2013 utolsó közvetítése - Belépés 2014-be
Laguna Hills, Kalifornia - 2013. december 15.

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN%202013/k_channel13_LAGUNA.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 decemberében, Laguna Hills-ben,
Kaliforniában lett átadva.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
2013 decembere van, de úgy tűnik, hogy csak egy pillanattal korábban volt az, amikor szembe néztünk veletek, illetve az
öreg lelkek ezreivel bolygószerte és azt mondtuk, hogy „kitartás”.
Megvitattuk veletek azt, hogy a napéjegyenlőségek precessziójának jóslata évezredes korú és, hogy ez egy fordulópont
volt. Meghatároztuk azt, hogy azok a Maja civilizációban, akik a saját idejük prófétái voltak, úgy rakták össze az
időfraktálokat, hogy a naptáraik visszatükrözzék a Föld ezoterikus imbolygását. Elmondtuk nektek azt, hogy a látomásuk
olyannyira alapos volt, hogy a naptáruk vége, az új korszak kezdetével esett egybe.
Elmondtuk nektek azt, hogy a 2012 vége és 2014 kezdete közötti idő, az átkalibrálás időszaka. Közvetítésről-közvetítésre
adtuk át nektek, hogy mi is kalibrálódott át, ez pedig alapvetően mindenről szólt. Mondtuk nektek, hogy tartsatok ki és
jeleztük azt, hogy a magok nagyobb dolgok miatt lettek elültetve. Elmondtuk nektek azt, hogy nehéz lehet számotokra ez
a 2013-as év, valamint, hogy néhányan közületek ezt sokkal nehezebbnek is találhatják, mint mások. Egy pillanat múlva
részletezni fogok néhány olyan dolgot, amely nehéz volt és elmondom nektek, hogy mi is fog innentől kezdve történni.
Ebben a pillanatban el tudom mondani nektek ezeket a dolgokat, éppen úgy, mint ahogyan 2013-ról is képes voltam
beszélni nektek, mivel ti teremtettétek meg őket. Ez nem egy jóslat kedveseim, ez egy beszámoló. Látom a nagyobb
képet, valamit, amit nem vagytok képesek meglátni ülve és erre figyelve. Csak a magatok és néhány barátotok
azonosságát látjátok meg. Számotokra lehetetlen olyan átfogóan látni, mint ahogy a Szellem lát a lelkek milliárdjaira
alapozva a bolygón. Milliárdnyi szándék létezik és néhányan közülük olyan meglepetéseket tartalmaznak, amelyek
pozitívak. Néhány tudatosságbeli váltás, csak most kezd el megtörténni mindazon dolgok miatt, amiket állandóan
elismételtünk, mégpedig, hogy a sötét energia nehezen hal meg. Megtettük, így megérthetitek, hogy a sárból való
kikecmergés egy lassú folyamat. A sár vissza akar szívni titeket magába.
A sötét energiának sok veszítenivalója van a fényetek miatt, amit visszaragyogtok a bolygóra, de ez az év volt az
átkalibráló év. Tudom, hogy min mentetek keresztül. Ismerem a barátokat, akiket túl korán veszítettetek el. Ismerem a
látszólag furcsa körülményeket, amikben néhányan benne voltatok. Tehát mondjuk ki azt, hogy mire is gondoltok. Arra
gondoltok, hogy amin keresztülmentetek, az nem illik egy fénymunkáshoz, vagy, hogy nem érdemlitek meg. Ez olyan,
amit át szeretnétek kalibrálni, de akkor azt mondtam Yaweenak, hogy ez az „ő éve” volt. (Yawee a lemúriai neve Dr.
Todd Ovokaitysnak, aki éppen jelen van a Kryon előadáson.)
Na mármost, azok számára, akik figyelnek és olvassák ezt a közvetítést, a székekben lévő öreg lelkek csoportján kívül,
néhány ezen információk közül, lehet, hogy nem tűnik majd logikusan következőnek. Azért, mert közvetlenül Yaweehez
fogok beszélni és meghatározok pár dolgot, valamint megmagyarázok néhányat, amelyet soha nem magyaráztunk meg.
