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Az öreg lélek 2013-as szerszámoskészlete 

Kundalini körutazás Kryonnal 

Boulder, Colorado - 2013. január 13. 
( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN%202013/k_channel13_boulder.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, amelyet Boulder-ben, Colorado-ban adtunk át. 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

Ahányszor csak ezt tesszük, mindig lesznek, akik kételkednek: "Ez az ember még mindig a testében van?" (Lee-ről 

beszél) Persze, hogy ott van, de a tudata kettévált. Nos, néhányan azt mondanák erre: "Tudtam! Pszichológushoz kellene 

mennie." (nevetés) De ez nem ilyen fajta kettéválás. Mindegyikőtöknek megvan a képessége rá, hogy azt tegye, amit itt 

láttok, de nem kell feltétlenül ebben a formában történnie. Új energia kezd formálódni a bolygón és fokozatosan 

elkezdjük ezt megbeszélni. Ha eljutottál erre az oldalra, hasznos lenne számodra elolvasni a legutóbbi közvetítést is 

(Phoenix). Olyan információ van benne, ami kapcsolódik ehhez az üzenethez. 

Egy hete információt adtunk nektek arról, hogy mi várható ebben az új korszakban. Néhány héttel azelőtt beszéltünk 

újításokról, amelyek várhatóak. De az ember fejlődési folyamatában elkerülhetetlen, hogy néhányan közvetítsetek. Ez a 

fajta közvetítés nem kell, hogy nyilvános legyen vagy más emberi lények előtt történjen. Saját magad számára is 

megteheted. Lehet "automatikus írás" is, ahogy egyesek korábban nevezték, de másként. Egyébként semmi automatikus 

nincsen benne. Nem olyasmi, ami csak úgy megtörténik. Te lépsz hátra és a saját létezésed magányában megtalálod 

szent részedet és képessé válsz közvetíteni azt, ami benned van. Néhányan közületek nem találnak semmilyen 

megnevezhető lényt, hanem elkezditek közvetíteni saját isteniségetek darabjait és részeit. Közvetítésnek fogjátok hívni, 

de ez valójában kommunikáció a Felsőbb-Énetekkel. Ez ti vagytok, ahogy kapcsolatba kerültök a lelketek magjával, amely 

szintén ti vagytok. De közvetítésnek fog tűnni és az is lesz. 

A következő lépés az emberi fejlődésben befelé történik, nem kifelé, mert az emberi faj fejlődése arról fog szólni, hogy az 

agy mi mindenre képes együttesen a testben lévő DNS-sel. A saját testetekben több mint százmilliárd DNS darabka van, 

amelyek mindegyike ugyanolyan és egyedülálló a saját lenyomatotokkal. Mindegyik egyként van összekötődve illetve 

összekuszálódva. Egy közös energiamezőt képviselnek, akárcsak a lélek, aki vagy (a Merkabád). 

Visszatekintés 

Végeztél a régi energiával és minden átkalibrálódik. A múlt héten elmondtuk nektek, hogy most mit várjatok. De egy 

elengedés van folyamatban és kezditek is érezni ezt. Ebben az elengedésben lesznek rendellenességek és hamarosan 

látni fogjátok őket. Elmondtuk nektek, hogy az elengedés rendellenességei közé tartozik az is, hogy a Föld sötétebb 

energiái rájönnek, hogy vesztésre állnak a harcban. Ez egy utolsó zihálás, ha úgy tetszik, néhány régi energiájú folyamat 

számára, amelyek fel fogják emelni a fejüket és úgy tesznek, mintha még ők lennének fölényben, de nem lesznek. Látni 

fogjátok őket feloszlatva a népesség támogatásának hiánya által, talán először az emberi történelemben. 

Az öreg lélek 2013-as szerszámoskészlete 

Ma lehetőségekről fogunk beszélni és néhány dologról, amelyeket a láthatáron látunk. Továbbá rá fogunk mutatni néhány 

lehetőségre, amelyek nem szükségképpen a legerősebbek, de amelyek mégis ott vannak. Ez egy új dolog, mert azt 

mutatja meg a számotokra, hogy mi "fő" a háttérben, ami befolyásolni fogja, vagy nem fogja az emberiséget ebben a 

pillanatban. Amikor ezt tesszük, a szabad akaratot láthatjátok bevetésen. 

