelyik
irányba megoldódik. Az emberiség elkezdi ezt érezni és ti elkezditek látni, hogy a gondolati kiegyensúlyozatlanság
magától megoldódik. Ha valaki kiegyensúlyozatlan, akkor lehet, hogy végül a teljes kiegyensúlyozatlanság felé mozdul el.
Sokuk meg fog roppanni ebben az évben és ezt már láttátok a saját kultúrátokban.
Egy ember besétál egy osztályterembe és lelő gyerekeket. Tudjátok, hogy ez nem helyes. Ez megsérti az intuitív
erkölcsöt, emberi értékeket és tudatosságot, mégis túl sokat láttok ebből egy éve. Még többet fogtok látni és ez
sajnálatos, de ez a megoldás. Ez a megoldás egy kiegyenlítése az azon fajta egyensúlytalanságnak, amely nem tud
létezni abban az alakban amiben most van, vagy olyan mértékben és mennyiségben, mint amiben most van. Nem tud
létezni abban az energiában, amit teremtetek. Meg kell oldani és szintén látni fogjátok ugyanezt a dolgot bizonyos fajta
rendszerekben is.
Bármi, ami egy olyan középpontban van, amely évekig megoldatlan konfliktusban, vagy oda nem illő módon ingadozott,
az el fog indulni a megoldás ösvényén. Most néhány ezek közül pozitívan meg fogja oldani magát és néhány nem. Ezért
érzitek olyan furcsának ennek az évnek az energiáit. Ezért kerül olyan sok őrült (ahogy ti hívjátok őket) az előtérbe ebben
a pillanatban. Ezért vagytok olyan óvatosak éppen most, mintha tojásokon járkálnátok. A teliholdak évének hívni ezt az
évet, egy nagyon is helyénvaló elnevezés!
Most hadd adjam át nektek mindezek egy másik tulajdonságát is, amely lehet, hogy közületek némelyeknek más lesz,
mivel néhányótok hallgatja ezt és azt mondja, hogy: „Nos, nem a számomra Kryon. Ez egy jó év és elég jól összejönnek a

dolgok. Végül van néhány megoldásom az olyan dolgokra, amelyek a múltban nehezek voltak. Most megoldották
magukat.” Pontosan! Üdvözöllek a megoldásban. Néhányaknak ez az az év, ahol a dolgok összejönnek. Ez sok dolog
miatt van, de az egyik ezek közül az, hogy a körülöttük lévő energia annyira különböző, hogy feloldódnak azok a régi
negatív tulajdonságok, amelyek valaha gátolták az utat. Ez a megoldás.
Ahogy korábban elmondtuk, voltak jövőképek, amik sokatoknak meg lettek mutatva, amelyeket magatokénak éreztetek,
de aztán kipróbáltátok őket a múltban és nem működtek. Most azonban egy olyan energiában vannak, amely tökéletes a
megoldás és a siker szempontjából. Néhányatoknak ezek a dolgok maguktól megvalósulnak és olyan módon oldódnak
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meg, ahol végül minden összejön. Így számotokra ez az év egy jó év és sokáig vártatok néhány dolog megvalósulására.
De legtöbbeteknél nem ez a helyzet. Minden egyes emberi lény, minden egyes ösvénye, különösen az öreg lelkeké,
teljesen egyedi. Nem létezik mindenki számára egy azon útmutató, vagy egy szabálygyűjtemény, amely mindenkinél
működik. Tehát néhányan annál a pozitív megoldási pontnál lesznek majd, de a legtöbbőtök számára ez nem egy jó év.
Az utasítások ahhoz, hogy mindezeken átmenjetek, ugyanazok, mint amiket korábban is átadtunk nektek: tartsatok ki,
legyetek körültekintőek és pihenjetek. Ez nem egy jó év arra, hogy a dolgok lenyugodjanak, ameddig sok éppen
megoldódik körülöttetek és még nincs egyensúlyban. Azt mondhatjátok, hogy ez olyan, mint egy egész éven át tartó
higany visszahúzódás és néhányótok ezt így is érzi. (Nevetés) Tehát ne féljetek ezektől a dolgoktól, inkább annak a
kiegyenlítésnek lássátok őket, amik valójában. Tekintsetek rájuk úgy, mint egy alapos kirakósra, amit létrehoztatok és
amelyen most mentek keresztül. Képzeljétek el, hogy a korszakok csatája véget ért. Képzeljetek el egy 3D-s csatateret,
ahol a füst megtisztít és a testek mind egymásra vannak halmozva. Azért, hogy hazamenjetek, keresztül kell mennetek a
csatamezőn és mindannyiukat meglátni, mindegyiküket. Éreznetek kell a fájdalmat és látnotok kell az eltorzult arcukat,
valamint meg kell értenetek azt, hogy mindegyikük, valakinek a gyermeke volt. Ez az egész évet igénybe fogja venni,
hogy keresztülmenjetek a csatamezőn és nem lesz jó érzés. Fel fogtok ébredni éjszaka és erre fogtok gondolni. Ez a
legjobb metaforánk, amink csak van.