Itt az ideje.
Így hát hallgató, bízz abban, hogy amit mondani fogok, az egy nagyobb képbe illeszkedik bele. Azok közületek a
teremben, akik hallották Yaweet beszélni egy pillanattal ezelőtt arról, hogy hogyan fogadták és becsülték meg a magasan
fejlett tudományát… tehát ti, jobban tudatában vagytok annak a mögöttes jelentésnek, amiről beszélni fogok, mint
mások. Fel fogom fedni a test egy olyan funkcióját, amivel együtt dolgozol Yawee, aminek nem igazán vagy olyan
mértékben a tudatában, mint kellene.
Hogyan magyarázzam meg ezt? Yawee, évekkel ezelőtt belesétáltál a látomásodba és a DNS beszélt hozzád. Beszéltél
erről. 15 percig ténylegesen „hallanod” kellett és bizonyos szinteken, tudatában voltál annak, hogy nem csak egy
molekulához beszéltél. Apropó, kapcsolatban voltál a saját DNS-eddel. Úgy gondolom, hogy ezt tudtad, de volt valami
szokatlan azon túl, amit leírtál és nem mondtál el mindent erről, úgy tudom. A tény az, hogy egyszerre beszéltél több,
mint 100 milliárd molekulával! Ez azért volt, mert nem tudsz csak egyetlen DNS molekulával beszélni. Van egy folyamat,
amit fel fognak fedezni és egy, amit jelenleg is használsz, az, amit most meg fogok vitatni.
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Az orvostudomány, az ezoterikus orvoslás, évszázadok óta használ valamit, amit nem igazán értenek. Tudják, hogy
működik, de ténylegesen nem tudják, hogy hogyan. A homeopátia rejtélyes, mert a homeopátia egy olyan tinktúrát
használ, ami túl kicsi ahhoz, hogy bármivel is kémiai reakcióba lépjen a testben, de működik. Az ember ezt beviszi, majd
a nyelv alatt normálisan felszívódik és működik. Azonban, ha megkérdeztek egy olyan homeopátiást, aki hajlamos
elkészíteni és használni is ezt, akkor mindenféle okot fog felhozni arra nézve, hogy miért is működik. De csak találgatnak.
Az ok, amiért ez működik az az, hogy a kis tinktúra, ami be lett mutatva a testnek, az meg lett „látva”, továbbá, hogy
azzal kommunikál, amit a „veleszületett intelligens testnek” hívnak. Ez nem az értelem, nem az agyatok és nem az, amit a
3D-s testi kémiának gondotok. A tinktúra egy jelzés a testnek, hogy gyógyítsa meg önmagát. A tinktúra nem vezetett el
sehová, de a test látja az emberi lény szándékát és a kémiát az orvosságban, majd a veleszületett okos test azonnal
tudja, hogy mit tegyen. Elkezd ott gyógyítani, ahol tudja, hogy kellene. Hány fajta homeopátiás gyógyszer létezik?
Megszámlálhatatlanul sok van és ezek mindenfajta vezetés nélkül is tudnak működni. Létezik egy működő folyamat a
testben, muszáj lennie.
Yawee, beszéljünk a találmányodról, a legújabbról. Úgy határoztad meg az irányított őssejt eljárást, mint egy „menj oda
és maradj ott” irányító technológiát azért, hogy közvetlenül oda vezessük az őssejteket, ahol szükségesek. „Irányítod” az
őssejteket, hogy elmenjenek egy helyre a testben és maradjanak ott, ahol felhasználhatóak. Na mármost, az egyének ma
ülnek a székeikben és erről semmit sem tudnak. De te igen és én is. Tudod azt, hogy vagy hihetetlenül szerencsés vagy
újra és újra, vagy valami mással van dolgod. Mivel ahhoz, hogy elvezess egy őssejtet egy „menj oda és maradj ott”
forgatókönyvvel, az olyan, mintha egy emberi lény arról számolna be, hogy kiáll egy milliárdnyi emberrel teli város
peremterületére és pont azt a személyt találja meg, akit keres, azonnal és véletlenül! Valahogy így működik.