Szeretném a múlt heti közvetítés visszaidézésével és folytatásával kezdeni. Ma az öreg lelkek 5 pontos 2013-as 

szerszámoskészletét szeretnénk átadni nektek. Ami azt jelenti, hogy 5 pontot adunk nektek, amire figyeljetek. Azt is 

tudjuk, hogy többen fogják hallgatni és olvasni ezt, mint ahányan a teremben ülnek előttünk. Tehát ezt már többször is 

elmondtuk: ha rá vagy hangolódva erre, nem számít, hogy mit mutat az órád vagy a naptárad, mi tudjuk, hogy ki vagy. 

Ismerjük fejlett lelked lehetőségeit ezen üzenet hallgatása közben és a lehetőséget, amely éppen előttünk van. 

Kapcsolatban vagyunk a Felsőbb-Énetekkel és ismerjük a terveiteket. Kapcsolatban vagyunk azzal, amire úgy 
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gondolhattok, mint egy viselkedésre, amely fogékonnyá tesz valamit megtenni, vagy nem tenni. Ezt is tudjuk. Tehát ha 

hallgatod vagy olvasod ezt az üzenetet, pontosan ott vagy, ahová tartozol. 

Az út megtisztulása 

Itt az ideje, hogy megtörténjen nagyon sok minden, aminek terv szerint meg kell történnie, amint a jelzővonalat átléptük 

(2012). A 2012-es energia rengeteg félelmet tartalmazott és ez most elmúlt. Tehát úgymond az energiák játszóterének 

tisztulása zajlik. Ha rápillantotok azokra a dolgokra, amelyek közül némelyik számotokra talán ezoterikus, a változás 

bizonyos jellemzői különleges figyelmet kapnak. Most ez éppen a napéjegyenlőségek és a középpont precessziója. Most 

egy átmenet kellős közepében vagytok, így tehát 5 eszközt adunk, amelyre szükségetek lesz a szerszámoskészletetekben, 

amikor megtapasztaljátok az ebbe az új energiába történő átmenetet. 

Tolerancia 

Az első a tolerancia. Most az öreg lelkekhez fogok szólni és amikor toleranciáról beszélek, elsősorban az öreg lelkekhez 

szólok. Öreg lélek, nagyon toleráns voltál nagyon hosszú ideig. Toleráltad a régi energiát és együtt kellett létezned sok 

olyan dologgal, amelyekkel semmi közös nincs bennetek. Most arra kérlek, hogy legyél toleráns még eggyel, mert 

néhányan nem fogjátok szeretni, ami most fog történni. Néhányatok el fogja hagyni a hagyományt és irritálni fogja a 

többieket. 

A legjobban ezt egy példán keresztül lehet elmagyarázni: Mondjuk, hogy például gyógyító voltál 30 éven keresztül és volt 

egy folyamatod, amely működött. Voltak energiák, amelyeket kezeltél és tudtad, mit teszel. Hirtelen a körülötted lévő 

energia jellemzői kezdik újraírni magukat. Néhány dolog, ami a magesszenciája volt annak, amit csináltál és amit tanultá l, 

elkezd megváltozni. 

De nem fogsz egyetérteni vele, hogy megváltozik, hiszen bizonyos dolgok évek óta működtek számodra! Nem fogod 

akarni elhinni, hogy megváltozik valami, ami olyan helyes és kényelmes. Az előítéleted öreg lélekként nyilvánvaló lesz. Azt 

fogod mondani, hogy: "Nem, ez nem lehet helyes. Mindig ezt vagy azt kell tenned. Évek óta ezt csinálom és a Szellem 

mindig megjutalmazott azért, ahogyan a dolgok működnek." 

Tehát honnan tudod? Mi fogja megmutatni számodra, hogy változás történik? Az első, hogy toleráns legyél azokban a 

dolgokban, amelyekről azt hitted eddig, hogy egy bizonyos módon vannak, mert ezek fognak először megváltozni. A 

következő az lesz, hogy új, intuitív erőkhöz fordulj. 

