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A három fuvallat 
Saskatoon, Saskatchewan, Kanada és Calgary, Alberta, Kanada - 2013. február 23-24. 

( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2013%20downloads/download_Canada_13.html ) 
 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Tehát az idő, amely a legutóbbi beszélgetésünk óta mostanáig eltelt, számomra még csak nem is létezik. Olyan nehéz 
elmagyarázni egy lineáris emberi lény számára, hogy milyen is az, hogy nekünk nincs óránk, hogy minden dolog 

egyszerre történik. Furcsa erről beszélni nektek, hiszen számotokra a jövő nem ismert és a múltba nem mehettek vissza. 

Tehát számotokra, ti mindig a jelenben vagytok. Mi úgyszintén, amit mi a mostnak hívunk. A múltba a saját energiáitokat 
is beleértjük és habár 3D-ben a történteket nem tudjátok megváltoztatni, a róluk szóló emlékeket és a jelenben a rátok 

kifejtett hatásukat viszont igen. Újra tudják írni őket a DNS-etekben. Ez a jelen része és ez most változtat meg titeket. Így 
bármi, amit a múltatokkal kapcsolatban tesztek, megváltoztatja a jelent. Tehát mit is csináltatok valójában? 

Visszamentetek a múltba. Amit jövőnek hívtok, nem ismert sem számotokra, sem számunkra, de az esetleges 

cselekedeteitek potenciáljai mégis azok? Amikor elhatározzátok magatokat a mostban egy adott út irányába, 
megváltoztatjátok a lehetőségeket is, így átírjátok a jövőt. Ez a mi mostunk, amit mi egészében látunk. Ez segít 

számunkra, hogy ilyen fajta közvetítést adhassuk át nektek.  
 

A három fuvallatnak fogjuk hívni a közvetítést. Sok ezen információk közül, már darabjaiban és részleteiben át lett adva a 
sok év folyamán. Néhány ezekre utaló kifejezést hallottatok már. Most arra kérünk benneteket, hogy úgy képzeljétek el 

ezt, mint egy szőnyeget, amely sok mindenre tartalmazza a választ. Talán néhol ellentmondásokkal, talán nem egyezik 

majd mindazzal, amit a múltban másoktól hallhattatok. Ez az, ahol a megkülönböztetés a tiétek és mindig is az volt. Ezen 
dolgok meglátása érzékelteti azt, amit el fogok mondani nektek. Használjátok azt, amit mi spirituális logikának hívunk! 

 
Mindenekelőtt az emberi lényt és az emberi lények lelkét egyként lássuk. A jelenlegi valóság az, hogy az idő ezen 

szőnyegén, 4 helyen vagytok jelen. A három fuvallat, ezen 4 közül 3 és a másik hely az otthon, ahol én vagyok. Ezt nem 

nevezzük fuvallatnak, mert nincs szél, amikor itthon vagytok. Nincs cselekvés valamiért vagy valami ellen, semmi sem 
taszít vagy húz. Olyan nehéz, ha nem lehetetlen leírni számotokra valamit, ami annyira közel van hozzátok, de annyira 

rejtett. Isten darabkáját bennetek és, hogy milyen is ez a fátyol innenső oldalán, aki mindig önmaga marad. Annak kell, 
hogy maradjon, mert az energia próbája, amelyben emberi lényként részt vesztek, egy bizonyos energia és tudatosság 

valóságban kell, hogy maradjon azért, hogy véghezvihessétek a próbát. De nincs szél, ha otthon vagytok. Egy darabkája 
vagytok Isten levesének, amely megszámlálhatatlan darabból áll és mégis mind egy. A belegabalyodás leglényege fejezi ki 

Istent, ahol ugyan sok lehet, de mind egyként mozdul. Amikor kapcsolatba kerülsz a Felsőbb-Éneddel, akkor az Eggyel 

vagy kapcsolatban. 
 