A „menj oda és maradj ott” egy makroprogram, ami egy hihetetlen makro eredményt visz végbe. Hogyan? Milliárdnyi, ha
nem százmilliárdnyi DNS molekula, mind azonos az emberi testben. Valahogy azonnal képesek „beszélni egymással”. Ha
egy DNS molekula megérez valamit, akkor mind azt csinálják. A tudomány ezt még nem tudja. Lehet, hogy gondoltak rá,
de nem tudják. Van itt egy rejtély, hogy a DNS hogyan is csinálja azt, amit csinál. Valahogy kommunikálnia kell, azonban
még nincs olyan a tudományotok által ismert kommunikációs folyamat, ami ezt megmagyarázná. De mind „látják” a
programotok szándékát együtt, egyként és egyként is hajtják végre.
Elmondtuk nektek ezt korábban és könyveket is írtunk róla. A DNS-eteknek kvantum tulajdonságai vannak. Ez nem egy
kvantum molekula, de kvantumutasításokat ad. Oh, több is van ám itt. Minden DNS, amit a testetekben érzékelek most,
az egyedülálló, csak egyetlen kapcsolódó öntudattal. Ez azért van, mert az emberi lényben lévő DNS, egy önmagával
összekuszálódott állapotban van. Ez egy olyan kvantum módon van lezárva, ami egy jóakaratú egyesülésként működik.
Ez egy kvantumfizikai tulajdonság, ami még nincs teljesen megértve és a biológiában sincs teljesen alkalmazva. Ez
képviseli az okos testet, a veleszületett testet. Ha ennek a bizonyítékát akarjátok, akkor az mindenhol ott van!
Mit tudtok az egypetéjű ikrekről? Tudjátok, hogy azonos a DNS-ük és, hogy ők az egyetlen olyan emberi lények a
bolygón, akiknek az? Mit tudtok az egypetéjű ikrekkel kapcsolatos tanulmányokról? Tudtátok, hogy lehetnek akár a
bolygó két ellentétes oldalán is és mindkettőjüknek egyidőben azonos intuíciójuk lehet valami olyanról, ami a családjukkal
történik? Most, mit mond ez el a számotokra a DNS-ükről? Azt, hogy kapcsolatban vannak! Valójában egy különleges
kvantumállapoton belül állnak kapcsolatban. Mit tudtok a DNS-en belüli kvantum dolgokról? A válasz az, hogy majdnem
semmit sem! Tehát, hadd töltselek meg titeket. Ez csodálatos. Hadd töltselek fel titeket, mert ez minden tetteteket meg
fogja határozni, amit mostantól tesztek.
Most lassíts társam, mert azt akarom, hogy ez helyes legyen. Valami köze kell, hogy legyen ahhoz, ami az emberi lény
átkalibrálásánál történik. Amit meg fogok határozni, az az átkalibrálás folyamata és, hogy mi is változik meg oly
sokatokban.
A mező a DNS-etek körül kvantum és számos módon reagál más, a számára átadott kvantum dologra. A válasz nem
lineáris, nem kémiai és nem is észbeli gondolaton keresztül történik. Ez a körülöttetek lévő kvantumvilág egy olyan világ,
amit még nem tudtok megmérni és, amelyet még nem láttok. Nincsenek műszerek még, hogy bizonyítsátok, de lesznek
és amikor elérkeznek azok az idők, tisztán fogjátok látni. Akkor tudni fogjátok, hogy igazam van.
Ha a DNS egy bizonyos kvantumállapottal van körülvéve, akkor ez azt jelenti, hogy egy kvantum állapotban, kvantum
tulajdonságai vannak más dolgokkal kapcsolatban. Mi másra gyanakszotok még, hogy kvantum? A hangok, amiket
énekeltek kvantumok (a tobozmirigy hangjairól beszél, amit Todd leplezett le). A plejádiaktól érkezett magok biológiája
kvantum. Alaposan előre fogok szaladni és megállapítom majd, aztán Yawee rá fog jönni. Egy kvantumszinten ennek a
többdimenziós mezőnek, ami minden DNS-hez kapcsolódik, egy intelligenciája van és az eredeti mintához kapcsolódik.