Az intuitív jelek, amelyeket spirituális munkádban kapsz, - amelyek megmondják, mit tégy egy adott folyamatban és 

amelyekkel dolgoztál évek óta -, lesznek azok, amelyektől továbbra is függeni fogsz. Még a közvetítő számára is lesznek 

új paradigmák, amelyekkel dolgoznia kell. Mert az új energiával az ember fizikai teste és az, amelyet intelligens testnek 

hívtok, illetve a Felsőbb-Én teste között lévő kapcsolat elkezd megváltozni (az ezek egymással történő 

kommunikációjának egyfajta átkalibrálódása). De sokan nem fognak hallgatni semmi újra. Újra ahhoz fognak fordulni, 

ami eddig működött és nem fognak "behangolódni" olyasvalamire, ami más lehet. 

A fizikai én és az intelligens én közti kvantum ösvények épülnek majd, amelyeket talán ideginek neveztek. Mondhatni, 

hogy néhányan elkezdtek majd rájönni, hogy hogyan tudtok beszélni a sejtszerkezetetekhez és jó visszajelzést kapni. 

Például lesznek olyanok, aki kineziológiával foglalkoztak, akik azt fogják mondani, hogy: "Nem, nem. Egy bizonyos módon 

kell tenned. Évtizedek óta csináljuk. Így kell csinálni." Egy fiatal fénymunkás talán azt mondja majd, hogy: "Nos, én 

másként is tudom csinálni, minden eddigi, a múltban használt folyamat nélkül."  Tehát némelyikőtöknek sokkal 

toleránsabbnak és nyitottabbnak kell majd lennie új folyamatokra vagy olyanokra, amelyek újraírják a régi folyamatokat, 

amelyek segítségével túléltetek. Ha nem teszitek, akkor az lelassítja a Föld bolygó fejlődését, mert így talán még ketté is 

szakadnak a öreg lelkek és a hitük... "régi és új" metafizikává. 

Tehát azokat, akik évek óta használt folyamatok, procedúrák, tanulások és rendszerek részei vagytok, türelemre kérjük. 

Mielőtt megítélnétek vagy kritizálnátok azt, amiről azt hiszitek, hogy az igazságotok, tekintsetek a fejlődő Föld 

szépségére. Nézzétek meg az öreg lélek szépségét, akik végre elkezdhetik elmagyarázni a dolgokat, amelyekről mindig is 

beszéltünk, hogy képesek lesztek rá. 23 éven át beszélt nektek a társam arról, hogy mi lesz lehetséges. Most a küszöbén 

álltok annak, hogy ezt is tegyétek. Ez volt az első. 
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Türelem 

Újra megerősítjük, ahogy a múlt héten is tettük: Türelem. A jellemzőknek, amelyekről beszélünk, időre van szükségük. 

Múlt héten elmeséltük nektek a kezdő földműves történetét, aki elveti a növényei magjait és a következő reggel már 

rohan is ki, hogy lássa, ahogy növekednek, de csak azt fedezi fel, hogy a növekedés túl lassú ahhoz, hogy látható legyen. 

Így fog kinézni - túl lassúnak. Figyelni fogjátok a híreiteket, a kormányaitokat, a Földet és néhányan azt fogjátok 

mondani, hogy: "Nos, én nem látok túl sok különbséget." Akárcsak a magok, nem igazán látható. Helyette lassú, 

módszeres, tartós változások vannak a tudatosságban. Ezek némelyike nem lesz hozzáférhető, amíg a régi energiák ki 

nem halnak. Néhány nem fog megvalósulni egészen addig, amíg a régi energiákból valók, akik felelősek érte, már nem 

lesznek azok. Néhány nem fogja felfedni magát, amíg a fiatalság át nem veszi a vezetői pozíciókat és most közületek 

egyesek azt mondják: "Ez egyszerűen túl hosszú, Kryon." 

Amit a szerszámoskészleteddel tenned kell kedvesem, az az, hogy megérted, a te ittléted öreg lélekként, a növények 

növekedéséhez az étel és a fény. Nem jelentkezhetsz ki és mondhatod egyszerűen csak azt, hogy: "Elég sokáig vártam és 

nem akarok további 18 éven keresztülmenni." Képzeljétek el így, kedveseim: Most vizetek is van a magokhoz, 2012 előtt 

pedig még magok sem voltak! A régebbi energiák megfogyatkoznak és most nemcsak magjaid vannak, hanem még 

öntözőkannád is! Tehát minden reggel kelj fel és öntözz és öntözz. 