Az emberek néha úgy gondolják, hogy angyali üzeneteket vesznek és aztán az angyalok más angyalok üzeneteit 
közvetítik és így tovább. Egy magasabb mennyországot látnak, de nincs ilyen dolog. Isten bölcsessége az egyedüli 

bölcsesség, amely mindig ugyanaz. Az igazság az igazság és mivel Isten egy darabkája van bennetek, mindannyian 

egyszerre ébredtek az igazság tudatára. Ezért van az, hogyha megkérdeztek egy ébredező emberi lényt a világ másik 
részéről - amely távol van tőletek, aki más nyelvet beszél, ami szintén távol áll tőletek - bizonyos dolgokról, akkor 

ugyanazokat a dolgokat fogja visszaadni számotokra, amiben hisztek. Mivel ez pontosan ugyanarról a helyről jön. 
 

Tehát ahogy együttműködünk az intuíciótokkal, az elmétek azon részével dolgozunk együtt, amely észlel. Néhányatok 

talán tulajdonképpen látja is, hogy mit is értünk a három fuvallat alatt. 
 

Emberi lény, semmi sem tiszteletre méltóbb, mint a három fuvallat. Ők jelképezik a 3 létállapotot, amiben az emberek 
vannak. 2 közülük rövid, 1 pedig hosszú. A születés fuvallata, a létezés fuvallata, valamint az átváltozás fuvallata. A ti 

szavaitokkal, ti úgy mondanátok, hogy: születés, élet és halál. Mi nem használjuk ezeket a szavakat. A születés fuvallata 
mást jelent, mint csupán a "megszületés". Számotokra a születés az adott fizikai esemény, ám a születés fuvallata ti 

magatok vagytok, közvetlenül mielőtt belépnétek. Minden ilyen esetben azzal kezdjük, hogy eloszlatjuk a félreértéseket és 

átadjuk nektek a szabályokat: az igazságot. Tehát engedjétek meg, hogy amennyire csak tudjuk, elmagyarázzuk és a 
születés fuvallatával kezdjük. 

 
A születés fuvallata 

 

Készen álltok rá, hogy visszatérjetek a bolygóra, ami bonyolult. Milyen energiák örvénye hoz titeket erre a helyre? Ki 
képes a születés fuvallatába kerülni? Ezek nehezen meghatározható dolgok, mivel nem lineárisak. Ti jelenleg csak a 

lineáris dolgoknak vagytok a tudatában. Tehát mi a visszatérésről beszélünk és nem az azutáni dolgokról, vagy nem egy 
korábbi életetekről. 

  
Tehát a születés fuvallatában annak néztek elébe, hogy egy bizonyos módon ismét egy emberi lényként kerültök 

összeköttetésbe a bolygóval. Tehát mik ennek a szabályai, ahogyan újból az emberiséghez kapcsolódtok? De először hadd 
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mondjam el, hogy mik nem azok. Amit elsőként tudnotok kell az az, hogy az emberi lény egyedi ezen a bolygón. Jönnek 

és mennek, de minden ember ugyanolyan. Mindnek van Felsőbb-Énje, minden egyes embernek. A DNS felépítése és a 
benne lévő lehetőségek megegyeznek. Az egyetlen, amely megkülönbözteti egyiket a másiktól, az a DNS-ben lévő Akasha 

feljegyzés. De az Akasha feljegyzés hatalmas energiákra való képességet és lehetőségeket hordoz magában, annak 

függvényében, amit a korábbi életeitek során tettetek. 
 

Ha spirituális képességeitek tudatára ébredtetek, több energia áll rendelkezésetekre, mint ha nem. Ennek következtében 
egy megvilágosodott öreg lélek, már szó szerint képes a születés fuvallatában a teremtésre. Mit tettetek és mivel 

foglalkoztatok korábban, mit valósítottatok meg? Felébredtetek-e azelőtt, dolgoztatok-e a fény kirakósjátékán vagy sem? 

Tehát az Akasha feljegyzés nem csak egy feljegyzés, hogy hányszor voltatok már itt, hanem hogy mennyi spirituális 
tudásra ébredtetek már rá. Mivel a könyvtárat, amiről korábban fentebb beszéltem, felveszitek és megtartjátok az 

életeteken át, a következőig, segíteni fog nektek tudni azt, hogy milyen lesz a következő élet. Azon alapigazság miatt, 
amit korábban átadtunk nektek, amely azt mondja, hogy: "Semmit sem kell újra megtanulnotok. Amint egyszer 
kinyitjátok az ajtót, minden elérhetővé válik, minden korábbi élet, minden megtanult dolog." 
 