Ami azt jelenti, hogy „tudja”, mint ahogyan a homeopátia is pontosan „tudja”, hogy mit próbáltok csinálni és ez
maximálisan jóindulatú!
A DNS-etek kémiája lehet, hogy 30-35%-osan működik 2014-ben, de a mesteri minta 100%-os. (Ez a minta ott van és
mindig is ott volt.) Ezért a DNS-estek körül lévő mező, mindig 100%-on dolgozik. Ti, mint emberi lények, a döntéseket
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mindig a dualitásra és az élet vágyainak a megteremtésére alapozzátok. De a DNS kvantumszintjén, az „okos test”
szintjén, van egy éljenző rész, amely a mintához kapcsolódik és mindig készen áll a haladásra. Jóindulatú és készen áll
bármivel együttműködni, amit csak adtok neki. Ez a homeopatikus hatás.
A korai kísérleteidben Yawee, felfedeztél valami vagyon szokatlant - a kvantumlézered egy homeopátiás hatását. Azt
találtad, hogy ha elindítod az utasításkészletet, még ha csak egy pár molekulához is, akkor mindegyikük egyidőben
megkapja a képet. Még ha egy lineáris módon adod is át nekik, mindegyikük egyszerre kapja meg.
A „menj oda és maradj ott” forgatókönyved, az emberi lény jóindulatával működik együtt, amely a mintához kapcsolódik,
pontosan tudja, hogy mit is akarsz mondani és ez mindig működni fog. Ez mindig működni fog! A testi intelligenciával
dolgozol, amely kvantum. Minél kifinomultabbá válnak az utasításaid, a jóindulat annál jobban meglátja és megérti, hogy
a test a mintán keresztül gyógyítsa meg önmagát. Te már tudod ezt. Amit teszel, az a kvantum homeopátia.
A részek és a darabok a linearitásban nem igazán járulnak hozzá a teljes hatáshoz, ugye Yawee? Nincs sok közük hozzá a
lineáris világban. A történet hátralévő része az, hogy egy kvantum párbeszédet valósítottál meg, az emberi test
összekuszálódott kvantum DNS-ével. Az ok, az eredmények annyira mélységesek, hogy néhányuk az ismert tudomány
arcába dörgöli azt, hogy neked vannak meg azok az első minősített kvantumfizikai energiáid a bolygón, amelyek aztán a
gyorsvágányt jelentik az emberi lény kvantumbiológiai részeihez. Alaposan elmondtam neked, hogy mindezek miért is
működnek. Több is van még, mindig van több, de ezt ismerve, továbbhaladhatsz pár olyan következő lépés felé,
amelyeket keresel és gondolkodsz róluk. Ismervén azt az alapelvet, hogy bármilyen biológiával is dolgozol együtt, az
„jóindulatúan fog együttműködni”.

Kedveseim, a DNS ezen kvantummezeje az egyetlen, amely egy kicsit távoli volt ebben az évben. A DNS-etek valódi
jóindulatúsága az, ami kapcsolatban áll a mesteri mintával, amely átkalibrálódik. Néha hozzáigazodik a mintához, néha
nem. Ezért van az, amiért úgy éreztek, ahogy. Ezért van, hogy néha meglep a betegség. Soroljuk fel 2013
átkalibrálásának néhány eredményét.
Az egészség az első. Ki kell ezt fejtenem? Több beteg öreg lélek volt 2013-ban, mint valaha korábban. Hirtelen olyan ez,
mint egy ezoterikus betegség járvány. Átkalibrálódtok! A dolgok nincsenek eléggé hozzáigazodva, de azon vannak, hogy
hozzá legyenek.
