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Dallas, Texas - 2010. december 11. 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel10_dallas.html ) 
 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Valójában ez az üzenet a fátyolnak arról az oldaláról származik, ami a ti otthonotok. A bennetek lévő alkotó energia ma 
este itt jelen van, de a 3D-s állapotban amiben vagytok, csak azt látjátok, hogy egy férfi ül ott elől és egy furcsa nevű 

angyali energiát jelenít meg és a neve egyenlő 11-gyel (Kryon számmisztika) és látszólag onnan beszél, ami a ti 

valóságotok másik oldala. Na és mit tesz a ti 3D-s elmétek ezzel? Vajon látsz magad előtt talán egy fátylat? Vajon az az 
ember átbökte a fátylat? Talán el tudsz képzelni egy többrétegű létezést, ahol te az egyik helyen vagy, Kryon meg egy 

másikon? Hadd mondjam ezt el kvantum szempontból, mert én látszólag egy férfi által szólok hozzátok, akinek egy 
mikrofon van a kezében. Mégsem ez az ahonnan én jövök, én abban az átjáróban vagyok, amit Emberi Lénynek hívtok, 

mégis ott vagyok mindenhol. 

 
Ha pontosan és tisztán hallasz engem és ha a harmadik nyelv is jelen van és készen áll, akkor van esély a 

kommunikációra. A Felsőbb-Én átjárója megnyílik a Teremtő energia engedélyével, ami te vagy, ami benned van, ami a 
részed és a tiéd. Ez a lényege annak, amit Istennek hívtok és ahonnan én jövök. Mi nem vagyunk szétválasztva. Én 

benned vagyok. És itt van a kommunikáció átjárója is, mindig is itt volt és mindig is itt lesz. És nem ott van elől, egy 
székben ülve, egy Ember hangja az erősítőn keresztül. Arra biztatunk ezért, hogy éld ezt meg kvantum formában, hogy 

úgy mondjam, kívül a 3D-n. Hallgasd és értékeld belülről. Meg tudod tenni?  

 
Ó kedveseim, mi egy kortalan hallgatósághoz beszélünk. Nem csak azokhoz itt a teremben, de azokhoz is, akik a felvételt 

hallgatják és akik olvassák e sorokat. Most bemutatjuk nektek ebben az áttekintésben, hogy mit gondol a Szellem az ő 
kvantum módján. Ez lesz ebben az évben az egyik utolsó nyilvános közvetítés. Helyénvaló tehát, ha ezt amit most 

elmondok, úgy tekintitek mint egy visszatekintést arra, hogy mi történt eddig és én el is fogom mondani, pár percen 

belül. 
 

A Szellem másként látja a dolgokat mint ti, ezért hallani fogjátok mindkét változatot. Hallani fogjátok az érzékelés három-
dimenziós változatát, aztán elmondjuk azt is ami kvantum. Kvantum állapotban nem az a lineáris valóság létezik, ami a 

tiétek. Amit ti tesztek a linearitásban, az óra amelyet követtek, nem a Szellem rendszere. Ezért amikor összegezzük az 
évet, az egy kicsit más lesz mint ahogy azt ti elvárnátok, mert mi nem abban az időkeretben tekintünk a dolgokra mint ti. 

 

Társam gyakran beszél az energia számmisztikai aspektusáról, ő tanítja is ezt. A számokban ott egy kommunikációs 
energia. Más szóval, egy üzenetet közvetítenek. Nem "tesznek" semmi mást, semmivel többet, mint amennyit egy könyv 

tesz. Amikor olvasol egy könyvet, az csak papír meg tinta, mégis gyakran pityeregsz, vagy a szívverésed felgyorsul. Vajon 
azt mondod ilyenkor, hogy a papírnak meg a tintának az energiája? Nem. A kommunikáció az, amit a könyv nyelvezete 

magába foglal. A számok nyelve hasonló módon működik. Ez az egyik leginkább ősi tudomány a bolygón és nagyon 

sokféle módon felhasználták több ezer éven keresztül. 
 

A legaktuálisabb és legegyszerűbb módja az, amit ajánlottam társamnak, hogy használja. Ezt az ősi Tibetben fejlesztették 
ki, mert itt nyugodott a bolygó Kundalini energiája 13.000 évig. India és Tibet lett az a hely, ahol több könyörület volt, 

ahol magasabb szinten gyakorolták és több Sámán-energia volt, mint bárhol másutt a bolygón. Így logikus, hogy azt a 

számmisztikát mutatom meg nektek, amit ők fejlesztettek ki, abban a formában amivel ők dolgoztak. Lehet, hogy egy 
kicsit bonyolult, de mondtam a társamnak, hogy egyszerűsítse, hogy érthető lehessen. 