Figyeljetek: Azok, akik utánatok jönnek, teljes növényeket fognak látni. Ez a következő dolog a szerszámoskészletetekben 

- megértés és tolerancia azon dolgokkal szemben, amelyeket nem értetek. Egy új paradigmában lesznek dolgok, 

amelyeket nem vártatok és talán erre nézve azt mondjátok majd, hogy: "Nem lehet!", nem értve, hogy ennek mindig is 

így kellett lennie. 

Rugalmas viselkedés 

Beszéljünk a hármas számúról, a rugalmas viselkedésről. Néhányan kezdtek összerakni dolgokat, amelyekről Kryon 

beszélt korábban. Évekkel ezelőtt közvetítettem információt, ami most megvalósulásához érkezett és elkezdhetitek 

megérteni, de mégsem értitek. "Ha mindenki tud beszélni mindenkivel, akkor nem lehetnek titkok." A jelenlegi földi 

társadalmatokban ebből mára közösségi hálózatok lettek. Még mielőtt ez a fogalom létezett volna, én már beszéltem róla 

nektek. Lesz egy idő a bolygón, amikor mindenki tud beszélni mindenkivel, azonnal. Látjátok, ez hogyan fegyverzi le a 

kommunikáció régi paradigmáit? Látjátok, ez hogyan fegyverzi le a helytelen információkat? Látod, ez hogyan teheti 

fegyvertelenné a drámát és az igazságtalanságot? Amikor mindenki tud beszélni mindenkivel - ez az, ami most történik! 

Tehát, a technológia adta nektek a kezdetét valaminek, amire néhányan közületek, főként az idősebbek, ránéznek és 

nem akarják, hogy bármi közötök legyen hozzá. Azt mondjátok: "Ez a fiatalok hóbortja." Szeretném, ha alkalmazkodnátok 

ehhez. Hadd mutassa meg nektek egy fiatal, mit tudnak ők tenni és mennyi barátjuk lehet, akikhez mind egyszerre 

tudnak beszélni, azonnal. Engedjétek, hogy megmutassák nektek, mi történik, ha ők szeretnének kommunikálni valamit, 

egy bizonyos helyre teszik és azt hirtelen százak tudják meg azonnal. Ez egy új paradigmája annak, ahogy az emberi 

lények fognak kommunikálni. 

Szeretném elmondani nektek, hová fog ez szükségképpen vezetni, mert a közösségi hálózatnak nincsenek határai. Mi 

történik, ha egy fiatal izraeli beszélni tud egy fiatal iránival vagy palesztinnel valamiről, amit a hálózati eszközeiken láttak? 

Az ötletek átrepülnek a határokon olyan módon, ahogy korábban soha nem tudtak. Mi történik a barátok 

összekeveredésében egy technikai paradigmában, amikor százak tudnak egymással beszélni azonnal, akár egy olyan 

országban is, ahol ezt korábban soha nem tették? Az eredmény? Továbbra is megértést fog teremteni azokkal szemben, 

akikről eddig csak hallottak, vagy akikről csak beszéltek nekik. Most láthatják és hallhatják őket és tudni fogják, hogy 

mindannyian ugyanazt akarják! Ez a kommunikáció új paradigmája, de több ettől, ez lesz a jövő útja, ahol mindenki 

mindenről pontosan és szinte azonnal tudomást szerezhet. Ez lesz a bolygón a béke egyik katalizátora. 

Több is van itt, mint amennyi látszik kedveseim és a hozzáállásotok a lényeg. Mert ha ezt látva azt mondjátok: "Nos, ez 

egy hóbort és a fiataloké", ha ez ti vagytok, akkor teljesen félreértitek. Engedjétek, hogy egy fiatal magyarázza el nektek, 

hogy mit tudnak tenni és hagyjátok, hogy felvillanjon a villanykörte a fejetekben, mert az emberi faj fejlődése itt van és 

ez már nem múlik el. Ha nem szeretitek ezt az egészet, akkor a közösségi hálózat csak egyre rosszabb lesz számotokra! 

Ezt pedig humorosan és szellemesen értjük. 