Na mármost, a Szellem nem használ naptárat és amikor elérkezik 2012 január 1-e, legyetek óvatosak, ne ünnepeljétek
meg azt, hogy minden nagyszerű lesz. Mivel egyesek közületek mások és az utak is különbözőek, így a kalibrációk sem
ugyanazok. A szóban forgó megoldások és a problémák különbözőek, de amit mondani akarok nektek az az, hogy az
átkalibrálás magjait, erre a 2013-as évre vetették el és 2014 az, ahol elkezdenek növekedni. Lassan, ezen DNS mezőtök,
vissza fog térni a kalibrálásból, de egy más emberi természeti mintával. Egy olyannal, amely ki van terjesztve és készen
áll a régi energián túli dolgokra.
Elmondtuk nektek azt, hogy ezoterikus túlélő módban voltatok és még azokat a tulajdonságokat is megadtuk a
számotokra, hogy tovább lássatok, amik semmilyen módon sem bírnak túlélési jellemzőkkel. Ezek könyörületet,
toleranciát és mértékletességet tartalmaznak. Továbbá nagylelkűséget és minden más olyan dolgot is, amiket a túlélő
mód nem. Azt mondhatjátok, hogy ez egy „másfajta túlélés”. Ez egy könyörület által megteremtett túlélés, amely elvezeti
a békét a Földre. Ezzel más olyan dolgok érkeznek, amelyek fent fogják tartani az emberi életet a bolygón, megveti a
világvége hívőket és a rájuk készülőket, valamint mindenki mást, akik a legrosszabbat várják. Apropó, meg fogják kapni
„a legrosszabbat”, mióta ez az üzenet az, amit átadnak a DNS-üknek. Találkoztatok már valaha olyan képzelt beteggel,
aki közvetlenül a sejtjeiből húzott ki minden olyan betegséget, amitől félt? Láthatjátok, működik! Egy jóindulatú
sejtszerkezet a legjobbját fogja nyújtani, hogy kövesse a „főnök” utasításait. Tehát, mik az utasításaitok? Mit mondotok a
körülöttetek lévő kvantum mezőnek? Ez a következő dolog, amiről beszélni akarok.
Egészség. Most már tudjátok azt, hogy mi is zajlik a saját testetekben és az jóindulatú dolog. Megvan rá az alkalmatok,
hogy kvantumutasításokat adjatok neki az intuíciótokkal. Nem azt mondtam, hogy az agyatokkal csináljátok, ugye? A
fogalmi intuitív gondolkodást kell, hogy használjátok. Lássátok magatokat gyógyultan! Lássátok magatokat a betegségből
vagy a rendellenességből kikerülve! Ezen utasításaitok, amelyek közvetlenül abba az átigazított receptorokkal együtt lévő
DNS-be fognak belemenni, amelyek sokkal készségesebbek, sokkal jobban készen állnak arra, hogy az információitokat
befogadják, mintsem azt valaha képzeltétek volna. A gyógyulás hamar bekövetkezhet, bízzatok bennem. A legrosszabbon
túl vagytok, de az új energiák átigazítása és a megkönnyítés el fog tartani egy darabig azért, hogy beilleszkedjen, így
adjatok időt neki. A legtöbbetek számára pedig… a legrosszabbon túl vagytok.
Tudatosság. Egy kicsit messze voltatok, ahogy mondtuk. A telihold éve teljes. A tudatosság nem tud a bennetek lévő
maghoz igazodni, ha mindig egy kissé távol van. Az energiák taszítanak és húznak, mivel ez az átkalibrálás. Ez taszított el
néhányatokat a Szellemtől, tudtátok? Tudom, hogy kik vannak itt, tudom, hogy kik figyelnek. Néhányan ki lettek húzva a
félelmeikből és ki lettek az Isten iránti szeretetükből is, így cinikussá váltak. Tudom, hogy kik vannak itt és tudom, hogy
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kik figyelnek. Ez az, amit az átkalibrálás tesz. Ha csakis az intellektusotokban bíztok, akkor semmi sem fog működni. Az
értelmetek nem áll kapcsolatban a veleszületettetekkel!