Ezért mindezek arról szólnak, hogy elmondják nektek azt, hogy az emberi lény Isten egy darabkája. Egyedi, nem egy 

állat. Az állatoknak sajátos energiájuk van és néhányuknak még sajátos lélekcsoportja is van. Az állatok számos okból 
léteznek, ezt elmondtuk már nektek korábban. Mindegyikük Gaia egyensúlyának a része és egyben az emberek barátai is. 

Tartják az energiát, néha... néha szeretnek. Sokszor születnek le a saját csoportjaikba. Saját lélekcsoportjaik sokszor 
térnek vissza állatokként, sokszor más állatokként. De figyeljetek ide: ők sohasem lépik át annak a határát, hogy Felsőbb-

Énnel rendelkező lények legyenek. Az állatok nem az a fokozat, ahonnan valaha emberré minősültetek. Az embereknek 

nagyon könnyű ezt gondolnia, mert ez a házifeladatok megoldásának a módja, mert a lineáris világban a dolgok így 
működnek. Magasabb szintre emelkedtek és jobbá váltok. Ezért azok, akik az élet folyamatát nézik, azt mondhatják, 

hogy: "Állatként kezditek és emberré váltok." Pedig nem. 
 

Az emberi lény rendelkezik azzal a csodálatos Felsőbb-Énnel, amely Isten lelkének magja. Amilyen mértékben képesek 
vagytok ezt az életetek során befogadni, megnyitni az ajtót, hogy mindezt meglássátok, az befolyásolja majd a 

megvilágosodásotok teljességét. Óriási tervezés helyez be titeket a születés fuvallatába. Mit valósítottatok meg legutóbb, 

ha volt ilyen? Kik voltatok? Mit tettetek? Milyen energiákat indítottatok el, amik nem teljesedtek be? Milyen 
lélekcsoportban voltatok benne, kik a szüleitek? Van-e olyan megállapodásotok, hogy az unokáik, vagy a saját unokáitok 

lesztek? Olyan sok minden van. Minden egyes életutat máshogyan fogunk megtervezni, ez egyedi. Az emberek nem 
szeretik a tényt, hogy nincs kézikönyv, amely megmondja, hogy mi történik. Emiatt megbecsülés övezi az emberiséget. 

Hadd mondjak el nektek valami olyat, ami történik és korábban nem beszéltünk meg ezzel kapcsolatban. 

 
Vannak bizonyos tulajdonságok, amelyeket az emberek az ittlétük után szereznek, ezeket mi kreatív tulajdonságoknak 

hívjuk. Ezek valójában majdnem kvantumok. Kiteljesítésük több életen át tart. Így hát a kreatívokkal az történik, hogy 
sorozatban, számos életen át haladnak efelé, azért hogy beteljesítsék azt. A híres művészek vissza fognak térni. Az első 

dolog, amit tenni akarnak az az, hogy újra ecsetet ragadjanak és folytassák. Így is tesznek. Nagyszerű zeneszerzők, híres 

költők, szobrászok... visszatérnek és folytatják. Néhányan ezek közül az öreg mesterek. Lejátsszátok ezt a klasszikus 
zenét és azt mondjátok, hogy: "Miért nem játszhatják többet ezt élőben?" Tévedtek, ők újra itt vannak! 

 
Tehát a kreatívok és az általuk felállított energia különbözik a többitől. A születés fuvallatánál ti egy egészen és teljes 

egyedi lényként álltok ott, készen állva a bolygóra való visszatérésre. Nem szemellenzővel érkeztek meg, hanem tudnotok 
kell róla. Csakis azok, akik teljesen szemellenzővel érkeznek meg, azok az új lények. Erről fogunk beszélni a következő 

fuvallatban, de ez itt az öreg lelkek helye. Vannak olyanok, akik el tudják olvasni az Akashátokat, de nem fogják minden 

életeteket elolvasni, mert lesz egy, amely ki fog lógni a sorból. Az az egy, amely alapos veletek kapcsolatban, ahol 
megvalósítottatok dolgokat, vagy talán még rosszabb, hogy nem. Minden tragikus történés, energia lehetőségeken alapul. 