El fog jönni egy nap, amikor ez lesz a módja mindennek. Lehetetlen lesz remetének lenni. Több barátotok lesz, mint 

gondoltátok volna, hogy lehetséges. Ezek a dolgok azok, amikre kérünk, hogy tekintsetek előre, de másként kell 

tekintenetek rájuk és alkalmazkodnotok kell. Ez volt a hármas számú. 
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A fizikai test 

A negyedik a fizikai test, mert ebben az új paradigmában át kell kalibrálódnia. Szóval ezt fogja tenni, bármit is akartok. 

Maradni szándékoztatok kedveseim. Tehát engedélyt adtatok arra, hogy fizikai-kémiai változások történjenek bennetek. 

Néhányatok számára ez betegség, de igazából nem az. Csupán a kémia átmeneti egyensúlytalansága. Tehát azt mondjuk 

nektek, hogy következő lépésként néhányan olyasmiken fogtok keresztül menni, amit fizikai próbatételként éltek meg. 

Vannak, akik hallják és olvassák ezt és már keresztül is mennek rajta. Tehát ha ezek ti vagytok, most már értitek, miről 

szól. 

Gyorsabb evolúció lesz ez bizonyos szempontokból, mint gondolnátok. Mert hatással lesz azokra, akik azt választották, 

hogy maradnak és továbblépnek ebbe a következő paradigmába. Az új energiában való átmenet nehéz. Lehet, hogy 

ténylegesen terhelni fogja a test kémiáját, ahogyan az újra beállítódik. Tehát ha ez megtörténik, ne féljetek tőle. A 

kihívás a következő: Ünnepeljétek az egyensúlytalanságot! Akár az izomszerkezetetekben van, akár a belső szerveitekben 

vagy bármi olyan helyen, ahol nem tudjátok, honnan jött, kihívlak titeket arra, hogy azt mondjátok, hogy: "Köszönöm 

Istenem, hogy átkalibrálódom, mert fejlődöm és tudom, hogy miért." Maradnotok kell kedveseim és öntöznötök a 

magvakat. Érteni fogjátok mire gondolok, mert hamarosan lesznek nem várt dolgok. 

Változás a dolgok működésében 

Most nagyon óvatos leszek az ötös számúval és megváltoztatom a közvetítéseink paradigmáját. 23 éven át a lehetőségek 

levesében jelenlévő legmagasabb valószínűségű potenciálokról adtunk nektek információt, amit látunk. Ezek a dolgok 

szükségszerűen a valóságotokká váltak, mert a szabad akaratotok volt ez és mi tudtuk, mifelé hajlotok és az emberiséget 

egy egészként látjuk. A lehetőségek energiák és ezek teszik lehetővé számunkra, hogy előrevetítsük a jövőtöket arra 

alapozva, hogy hogyan is dolgoztok ezekkel a lehetőségekkel. Nagyon hosszú ideig tettük ezt. 23 éve beszélünk nektek 

sokmindenről, ami potenciálisan megtörténhet és ezek most a ti valóságotok. 

De most el fogok térni ettől a forgatókönyvtől és egy olyan lehetőségről fogok nektek beszélni, amely nem a legerősebb a 

Földön. Egy olyan emberi lényről fogok nektek beszélni, akinek van választása. Ez a lehetőség csak 50%-os 

valószínűségű. De beszélni fogok nektek egy lehetőségről, amire nem számítottatok. Egy paradigmáról szól, amely elkezd 

megváltozni. 

Beszéljünk Észak-Koreáról. Van ott egy fiatal, új vezető. Fennáll a lehetősége, hogy ő ezt a közvetítést soha, de soha nem 

fogja hallani, tehát szabadon beszélhetek róla. Egy dilemmával néz szembe, mert fiatal és tudatában van az országában 

lévő energiák különbségének. Érzi ezt. Eltávozott édesapja vérvonala nyomja a vállát és körülötte minden azt várja, hogy 

ő ennek a vérvonalnak a másolata legyen. Azt várják tőle, hogy folytassa, amit tanítottak neki és naggyá tegye Észak-

Koreát. 

De kezdi ezeket a dolgokat újragondolni. Valóban nagy vezető akar lenni, szeretné, ha látnák és hallanának róla és 

szeretné otthagyni a nyomát Észak-Korea történelmén. Az édesapja megmutatta neki, hogy ez nagyon fontos. Tehát 

fontolgatja a kérdést: Mi tesz egy világvezetőt naggyá? 