Tudjátok azt ugye, hogy a Felsőbb-Éneitekhez való kapcsolat, ami egy gyönyörű ezüstszál, az nem az agyatok
szinapszisainak egy terméke? Tudtátok ezt ugye? Nem tudjátok intellektuálisan megvizsgálni az isteniség fenségét. Ezt a
szívvel, a veleszületettel és az érzelmi testtel teszitek. Aztán kiegyensúlyozzátok azt az agyatok értelmi részével és tietek
az uralom!
Tudom, hogy kik vannak itt. Hányan próbáltak meg közületek kitartani abban, amivel rendelkeztetek? Emlékeztek az
érzésekre, amelyekkel akkor rendelkeztetek, amikor a régebbi energiában meditáltatok? Ez egy „ismert” energia volt. Mi a
helyzet azokkal a Szellemmel való kapcsolatokkal, amelyek megmosolyogtattak benneteket, vagy azokkal a dolgokkal,
amik jó érzést okozhattak belül - ezek most hiányoznak? Tudom, hogy kik vannak itt és tudom, hogy kik figyelnek. Nos,
hadd mondjak nektek valamit. Ez visszatér, de lehet, hogy másik állomásra kell hangoljatok, hogy befogjátok. Tehát,
legyetek tudatában ennek. Egyszerűen ne ismételjétek meg a régi módokat! Próbáljatok meg néhány új dolgot! Érezzétek
Isten lélegzetét, ahogy éppen most békésen lélegzik értetek. Ez volt a kettes számú, a tudatosság.
A hármas számú a szinkronicitás. Náhányatok számára megálltak a történések. Számítotok rá az életetek miatt és az csak
nem történik meg. Na mármost ez Yawee számára egy kicsit más. Elmondtam neki személyesen azt, hogy 2013-ban a
szinkronicitás kiemelkedő lehet a számára. De ez azért van, mert ő más és szükséges számára elvetni azokat a magokat,
amelyek végül el fognak kezdeni növekedni. Ezeket éppen egy héttel ezelőtt határozunk meg úgy, mint az afrikai
kontinens új határát. Ez valami olyan dolog, amit évek óta mondunk és ma most hallanotok kell ebben az összeállításban
- a kezdetét annak, amit megmondtuk, hogy pontosan hol történhet meg. Tehát Yawee segít megkönnyíteni az
átkalibrálást, ahelyett, hogy részt venne benne.
A szinkronicitás sokszor meg lett magyarázva, de ez szükséges ahhoz, hogy szinkronban legyetek az intuitív énetekkel és
a veleszületettetekkel. A jóindulatú kapcsolat a mintához, amelyre az intuíciótok miatt számítotok, átigazította önmagát
értetek és bonyolulttá vált. A dolgok, amelyekről azt gondoltátok, hogy meg kellene történniük nem tették és azok,
amikről pedig azt gondoltátok, hogy soha sem kellene megtörténniük, megtörténtek. Ez arra a kérdésre sarkall
benneteket, hogy helyesen cselekedtek-e, ugye? Tudom, hogy kik vannak itt, tudom, hogy kik figyelnek. Ez meg fog
változni és lassan visszaálltok szinkronba, mert a jóindulatú kapcsolat a mintával, a DNS-etek forrása, elkezd igazodni.
Mint emberi faj, elkezditek a DNS-etek aktiválásának egy nagyobb hatékonyságát befogadni. Ezt néhányan közületek
használni fogják és néhányan nem. De az emberiség egésze befogadja ezt és nem csak néhányan. A fénymunkások, az
öreg lelkek, rendelkeznek az Akasha bölcsességével és ők érzik, illetve tudják ezt. Az ősök bölcsességével rendelkeznek,
hogy figyeljenek az üzenetekre és hozzájuk igazodjanak.