 
Így hát azt fogjuk használni, ami egyszerűen csak numerológia, hogy megnézzük, hogy is néz ki a 2010-es év. Ha 

összeadod a számjegyeket, egy hármast kapsz. A hármast úgy definiálja a számmisztika, mint katalitikus energiát. 
Úgyhogy bármikor meglátod a hármas energiáját valamivel kapcsolatban, amit meg akarsz határozni, katalizátort jelent. 

Ezért azt mondhatod, hogy a 2010-es év egy katalizátor év volt. Mivel ez a számjegy körbejár a számoknak egy szabályos 

ciklusában, (ahogy az évek lineáris számai telnek) ez a szám volt már itt előbb is. De az energia amiben most vagytok, 
(de már az elmúlt alkalommal is), felerősít mindent ami ezoterikus és a legtöbb minden ami most a bolygón történik, 

tisztábban látható, ha azoknak az ősi energia-rendszereknek a fényében vizsgálod őket. 
 

Egy katalizátor a kémiában megnöveli egy anyag reakcióképességét, amikor az kapcsolatba kerül egy másikkal. Gyakran 

az eredeti anyag változatlan marad és egyszerűen csak segíti a reakciót. Vagy nagyon hatásosan egyesít két dolgot, hogy 
létrehozzanak egy harmadikat. Ha 2010 egy katalizátor energia, valójában nem is a változásról van szó, mint inkább a 

változáshoz való beállításról. Nos emlékezz csak, a Szellem nem lineáris. Tehát a változások amelyeket a katalizátor-év 
hoz létre, nem feltétlenül kell, hogy bekövetkezzenek a létrehozás évében. Vagyis valami ami majd a 2010-es évben 

történik, vagy már megtörtént, eltart még egy darabig és kiterjeszti az energiákat a jövőbe is, a 2011-es évbe. 
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Mielőtt megnéznénk mi történt ebben a katalizátor évben, vizsgáljuk meg milyen gyakran fordul elő a hármas éve. Aztán 

különítsük el a 2-est és az 1-es, hogy miből állnak azok az energiák és így meg tudjátok érteni a mondanivalójukat. 
 

Mikor volt utoljára katalizátor évetek? Azok akik összeadták a számokat, már tudják, hogy ez 2001-ben volt. Vajon 

emlékeztek mi történt 2001-ben? Ezért megkérdezem az ebben a kultúrában élőket: Vajon az az esemény valóban 
létrehozta a változás lehetőségének energiáját? És kihatott az elmúlt 10 évre, vagy többre? A válasz igen. 2010 a 

lehetőségek hasonló energiájával rendelkezik. Nos, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy nemzetközi tragédiának kell 
bekövetkezni, hogy bármit is helyére tegyen. Ez nem mindig azt jelenti, hogy negatív energiák hozzák létre a jövőt, sőt. 

Ez egyszerűen a katalizátor energiája és az Emberek szolgáltatják tetteikkel a katalizátort. 

 
Emlékezz, hogy a Szellem másképp tekint ezekre a dolgokra, mint te. Hadd beszéljünk hát erről a ti országotokról. Mit 

láttok magatok körül? Bement az elefánt a porcelánboltba, ahogy a társam mondaná. Szörnyű egy év volt a gazdaságotok 
számára és minden lehetőség adott volt, hogy ez sok aggodalomra adjon okot. Hatalmas méretű visszaélések voltak a 

bankrendszerben, a biztosítási rendszerekben és a beruházási folyamatokban. Úgyhogy a valutátok amit dollárnak hívtok, 
lassan gyengülni kezdett a többi nemzetközi pénzügyi rendszerekkel szemben. Ténylegesen leértékeltétek a dollárt, (és ez 

tényleg így van, mindenképp, tekintet nélkül arra, hogy ez tudatos volt). 10 évvel ezelőtt mondtuk, hogy ez így lesz. 

Többen megjegyzést is tettek Kryonnak, hogy az Egyesült Államok soha nem tenne ilyet szándékosan. Nem is kellett neki. 
A szabadon lebegő világgazdaság megtette ezt nektek. 