Tegyük fel ezt a kérdést valakinek a régi földi paradigmából nem is olyan régről. Ő egy kutató, méghozzá sikeres. Tehát 

ez egy érvényes kísérlet, ha megkérdezünk valakit a múltból, aki tudja a választ. Feltesszük ezt a kérdést egy olyan 

embernek, akit ismertek és akinek a neve Napóleon. Számunkra ez tegnap volt és néhányan ott voltatok. 

Ha megkérdeznéd Napóleont, hogy: "Mi teszi a világ egy vezetőjét naggyá?", ő azt mondaná: "A hadsereg nagysága, az, 

hogy mekkora területet tud hatékonyan meghódítani egy adott mennyiségű erőforrással és emberrel, milyen fontosnak 

tűnik ez a vezető annak alapján, hogy hány polgár hívja őt uralkodónak vagy királynak, az adók, amelyeket ki tud vetni és 

hogy hányan félnek tőle." Ez nem csupán Napóleon valósága volt, de igaza is volt abban az energiában, amelynek része 

volt abban az időben. Tehát Napóleon oda-vissza utazott a világ vezetői, hadvezérek és börtöntöltelékek között. Szinte 

mindent elért, amit célul tűzött ki maga elé. Szakértelme nyilvánvaló volt és nevére a mai napig emlékeztek. Híres volt. 

Mi teszi tehát a világ egy vezetőjét naggyá? Amit mutatok nektek, az a gondolkodásmód-beli különbség akkor és most. 

Vannak olyan döntések, amelyekkel ez a fejlődő fiatal emberi lény mindent megváltoztathat ezen a bolygón, ha akar. 

Édesapja azt fogja mondani ennek a fiúnak, hogy a világ vezetőit az teszi naggyá, mekkora a rakétaerejük, milyen közel 

tudnak kerülni ahhoz, hogy nukleáris fegyverük legyen, hogyan áll ki a Nyugat ereje ellen, vagy hogy hogyan tudja 

súlyosbítani és fokozni a drámát egy ilyen kis országban - hogy észrevegyék és féljenek tőle. Az édesapja azt fogja 
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mondani neki, hogy ez az ő öröksége és ezt mondták neki egész életében. Édesapja ezt jól csinálta és olyan 

tanácsadókkal vette magát körül, akik ezt át is adták a fiának. 

Nos, van rá 50% lehetőség, hogy itt történjen valami, de ez nem egy erős lehetőség kedveseim. Előrevetítem ezt nektek, 

hogy láthassátok, az egyik vagy a másik irányba fog-e működni. Mert ha a fiú apja nyomdokaiban folytatja, bukásra van 

ítélve. A Föld energiája ezt régiként fogja értékelni és bolondnak fogják tartani. De, ha valamilyen módon ráébred, az 

egyik leghíresebb ember lehet a Földön, amit valójában az édesapja is akart. 

Ha Kryon tanácsot adna ennek az embernek, ezt mondanám neki. A legnagyszerűbb ismert vezető lehetne, akit a 

jelenlegi világ valaha ismert, mert amit tesz, azt a világ úgy fogja látni, mint egy demarkációs vonalat, amely elválaszt a 

régi energiáktól. Nem csupán ez, de amit most tesz, az a történelemkönyvek része lesz örökké és a fiatalsága miatt 

lehetősége van rá, hogy túléljen minden más vezetőt a Földön! Tehát hosszabb hírnévre tehet szert, mint bárki más. 

Ezt mondanám neki: mondd meg a határőröknek, hogy menjenek haza. Üdvözöld Délt és kezdd el egyesíteni Észak- és 

Dél-Koreát úgy, ahogy azt egyetlen múltbeli próféta sem gondolta volna, hogy megtörténhet. Engedd meg, hogy a két 

ország különálló legyen, de tekintsd egy nagyobb koreai család két részének őket, szabad utazással és kereskedelemmel. 

Kezdj szövetségeket kötni a Nyugattal és mutasd meg nekik, hogy komolyan gondolod. Felejtsd el a fegyverkezési 

programokat, mert soha nem lesz szükséged rájuk! 