Számítsatok a jó dolgokra! Hittetek volna nekem egy évvel ezelőtt, amikor 2013-ról beszéltem nektek? Nos, higgyetek
nekem most. Elkezdődik, hogy jobbá váljon. Mondtam én azt nektek, hogy a régi energia nehezen hal meg? Ez meg fog
próbálni megállítani benneteket. Most újra, ez a régi energia nem egy entitás odakint, hogy elkapjon benneteket. Ez
egyszerűen csak olyan sötét energia, ami egy bizonyos módon működik és kiegyensúlyozza a fényt. De legyetek
tudatában ennek, miközben a híreket nézitek és bizonyos történéseket láttok. Egy darabig nem fog jól kinézni a dolog,
mivel a hírek csak a sötétségről számolnak be.
Döntés, négyes számú. Rossz döntés. Néhányan közületek rossz döntéseket hoztak! Normálisan nem teszitek, tehát ott
ültök ostorozva magatokat, mert rossz döntéseket hoztatok! Visszatekintve jól tudjátok azt, hogy: „Egy öreg lélek vagyok,
jobban kellene tudnom. Tudnom kellene ezt vagy azt nem megtenni.”. Talán elmentetek bizonyos helyekre és
megteremtettetek bizonyos cselszövéseket, de ezek nem működtek. Aztán azt mondtátok magatoknak, hogy: „Jobban
kellene tudnom.”. Ez az, ami egy átkalibrálás alatt történik.
Látjátok, nem voltatok hozzáigazodva a „józan eszetek” mintáitokhoz és a döntésetek nem olyan, mint normálisan egy
átigazítási időszak alatt. Mondtam nektek egy évvel ezelőtt, hogy ez jó is lehet, ha bemásztok egy évre egy WC-be, nem
jöttök ki onnan, valaki etet titeket az ajtó alatt, így nem kell érintkezzetek az élettel. (Nevetés) Természetesen ez Kryon
humor, de értitek, hogy mit mondok. Amikor kikerültetek az életbe, kapcsolatba kerültetek vele és keresztülmentetek
rajta olyan döntéseket meghozva, amiket állandóan tesztek, akkor nem volt mindegyikük jó ebben az évben. Ez ne
lombozzon le titeket. Tekintsetek 2013-ra úgy, mint egy évre a sötétben, ha akarjátok. Egy ködön mentetek keresztül,
ami tisztul, de a köd nem tisztul ki azonnal. Ahogy lassan távolabbra láttok előre, jobban fogjátok érezni az utat.
Sok módon fogjátok azt érezni, hogy jobbá válik kedveseim. A kapcsolat, az igazodás - semmi sem jobb, mint egy teljes
DNS igazodás a Teremtés mintájához.
Jóindulatú DNS: Felismerted azt Yawee, hogy te vagy az első, aki ezt ilyen mértékben használja? Felismerted azt Yawee,
hogy mit is tehetsz meg mostantól, ezen dolgok ismeretén keresztül? A „menj oda és maradj ott” csak a kezdet. Próbálj
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meg valami még csillogóbbat és essél ámulatba! A DNS egész kvantummezeje tudja, hogy kik vagytok, mit tesztek és az
egész emberi lény engedélyével ez működni fog. Működni fog.
Végezetül a félelem. Egy fénymunkás vagy, egy öreg lélek, majd azt mondod, hogy: „Nos, igazából nem félek semmitől
sem.”. Óh, dehogynem! Korábban használtam a kifejezést és ez a társam agyából származik. Kérlek bocsássatok meg, ha
ez nem túl vicces, de 2013 a „Kérsz egy kis tüzet madárijesztő?” éve volt.
Az egyensúlyhiány mindent, amik vagytok, le tudja rombolni és rá tud venni titeket arra, hogy féljetek a központi
magotok elvesztésétől. Csak egy pár dolgot ragad meg, hogy kétségbe vonja a spiritualitásotokat, ugye? „Helyesem

teszem? Szellem, helyesen cselekszem? Ennek nem kellene megtörténnie. Mit tettem rosszul? Jól csinálom? Miért mennek
olyan rosszul a dolgok?” Kedveseim, itt vagyok, hogy elmondjam nektek azt, hogy semmi sem ment rosszul. Minden úgy
van, ahogyan lennie kell fénymunkás, mert te vagy az egyetlen, aki átkalibrálódik. Érted ezt?