 
De az amerikai Emberi Lényeknek ez félelmetesnek tűnik, mert végigküzdöttétek ezt és azt kérdezheted: "El fogom 
veszíteni az otthonom?" Vagy egy másik esetben: "Miért veszíteném el az otthonom? Valamikor is jobbra fordul ez a 
helyzet, mi történik, mit tettünk, hogy ilyen dolgok történnek velünk, mivel érdemeltük ezt ki?" Ez tehát az Ember 
háromdimenziós nézőpontja a 2010-es évről. Én pedig azt akarom elmondani kedves Emberi Lény, hogy néz ez ki a mi 

nézőpontunkból. Nem olyan sok évvel ezelőtt, elmondtuk nektek, hogy tulajdonképpen ez volt a potenciál. Elmondtuk, 
hogy nagyon kemény volt annak a lehetősége, hogy az ország legnagyobb részvénytársaságai közül néhány megbukik. És 

azt is mondtuk még, hogy "amelyik először összeomlik, az a biztosítás lesz." Megtalálhatjátok ezeket a dolgokat a 
közzétett Kryon anyagokban. 

 

Nos, azok akkor csak potenciálok voltak, mindegyik. Nincs olyan dolog, hogy jövendölés és a Szellem nem tudja, mit fog 
tenni az Ember. De az erős potenciálok esetében, ti gyakran beteljesítitek azokat és a valóságotokká válnak. Voltak akik 

megkérdezték, hogy tudjuk előrelátni a gazdasági dolgokat, mivel azok nem spirituális dolgok. Hadd áruljam el, hogy 
tudjuk ezt megtenni és hogy az mit jelent. Ez majd betekintést nyújt az eljövendő közvetítésekbe, ahol majd megadjuk a 

közeledő potenciálokat. 

 
Több mint 200 évig ez az ország ugyanolyan módon működött, ugyanabban a rendszerben. Persze egy kissé 

folyamatosan változtattátok a szabályokat, de alapvetően ugyanaz maradt és a kapzsiságon alapult. Ez egy olyan 
rendszer volt, ahol a gazdag lassan egyre gazdagabb lett és a szegény egyre szegényebb. Nos ez nem ítélkezés, 

egyszerűen tény. Egy régi energiában ez működött és még jó rendszer is volt, mert azok a középosztályban még jól is 

éltek, jobban mint más országokban. De hirtelen kedves Emberi Lény, szembe találod magad egy új energiával, ami 
egyszerűen nem tudja fenntartani a régi módszereket, még az alapvető gazdaságnak is változnia kell. Ezért a régi 

energiára épült pénzügyi rendszerek darabokra hullnak. Az új tudatosság nem támogatja őket, ezért széthullnak. A múlt 
tévedései felhalmozódnak abban, amit úgy hívtok recesszió. (gazdasági pangás) 

 
Az Ember azt mondja: "micsoda katasztrófa", a Szellem pedig: "Gratulálok, mert azokat a szabályokat reformáljátok, 
amelyekre szükségetek van. Döntéseket hoztok, kívül azon a skatulyán, amely szerint a te országotokban mindig is 
történtek a döntések, ezelőtt." Amit ezután tesztek, az már a katalizátor, a hármas. Merre indultok, hogy alkalmazzátok? 
Milyen lesz az új rendszer, amikor majd felépültök? (mert fel fogtok) A dollár visszatér. Ez az ország meg tudja változtatni 

pénzügyi rendszerét, politikai rendszerét és magát a kapitalizmus szemléleti módját, majdnem máról-holnapra. Egyike a 
keveseknek, aki meg tudja ezt csinálni és az egyetlen, amelyik elég nagy ahhoz, hogy ezt megtegye. Tehát mi lesz a 

következő modell, amit be fogtok mutatni a világnak? Mit szóltok egy olyan modellhez, amelyik több tisztességgel 

működik, amikor nagy pénzről van szó? Hát, ez történik. 
 

Lesznek olyanok, akik majd itt ülve csak a félig üres poharat látják, mert csak a negatív dolgokat számolják és nem értik, 
hogy miről szól ez az új energia, vagy az érvelést amit a Szellemtől hallanak. Észak Amerika volt mindig az egyesítés 

modellje. Ti mindig azon modell mellett voltatok, hogy több tisztességet a kormányzatba. És most újra csak 
megváltoztatjátok a dolgok működésének módját. Hányan tudjátok majd az ünnepségen amit úgy hívtok Újév éjszakája, 

bevállalni, hogy elmondjátok: "Köszönöm Istenem a recessziót. Köszönöm neked Szellem, hogy betettél minket a 
darálóba, mert bármerre is megyünk, ez egy katalizátor év és be fogja állítani a díszleteket a felépüléshez és a 
kitartáshoz"? 