Ezt újra hallani fogjátok! 
 

Jöjjön a visszatérés és vegyük végig minden eshetőséget és lehetőséget. Úgy tértek vissza, mint a család része. Az, hogy 

hol lesztek, hogy milyen neműek lesztek és, hogy az adott területen belül hol éltek majd, az mind a tervezés része. 
Számomra a legnehezebb dolog az, hogy elmagyarázzam nektek a tervezést, mert ez a rendkívüli tervezés nem lineáris, 

nem olyasmi, mint amit valamilyen táblázatba foglalhatnánk. Ez energia-alapú és a családon alapul. 
 

Ha felébredtetek, akkor létezik egy lehetőség, ami nincs ott, ha még nem ébredtetek fel. Tehát a születés fuvallatában 
egy öreg lélek más helyre fog menni, mint ahová talán egy fiatal lélek nem menne el. Ti fel vagytok erre készülve. 

Beszéltünk erről a pillanatról korábban, közvetlenül azután, hogy megérkeztetek a bolygóra. Az öreg lelkek, különösen az 

új energiában lévő öreg lelkek, teljesen mások a születés fuvallatánál. Az öreg lélek, aki újra és újra felébredt és ezzel a 
spirituális céllal telített könyvtárral jön vissza, kényelmesebben éli meg a folyamatot. Tökéletesen emlékszik rá, hogy min 

ment keresztül. Az öreg lelkek nem lesznek céltáblája az olyan energiáknak, amelyek egy fiatalabb lelket ide-oda 
rángatnának. Az öreg lélek uralja az elméjét. A tervezés részeként az öreg lélek mielőtt elindult, még azt is tudta, hogy 

mit fog csinálni. Ez a különbség, elmondtuk már nektek.  
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A korábbi közvetítéseknél valaki érdeklődött az új emberek és az olyanok közötti különbségek felől, mint amilyenek ti 

vagytok. Elmondtuk nektek azt, hogy a DNS megváltozik a megvilágosodásotok által és a tudást a gyermekek fogják 
előrébb vinni a legközelebbi alkalommal, amikor megérkeznek. Akik emlékeznek arra, hogy hogyan olvassanak benne. 

Akinek nem kell mindenen gondolkodniuk. Akik hamarabb képesek járni és beszélni, mert emlékeznek rá. Mert a híd a 

DNS-ükben kezd teljessé válni aközött, ami volt és ami van. Ezért a megszületendő emberi lény nem egy szemellenző 
nélküli lény, akinek abszolút minden apróságról tudnia kell, hanem teljes feltöltve érkezik meg. Ahogy az agyuk fejlődik, 

úgy emlékeznek rá, hogy kik is ők. Ez az új energia ígérete és különösen 2013 után, néhány változást fogtok látni a 
gyermekeitekben, ahogyan megérkeznek. A bolygó korlátai, amelyek meg lettek semmisítve, nem állnak közéjük. A 

bolygó ígérete az új, csakrák nélküli kvantum energia felé mutat, amelynek a felfedezése rajtuk fog múlni. 

 
Mindössze egy új szerszámoskészlet szükséges hozzá. Mindaz, amit mondhatok az az, hogy figyeljetek erre. Mindez 

készen áll a születés fuvallatában, készen állnak a megérkezésre és az egész, amit kifejlesztettetek, részt vesz benne. 
Ebben a helyiségben mindenki részt vesz ebben. Itt nincsenek újoncok. Nem mindegyikőtök öreg lélek, azt kell, hogy 

mondjam, mert ők többezerszer voltak már itt, bár mindegyikőtök volt már itt korábban. Ami ezt érdekessé teszi, az nem 
az ezen tudás befogadása, mert annak mértéke különböző köztetek. Nagyon különböző. Néhányan át fogják aludni, 

mások felébrednek általa. 