A bolygó 90%-a csak üldögél ott, jól érzi magát és semmi furcsa sem történik. Ez azért van, mert ők nincsenek
kapcsolatban azzal, amivel az öreg lélek igen. Lehet szabad akaratuk és szabad választásuk, de nem érdekli őket. De
titeket igen. Ez azért van, mert engedélyt adtatok az átkalibrálásra. Ez hogy tetszik?
Azt akarom, hogy mindenki, aki most hallgatja és olvassa ezt, fogadja el azt az ajándékot, amit átnyújtunk a számotokra.
Ezt egy kvantum módon tesszük. Arra kérlek titeket, hogy engedjétek el a félelmeteket! Ez egy régi energiás papírtigris,
ami azt mondja, hogy ha a dolgokat másnak érezzük, akkor valami nincs rendben. De ez nem igaz. Mindent helyesen
tesztek, mindent helyesen! Ebben a folyamatban, elő fog bukkanni a számotokra az, hogy miért is vagytok itt és mit is
tesztek. Miért ti? Miért most? Lehetséges az, hogy mindvégig ez volt a terv?
Dobjátok el ezt a hamis félelmet! Ne hagyjátok, hogy egy átkalibrált év körülményei arra sarkalljanak benneteket, hogy
elveszítsétek a hiteteket. Fogjátok a kezeiteket ha úgy kívánjátok, ragadjátok meg a Felsőbb-Ént most és ne engedjétek
el. Mivel ezt a Felsőbb-Én ajánlja fel a számotokra. Ideje befejezni ezt az átkalibrálási badarságot, a furcsa és szokatlan
érzéseket, vagy a betegséget, illetve azt, hogy nem tudjátok, hogy mi a baj veletek. Ideje befejezni a kételkedést afelől,
hogy kik is vagytok, vagy azt, hogy megpróbáljátok kitalálni miért is döntötök viccesen, illetve, hogy miért nincsen
szinkronicitás.
Az egész idő alatt veletek voltunk és mondtuk, hogy ez következik. De amikor megkapjátok, nem tudjátok, hogy miért és
sokan válnak félelemteljessé. Ideje eldobni a félelmet. A dolgok el fognak kezdeni igazodni és amikor megteszik, a remélt
dolgok szinkronicitása el fog kezdeni összepasszolni és megnyugodni. Néhányan közületek nagyobb szinkronicitással
fognak rendelkezni, mint sem azt valaha is képzelték volna és ez kárpótlás lesz 2013-ra. El fogjátok kezdeni megérteni,
hogy miért történtek meg bizonyos dolgok úgy, ahogy.
Kedveseim, öreg lelkek vagytok. Ti vagytok az előfutárok és a galaxis reménysége. Mindazokban az években eljöttem
korábban, hogy átadjam a számotokra ezt a közvetítést a mai estén. Felismertétek ezt? Csak a remény volt akkoriban,
amivel átkelhettetek a hídon - a napéjegyenlőségek precessziójának a váltásakor - csak a remény. De határozottan
átkeltetek és most elkezdődik a munka. 2013 elmúlt, a munka az lesz, hogy elkezdjétek szinkronizálni magatokat ahhoz,
akik vagytok.

„Kryon, miért kell keresztülmennünk ezen?” Ezért hívnak benneteket fénymunkásnak kedveseim. Néhány ezen munkák
közül, nehéz.

Távozni készülünk és legközelebb, amikor közvetítek már 2014 lesz. A 2014-es év egy „7-es” évet képvisel, az istenség
évét. Legyenek az egészségi ügyeitek, a tudatosságotok, a rossz döntéseitek és félelmeitek által elvetett magok a talajba
temetve! Aztán öntözzétek meg őket könyörülettel és, ami ki fog nőni, az az a gyönyörűség lesz, amit mindig is vártatok.
Engedjétek át a talajt a kemény munkátok gyümölcsének, hogy végül megteremtse a fordulópontot a béke számára a
Földön.
Hadd uralkodjon a könyörület bennetek kedveseim és álljatok büszkén, hogy megtettétek. Megtettétek.
És ez így van.
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