 
A 2010-es év egy 2-es és egy 1-est jelent együtt. Ha nem adod őket össze (ha így csinálod meg a számmisztikát, a teljes 

energiát kapod), csak elmondják a történetet, mert a 2-es a dualitást jelenti. Ez a 2-es energiája a tibeti nyelvben. A 

dualitás az angyali és a biológiai kombinációját jelenti - az Emberi Lény fő jellemzője. Ahogy itt ülsz ezen a széken és 
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hallgatod az előadást, a felvételt, vagy olvasol, az ami a "lényeged", a dualitás energiájával rendelkezik. Fel tudod fedezni 

belül a Teremtőt vagy nem? Haladhatsz bármelyik irányban amerre csak akarsz. Létrehozhatsz gonosz dolgokat ha 
akarsz. De létrehozhatsz mennyei dolgokat is ha úgy döntesz. Ez az Ember. Ez az emberiség hatalma. Szabad akaratod 

van és mindig is az volt. Ez a dualitás. 

 
Most vessünk egy pillantást az 1-esre a 2-es mellett. Azért tesszük ezt, mert a számok hatással vannak egymásra ott, 

amit úgy hívnánk, hogy összefüggő számmisztika. Ugyanabban az egyenletben állnak, illetve ugyanabban a csomagban, 
így jelentik az évet, tehát hatással vannak egymásra. Mit jelent az 1-es? Új kezdetet jelent. Nézzétek csak 2001-et. Nem 

fogjátok elfelejteni ugye? Mindent megváltoztatott. Egy új kezdete volt annak, hogy ez az ország hogyan kezeli a 

biztonság fenyegetését és hogy milyen legyen az utazás. Ez a mostani azonban más. Ez az országotok pénzügyi 
rendszerének új kezdete, a nagy pénz szerkezete. 

 
Ti szó szerint megújítjátok az Egyesült Államokat. Folyamatos felemelkedésnek lesztek tanúi a politikában, ahogy 

mozdultok előre meg hátra, attól függően, hogy mi mellett döntötök, hogy mit vártok el azoktól, akik megpróbálkoznak 
vezetni benneteket. Egyébként, ők még mind be vannak mocskolva a régi energiától. Egytől egyig. Nézd csak az átlag 

életkorukat azoknak a kormányzatban és látni fogod a problémát. Mert az idősebbekből lesznek majd a tanácsadók, ha 

fiatal is az elnök. Jó időbe beletelhet, amíg többségben lesznek a fiatal nők és férfiak, hogy valamiféle változást 
okozzanak, ami után úgy vágyódtok. 

 
Csak idő kérdése és egy kicsit több konceptuális tudatossággal, az Emberek meg fognak oldani olyan dimenziójú 

problémákat, amelyekre azelőtt sohasem létezett megoldás. "Kryon, te körbe-körbe beszélsz. Mit akarsz ezzel mondani?" 
Türelem. Minden dolog változik. És ahogy látod, a fiatalok egyre feljebb kerülnek a ranglétrán és odaérnek, hogy belőlük 
lesznek majd a vezetőitek. Olyan megoldásokat fogtok látni, amilyeneket mindig is kerestetek, amelyek logikusak és 

amelyeknek van értelmük. Azon fogtok majd csodálkozni, miért tartott ilyen sokáig. 
 

A Szellem így látja a recessziót, mint pozitív változást egy olyan irányban, ami összhangban van az energiával, ami éppen 
változóban van a bolygón. Tehát, ezt feltételeztük. Mégis sokan majd csalódottak lesznek a politikai és a gazdasági 

folyamatok miatt és így beszélnek: "Úgy néz ki, mintha csak ide-oda, meg oda-vissza toporognánk és egyáltalán semmi 
nem történik." Ti háromdimenziós dolgokról beszéltek, dokumentumokról, törvényekről, eseményekről, kék és vörös 
államokról. Mi az energiáról beszélünk. Az energia, amit egyszer beültetsz a Földbe, az állandó. Hogy úgy mondjam, 

minden amit letétbe helyezel és bölcs, az itt marad és arra építesz. Nem vesz el, újra megtalálod amikor majd újra 
megjössz. "Te még mindig körbe-körbe beszélsz, Kryon." 
 

Vannak akik már meg is találták közületek. Lassan létrehozzátok ami szándékotokban állt. A Szellem az emberiséget 
generációkon keresztül szemléli. Mi afelé hajlunk, hogy az Emberi tudatosságra 60 éves ciklusokban figyeljünk. Számodra 

ez egy kicsit több mint két generáció. Ilyen sokáig tart valaminek egy régi energiában, hogy megváltozzon és hogy az 
legyen ami. Én elmondom miért, mert ez az energia az, amiről a felnőttek meséltek a gyerekeiknek és aztán a gyerekek 

meséltek az ő gyerekeiknek és ez egy állandó változást hoz létre. Két generáció. Ennyi fog eltelni. Tehát a Szellem azt 

nézi, hogy mi történt az Emberekkel, a tudatosságnak azt a világszemléletét használva. 
 