Ez olyan bőséget fog hozni az észak-koreai embereknek, amire soha nem számítottak! Nagyszerű gazdasági ellátásuk 

lesz, iskoláik, kórházaik és több tiszteletet fognak érezni csodálatos vezetőjük iránt, mint valaha. Az eredmény olyan 

hírnév és dicsőség a fiú számára, amit az édesapja sohasem ért el, valami, amiről a világ vezetői évszázadokig fognak 

beszélni. Az Egyesült Nemzetek ott fognak állni és dicsérni a fiút, aki besétált a Nagy Szövetségbe. Megkérdezném tőle: 

"Hát nem ezt szeretnéd?" 

Nem tűnik ez nyilvánvalónak legtöbbetek számára? Azonnali hírnévre tehetne szert és úgy tekintenének rá, mint egy 

olyan valakire, aki változtatott és valami csodálatosat kezdett el. Van választása, de ez nem egyszerű. Még mindig az 

édesapja tanácsadói veszik körül, akik közül egyet már elbocsátott. Talán megérti, talán nem. 50% esély van rá. De azt 

mondom nektek, ha ő nem teszi meg, az utána következő meg fogja tenni. Mert annyira nyilvánvaló. 

Azért mutattuk ezt meg nektek, mert ez az emberi faj fejlődése. Arról szól, hogy lassan ráébredtek, a válasz mindenre az, 

hogy összerakjátok a dolgokat ahelyett, hogy szétválasztanátok vagy meghódítanátok őket. Azok, akik elkezdik a 

kompromisszumot támogatni és elkezdik létrehozni ezeket az energiákat, amelyek soha nem voltak itt ezelőtt, lesznek 

azok, akikre emlékezni fognak. Kedveseim, ez meg fog történni a vezetésben, a politikában és az üzletben. Ez egy új 

paradigma. 

Így tehát ez a bizonyos eszköz: ráébredni, hogy a valóság, amit működőképesnek gondolsz, talán nem az többé. Nem 

tudhatod, hogy mit nem tudsz. De még mindig tervezhetsz olyan dolgokkal, amelyek el fognak jönni hozzád és 

amelyekről nem tudsz, ha tudod, hogy milyen jellegű az energia változása. 

Mintha egy olyan úton vezetnél, amiről elmondták neked, hogy ki fog szélesedni és hamarosan el fogja árasztani a 

forgalom. Elhiszed és tudod és felkészülsz rá. Nem tudod, hogy mikor fog jönni és nem tudod, hogy hogyan fog 

megtörténni, de amikor eljön, készen fogsz állni és a megkönnyebbülés sóhajával fogsz fellélegezni és azt mondod majd: 

"Tudtam, hogy meg fog történni." 

Ezzel zárunk tehát. Most tehát figyelhetitek, ahogy a világ figyeli, mit tesz ez a fiatalember. Ha elég okos, hogy lássa az új 

energiát, mint ahogy meg is van hozzá a képessége, talán a világ egyik legjobban szeretett vezetőjévé válhat. Koránál 

messze bölcsebbnek fogják látni olyan hírnévvel, amit senki más nem érhetett el. De a régi energia erős és a dráma és a 

félelem is hívogató. 

Lassan lesznek, akik kezdik megérteni, hogy az egyesülés a válasz mindenre. Akármilyen nehéz is ellenségeknek 

egyesülniük ellenségekkel, a túlélésükhöz elengedhetetlen lesz, mert ha folytatják azt, amit eddig, az hamvába holt 

kísérlet lesz. A régi energia már nem fogja támogatni a régi módszereket. Figyeljétek. Hamarabb meg fog történni, mint 

gondolnátok. 

Ugyanazzal a dologgal zárunk, mint ezelőtt. Emberi lény, ne félj attól, amit látni fogsz, mert a régi energia csapkodni fog, 

kemény halált hal és nem fog egyszerűen csak belesétálni a naplementébe lehajtott fejjel. Küzdeni fog. Ezt átvitt 

értelemben mondom. Látni fogjátok és tudni fogjátok, amikor látjátok. Tehát, értsétek meg és ne féljetek tőle. 
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Lesz egy átkalibrálódási és alkalmazkodási időszak, ahogyan ez a Föld lassan egy új energiába mozdul át, mintha az 

árnyékból a fényre lépne. A hegyen lévő város lassan felfedi magát. 

Az Új Jeruzsálem. 

És ez így van. 

Kryon 

 

Fordító - Kovács Andrea 