Kényelmetlen dolog ilyen nagymértékben megváltoztatni az energiát. Az élet előkészíti és a közvetítők, akik ebben a nagy
épületben munkálkodnak, minden egyes nap ezen a kirakóson dolgoznak. Ők el fogják mondani nektek azt, hogy olyan
emberek jönnek el hozzájuk, akik soha azelőtt nem mentek el egy közvetítőhöz. Ez azért van, mert a megértésük határán
vannak. „Mi történik?” - fogják kérdezni, „Miért én? Miért most?”. Sokuk hajlamos lesz saját magát okolni és hibáztatni,
valamint azt gondolni, hogy minden kellemetlen módon megfordult amiatt, amit tettek.
Ezt láthatjátok a híreitekben
A végső tétel a következő: minden körülöttetek kedveseim, a bizonyítéka annak, amit mondok. Jelenleg két országban
van zavargás és egyben készülődik. Mind a három nagyon hosszú ideig stabil volt. Ki gondolta volna azt, hogy Egyiptom
része lenne ennek? Egyiptom úgy tűnt, hogy évtizedek óta stabil - nem igaz? Szíria vasököllel kormányozta saját magát
és teremtett meg abszolút hatalmi stabilitást. Mi okozta volna akkor ezeket, hogy kitörtek erről az útról és miért most? Ha
megnézitek, hogy miért és, hogy miért most, akkor látni fogjátok, hogy az időzítés mind 2013 és 2012 körül van.
Továbbá, az emberi tudatosság körül, amely elkezd megnyílni és azt mondani, hogy: „Nem akarjuk, hogy az, amit most

értünk és látunk, továbbra is kiegyensúlyozatlanságot okozzon az országunkban. Látjuk azt, hogy soha nem válik jobbá
és most véglegességet és megoldást akarunk.” Ez az amire tekintetek.
Kellemetlen erre nézni, mivel halál van, szenvedés, szomorúság és nyugtalanság. Csalódottság van és mindezek
megoldása lehet, hogy tovább fog tartani, mint szeretnétek. De egy napon, vissza fogtok tekinteni és tisztán fogjátok
látni a megoldásokat. Az emberi tudatosság tömege, elkezdi megváltozni és megkövetelni mindazt, amit a becsületesség
irányában elvár. A kormányzatok gyakran a hatalom régi útjait akarják, de az emberei iskolákat akarnak, kórházakat,
biztonságos utcákat és parkokat, valamint békét a szomszédaikkal.
Tehát számítsatok többre is ezekből, különösen ebben az évben. Minél több zavargást láttok, annál jobban dolgoznak a
kirakóssal. Így zárjuk ezt az üzenetet, olyan módon, ahogyan elkezdtük. Tudom, hogy kik vagytok, fenségesek. Alázattal
ülök a lábaitoknál. Ne szalasszátok el ezt a pontot! Az öreg lelkek az emberiség minden átmeneténél végig itt voltak.
Értitek ezt? Négyszer voltatok ilyen közel ehhez a váltáshoz, amelyet ma tapasztaltok meg és négy alkalommal
szalasztottátok el. Négyszer haltatok meg a próbálkozás folyamatában. Ezúttal nem tettétek.
Ne tévesszétek szem elől a következőt: van valami az Akasátokban, egy „emlékezés nyomógomb”, amelyet megnyomva
egy érzelem játszódik le, ami azt mondja, hogy: „Éreztük ezt korábban és ez nem fordult túl jóra.”. Ne hagyjátok, hogy ez
az energia korlátozzon benneteket. Ez a dualitás és a félelem gombja, ami azt mondja, hogy a dolgok mindig úgy vannak,
ahogy és meg fogják ismételni önmagukat, mert az élet így működik. Nem, nem így működik! Fenségesek vagytok és
ezen a ponton megvan a képességeket, hogy véglegesen elkezdjétek meglátni ezt. Valamint arra, hogy eldobjatok
minden félelmet és hangot az élet hátsó üléséről, azt mondva nekik, hogy most változásban vagytok és, hogy ti vagytok
az egyetlenek, akik vezetik a kocsit a saját valóságukban. Ez a mai nap üzenete.
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Kryon vagyok, szeretem az emberiséget azért, amit tett, minden valószínűség ellenére.
És ez így van.
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