Gaia 
 

Beszéljünk az emberiségről. "És hogy tegyük ezt?" kérdezheted. Nos, nézzük meg először Gaiát, mert az emberiség 
tanulmányozásával kapcsolatban meg kell vizsgálnotok Gaia energiáját, mert ezek kapcsolatban vannak egymással. Tehát 

a nagytól a kicsi felé haladva, nézzük mit tett Gaia 2010-ben azért, hogy megerősítse, amit létrehoztatok. 

 
Már mondtuk, hogy az időjárás változásai előtt álltok. 21 évvel ezelőtt mondtuk ezt! És újra elmondom, mi sokkal 

hosszabb ciklusokban szemléljük a dolgokat mint ti. Az Ember rövidlátó. Egyetlen élet hossza áll rendelkezésére, hogy 
szemlélje azokat a ciklusokat, amelyek sokkal hosszabbak mint egy élet. (Egy jövőbeli közvetítésen majd elmondom 

nektek a Szivárványszobáról szóló példabeszédet, hogy megértsétek ezt.) Voltak akik azt mondták: "Nos, a Föld olyan 
gyökeresen változik, valami biztos nincs rendben. Mit tesz velünk Gaia manapság?" Ezek a szavak egy nagyon 
háromdimenziós gondolkodási folyamatból származnak, amelyik úgy gondolja, hogy biztosan valami baj van minden 

alkalommal, amikor csak félig van a pohár. Nos, a pohár éppen ott van, ahol mi mondtuk, hogy lesz, terv szerint. 
 

Az ok pedig amiért elmondtuk, hogy az időjárás változni fog, mert egy vízcikluson haladtok keresztül, amiről szintén 
szóltunk már korábban. Erről még sokat fogunk beszélni ebből a székből, mert ez egyre nyilvánvalóbb lesz, ahogy az idő 

halad arrafelé, ami tulajdonképpen történik. Az időjárás amiben éppen most vagytok, végül egy nagy lehűlést 

eredményez a bolygón. Történt már ilyen ezelőtt is. Ez egy vízciklus, ami majd véget vet sok Földi életnek, de a 
tudományotok ezt nem ilyen módon látja, mert ez új számukra. Most rendelkezésetekre állnak az eszközök, hogy 

lejegyezzétek ezt a ciklust és két generáción belül látni fogjátok a szépségét. Ez egy "frissítő" ciklus és befolyásolja az 
életet a Földön. 
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Ami először történik, hogy a jég részben megolvad a pólusokon északon is meg délen is - nem mind, de nagy része. Ez 

azt eredményezi, hogy néhány centiméterrel megemeli a világtenger szintjét és átrendezi a víztömeg súlyát a bolygón. Ez 
szétosztja a súlyt a pólusokról (a jég koncentrációját északon és délen) egyenletesebb elosztást biztosítva ezzel a 

földkéregnek. Ez az átrendezés akkor másképp fogja nyomni a Föld kérgét, földrengéseket és vulkanikus tevékenységet 

eredményezve ezzel. 
 

Ebben volt részetek az elmúlt években ugye? Akkor lesznek majd olyanok, akik látva a földrengéseket és a vulkánokat, 
azt mondják: "Valami szörnyű dolgot tettünk. Gaia büntet bennünket." A pohár csak félig van, ugye? Közben ez csak az 

Ember, aki nem érti, hogy csak a Föld igazodik az Emberi tudatossághoz. 

 
Nos, ez a vízciklus előbb következett be, mint azt feltételeztük! Ti hoztátok előre az időzítést, mert előrehoztátok magát 

az időt. Megkérdezem ezért azokat az öreg lelkeket, akik itt ülnek előttem és azokat, akik olvassák vagy hallgatják a 
felvételt: Vajon éreztétek az idő fokozódását? Gyorsulóban van! És habár a ti 3D-s óráitok ugyanannyi másodpercet 

számolnak, a többdimenziós óra ami ott van bennetek, sokkal gyorsabban jár. És Gaia része ennek a dimenziós órának, 
veletek együtt gyorsul vagy nem? Ezért nyugodtan mondhatjátok (és igazatok lesz), hogy az Emberek változtatták meg 

az időjárást! 

 
Tehát amit ti globális felmelegedésnek hívtok, az épp az ellenkezője. Végül majd azt látjátok, hogy ez globális lehűlés. 

Figyeld csak a következő évet (2011) mi történik a téllel, mert a ciklus itt van. Csak tréfából, menj le az utcára amikor 
majd jobban havazik, mint szokott és kiabáld: "Globális felmelegedés, globális felmelegedés!" (Nevetés) 

 

Hát ez történik Gaiával és elmondom kedves Ember, az, hogy mi fog a következőkben Gaiával történni, tőled függ. 
 

Hadd mondjam el a legfrissebb dolgot, amit a tudomány produkált. A felfedezés ilyen: a felfedezni való mindig is ott volt, 
csak arra várt, hogy meglásd és felfedezd, de számodra ez új. Habár ahogy ezt most kijelentem, vajon emlékszel majd, 

hogy beszéltem róla? 
 

A tudósok már óránként tudják mérni a bolygó mágnességét. Amit ti a rács mágneses fluxusaként neveznétek, annak az 

erőssége váltakozó. Azonkívül, helytől függően nem egyenletes a sűrűsége. Nos, ennek mindnek oka van, de ez az első 
alkalom, hogy a térben a talajon is mérjétek ennek a fluxusnak a változásait, óráról órára. 

 
A múltban csak néhány hónaponként tudtátok ezt mérni. Az is elég jó volt, de az újabb módszerekkel most már valós 

időben mérni tudjátok és hirtelen megtörtént egy felfedezés. Lehet, hogy ti nem is tudtatok róla és ezért van rá szükség, 

hogy most meghalljátok vagy elolvassátok. Mert ez egy mélyről jövő információ és különösen az, ahogy ez a kapcsolat 
működik Gaia és az emberiség között. 

 
Tudományotok felfedezte, hogy a mágneses fluxusban történő változások, más szóval a mágneses mező erősségének 

változásai az Emberi eseményekkel összhangban történnek, növekszenek és csökkennek! Lélegzés. Gondolkozz csak. 

Látják, amikor az Emberek nagy tömege egyszerre hagyja el a bolygót, megváltoztatja a mágnességet! Amikor a bolygón 
könyörületet mutattatok azok iránt akik elszenvedték az eseményt, szintén változott! Amikor lelkesedtetek, mert történt 

valami amit megünnepeltetek, változott! Ez egy hihetetlenül szinkronisztikus jellemző, számotokra teljes mértékben 
váratlan és figyelemre méltó.  

 
A Föld mágneses rácsa attól függően változik, hogy mi történik az Emberekkel. 

 

Nos, mit mond ez neked az emberiség energiájáról? Ez az energia a bolygó fizikáját módosítja. Ne Gaiát kérdezzétek, 
hogy mi fog történni. Inkább az emberiség tudatosságát kérdezzétek, hogy mi fog történni. És én elmondom nektek, 

hogy amit éppen most láttok, hogy történik az emberiséggel, ez volt a cél és terv szerint történik és soha ezelőtt a Föld 
történelmében nem történt ilyen. Az időt soha nem gyorsítottátok fel ezelőtt, persze a lehetőségéről szóltunk 21 évvel 

ezelőtt. 

 
Mindez része az ősi próféciának, ami a bolygó Kundalini energiájának mozgásáról szólt. Ez Gaia szív-csakrájának az 

energiája és a szó szoros értelmében elhagyta Tibetet és Indiát és elmozdult, ahogy azt elmondtuk, a Föld alsó része 
felé, útban van Peru és Chile felé, oda amit Patagóniának hívtok. Ez a bolygó energiájának a fokozódása. Mindez ami 

történik, része egy létfontosságú elmozdulásnak, erről beszéltek az Inkák a próféciáikban, erről beszéltek a Mayák az ő 
próféciáikban és még az Észak Amerikai Teton indiánok is. 

 

A Szellem másképp szemléli a dolgokat, mint ahogy azt ti teszitek. Ti egy lineáris időkeretben működtök, a Szellem nem. 
Amikor azt gondolod, hogy tragédiát látsz, gyászt és halált, meg kell értened ezeknek a lelkeknek a tervezetét, akik egy 

olyan potenciállal jöttek le, hogy az megtörténjen, mert meg volt írva még mielőtt ők megszülettek, hogy ezek a dolgok 
bekövetkezhetnek egy békés Föld felé vezető úton. 
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Hatvan évvel ezelőtt, a II Világháború végén Európában, egy négy futuristából álló csapat feltette magának a kérdést: 

"Hogy tudnánk megakadályozni, hogy ez valaha is újra megtörténjen? Mindig oda lyukadunk ki, hogy le akarjuk igázni 
egymást. Már többszáz éve, mást se csinálunk, felszereljük a hadsereget és leigázzuk egymást." Így hát, összeállították 

annak a kezdeményét, amiből megszületett az Európai Unió. Egy céljuk volt, azt mondták: "Mi lenne ha fölépítenénk egy 
olyan valamit, mint az Amerikai Egyesült Államok? Egyetlen pénznemmel, az országoknak egy olyan csoportja, amiből egy 
állam lesz, határok nélkül és Európai Uniónak fogjuk hívni." 
 
Éppen ezt tették és 60 évbe telt. Most egy erős pénzzel rendelkeznek és az elképzelés működött. Persze vannak dolgok, 

vannak problémák és vannak megoldanivalók, de megoldották őket és megérkeztek. 

 
De kedveseim, szeretném ha megnéznétek az összefoglalót. Amikor összerakjátok a dolgokat és egységesítitek őket, egy 

olyan valami jön létre, ami az új energiában stabil. Amikor szétválasztjátok a dolgokat, olyan dolgok jönnek létre, 
amelyek nem stabilak. Eljön majd az idő, amikor ennek a bolygónak öt pénzneme lesz, csak öt valuta. Ezek jelentik majd 

az öt kontinenst, amelyek a dolgokat egymáshoz illesztették, leginkább úgy, ahogy az európaiak tették. Ebben a 
pillanatban, ahogy ezt mondom, már ott van egy csoport Dél Amerikában amelyik ugyanezt teszi. Egy az elképzelésük. 

"Mi lenne, ha össze tudnánk hozni az összes országot egy fedél alá, minden határ nélkül, egy valutával és ezt az egészet 
két generáció alatt. Sokkal erősebb gazdasági befolyással bírnánk a Földön." Egy olyan modell után kutatnak, ami szerint 
az Egyesült Államok és az Európai Unió is működnek. Végül Afrika is megcsinálja, 50 év alatt. Az Európaiak tudták, hogy 

mit fognak csinálni, mert az egységesítés eredménye a következő: Azok az országok, amelyek kereskedelmileg függnek 
egymástól, nem fognak egymással háborúzni. Kezditek már látni egy békés Föld képét és hogy miért tud békés lenni? 

 

Csak kétgenerációnyi időbe telik, hogy létrejöjjön egy ilyen béke. Amikor a szülők azt mondják a gyerekeiknek, hogy 
gyűlöljék a másik kultúrát, ők egy régi energiát akarnak fenntartani. Ezt már mondtam ezelőtt is nektek, itt Észak 

Amerikában. Nézzétek csak az ellenséget, akikkel harcoltatok a II. Világháborúban és azokat az országokat, amelyekkel 
harcoltatok és a gyűlöletet és az aggódást és a halált, a kínzásokat és a megaláztatást, amit nagyapáitok láttak, de még a 

szüleitek is. Nos, nézd meg ma ezeket a volt ellenségeket. Ők azok akikkel kereskedtek! Egyikük olyannyira a 
szövetségesetek, hogy ők gyártják az összes készüléket, amit otthon használtok, még az autókat is amivel közlekedtek! 

És ez csak 60 évbe telt, a gyűlölettől a partnerségig. 

 
Gyertek hát velem a Közel Keletre és lássatok egy egészen más forgatókönyvet, ahol a szülők arra tanítják a 

gyermekeiket, hogy gyűlöljék a többieket. Ezt tették ezer évekig. Vajon értitek miről beszélek? Csak két generáció fog 
eltelni, hogy mindez megváltozzon. Amiről azt gondoltátok, hogy megoldhatatlan probléma, egészen rövid idő alatt 

megoldható és meg is fogják oldani, a Föld ifjú nemzedéke. 

 
Már léteznek olyan csoportok, az ifjú emberek csoportjai, minden felé a Közel Keleten, akik kezdik megérteni a 

szeparatizmus ostoba mivoltát. Ezek nem fogják gyűlölni azokat, akikről a szüleik azt mondták, hogy gyűlölni kell és 
ahogy már előbb is mondtuk, sokan vannak ilyenek Iránban is. Látni fogjátok a változást. A tudatváltás hozza ezeket a 

dolgokat. Előtte álltok ezeknek a lehetőségeknek. 

 
Az Emberi Lény 

 
Most hadd beszéljek rólad, személy szerint. Én látom az összes életeid összefoglalóját, a benned lévő Akashát és 

mindazoknak az energiáját, akik felsorakoztak, hogy itt lehessenek ebben az időben. Ennek az energiának a váltása 
történik a galaktikus együttállással. Bár mi ezt másképp látjuk mint ti. Ti többek vagytok mint Emberek, akik azért vannak 

a Földön, hogy bizonyos leckéket tanuljanak meg. Ti az energia katalizátorai vagytok. Akárhol érintitek is meg a Földet 

egy megvilágosodott állapotban, az megváltozik és úgy marad. És ezt is mondtuk már korábban. Egy kvantum folyamat 
történik még a molekuláid szintjén is a DNS-ed mezejében. És ez kölcsönös kapcsolatban van a bolygó Kristályrácsával. A 

te jelenléted ebben az életben átalakítja Gaiát. Ennek a folyamatnak az élvonalában az öreg lelkek vannak és az Emberi 
fajnak kevesebb, mint fél százaléka kell, hogy megtegye azt amit ti megtettetek, ahhoz, hogy egy állandó változást 

eredményezzen ezen a bolygón, egy tudatváltást, ami 2012-re lett jövendölve. 

 
Már 17 éve benne vagytok az együttállás energiájában, aminek 2012 a felezőpontja, mert ez egy 36 éves ciklus. Még 19 

van hátra. Hogy mit tesztek a következő 19 évben, az lesz a minta a jövőre nézve. Megvalósítjátok, amiért jöttetek. Ez a 
2010-es év összefoglalója.  

 
Beteljesülés 

 

A megfelelő helyen vagytok a megfelelő időben, mi lesz a következő feladat? Itt egy kilátás a Szellemtől: Merülj alá a 
többdimenziós dolgokba. Bízz abban, hogy a nemlátható, amit ti hitnek hívtok, eljuttat olyan helyekre, ahol minden 

megvalósul a te személyes életeddel kapcsolatban. Legyél türelmes és várj a szinkronicitásra, amelyet még most sem 
tudtok elképzelni. Te persze szeretnéd ha irányítani tudnád, de nem tudod és azok a dolgok amelyeket nem tudsz 

befolyásolni, aggodalommal töltenek el. Békélj meg tehát azokkal a dolgokkal, amelyeket nem tudsz befolyásolni és értsd 

meg, hogy a Szellem rendszere elegáns és csak veled foglalkozik. 
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Itt az új szemléletmód. Ahogy átjutsz ennek a bolygónak a nehézségein, nem kell többé megélned a szenvedést és a 
háborút. Nem kell többé egy olyan tudatosságban élned, ahol csak azt várod, hogy rossz dolgok történjenek veled. Haladj 

együtt a változásokkal. Használd az intuíciód, hogy jobbra vagy balra kell menni? Ha az időjárás változik a bolygón és 

folyton elárasztja a házad, talán jó ötlet lenne máshova költözni. Az Emberi Lény meg majd azt mondja: "Ó, hát ez csak 
minden századik évben történik." Aha, valóban? Várd csak meg a következő évet. Kezdd el másképp szemlélni az 

időjárást. Igazodj hozzá. Legyél rugalmas kedves Emberi Lény. Értsd meg, mi van folyamatban. Tudatosságoddal 
megváltoztattad a bolygót. Most legyél része a változásnak. Működj együtt vele. Értsd meg. Ünnepeld. Mozdulj együtt 

vele. 

 
Ez az üzenet a mai napra. A 2010-es év összegzése az öreg lelkeket ott találja az ösvényen, még több változást 

becélozva. Gratulálunk! És mi lesz a következő évben? Nos, nézzük csak a 2011-et. Először is a 2-es, ami a dualitás, a 11 
ellen, ami egy mester-szám. A 11 megvilágosodást jelent. Ha összeadjuk, 4-et kapunk. Beszéljünk akkor a 4-esről. 

Stabilitást jelent, a Föld, a talaj és Gaia minden dolga. Ez egy útmutatás a közeledő dolgokra, amelyek majd tovább 
változtatják ezt a bolygót, egy egészen más magasabb rezgésszámra. Nem tudjátok megcáfolni. Ott vagytok a 

közepében. Érzitek. Benne éltek. Többé már nem olyan kísérteties, amikor mindenki tisztában van vele. 

 
Ez volt hát a mai üzenet a számotokra, hogy újra halljátok. Huszonkét évvel ezelőtt, sokan azt gondolták, hogy tiszta 

spekuláció, amikor Kryon könyveit olvasták. Ma ez a valóságotok. Mit hozhat számotokra a mai nap spekulációja a 
következő 20 évben?  

 

(Kryon mosoly) 
 

Fogadjátok szeretettel ezt a napot. 
 

És így van ez. 
 

Kryon 
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