 
A létezés fuvallata 

 
Most elérkeztünk a létezés fuvallatához, amelyet az életnek hívtok. Hadd adjuk át elsőként a szabályokat, a dolgokat, 

amelyek nem azok. Nem számít, hogy mit mondtak nektek ezen a bolygón, nem büntetésből vagytok itt. Nem azért 

vagytok itt, hogy próbára tegyenek - mi próbának hívjuk -, ez az energia próbatétele, amelyben Gaia mérlegel és tesztel a 
Nagy Központi Nap valódi szövedékéhez mérten, ez a Föld megmérettetése. Egy teszt arról, hogy az emberek képesek-e 

megváltoztatni a mérleget. Ez a próba. Az emberek nem tesztelésre vannak itt, családként vagytok itt. 
 

A születés és a létezés fuvallata közti hídon, elhagytok mindent, amit az igazságról tudtok. Többé nem vagytok tudatában 
annak, hogy egy darabkája vagytok az Univerzumnak és egy darabkája vagytok Istennek magának, ahonnan érkeztetek, 

továbbá annak sem, amin keresztülmentetek. Tudatára ébredtek az ezen megtanult, vagy ha nem találkoztatok vele 

korábban, akkor a jelenleg tanulás alatt lévő dolgokra való emlékezés lehetőségének.  
 

Az öreg lelkeknek egyáltalán nem szükséges felébredniük. Néha egy öreg lélek, aki egy nagyon nehéz és bonyolult létidőn 
van túl, üdülésként fog átsiklani ezen az életén és sohasem ébred fel. De ti tudjátok kedves öreg lelkek, hogy mikor 

tesznek így, látjátok a szemeikben. Néhányatok talán még össze is házasodik velük. Ők talán nem lesznek jelen ebben az 

értelemben, de ott van az az alapvető dolog, amely vonzott benneteket. Ezért mondjuk, hogy nincs olyan törvény, amely 
azt mondaná nektek, hogy itt kell lennetek, hogy fel kell ébrednetek, hogy segítenetek kell a bolygót, hogy szét kell 

sugározzátok a fényeteket. Nincs "kell" kedveseim, mert ez bonyolultan összetett dolog. 
  

Mostanában néhányan egyszerűen azért vannak itt, hogy magukban hordják az energiáját annak, akik ők valójában és 

majd legközelebb nekilátnak a munkának. Sokaknak közületek megvannak ezek a jellemzői és ez szükséges. Olyan ez, 
mint az átkalibrálódás egy időszaka. Néhányatok azt mondaná, hogy: "Ez 80 év, vagy még többnyi időpocsékolás.", de 

nem az. Vajon elvesztegettek-e 3 hetet, amikor üdülni mentek? Ez összetett dolog. 
 

Amit itt tesztek a létezés fuvallata alatt, az mind az időzítésről szól. Hogy kik vagytok és hányszor voltatok itt, az attól 
függ, hogy milyen utat jártok be. Semmi köze sincs a spirituális elszámoláshoz, büntetéshez vagy jutalomhoz, csak a 

tanuláshoz. Azok, akik a leggyakrabban vannak itt, jobban fogják tudni azt, hogy milyen körülményeket keressenek, 

amikor érkeznek. 
  

Három kategóriába soroljátok: új, tanuló és öreg. Újaknak kell feltűnniük, mivel a bolygó lakossága növekszik. Egy 
pillanat alatt fel tudjátok ismerni az újakat, mert amikor ti "Á"-t mondtok, akkor ők "B"-t. Megkéritek őket, hogy 

forduljanak balra és ők jobbra mennek. Halvány fogalmuk sincs semmiről és ez látszik is. Nem tudják, hogy hogyan 

működik az élet és ti fogjátok a fejeteket, mert nem hiszitek el, hogy hogy lehet valaki ilyen. Ők az újak. Nem tudnak az 
emberi természetről, az emberi tudatosságról. Ők azok, akiket annyira könnyen becsaphatnak azok az emberi lények, akik 

ki akarják cselezni őket. Maximálisan naivak minden területen és ti látjátok ezt. Vissza kell jönniük néhányszor, mielőtt 
elkezdenék megérteni az élet működésének egész folyamatát. Tehát néhányan mindig itt vannak. Ők nem azon vannak, 

hogy egy ilyen találkozón résztvegyenek. Gyakran jobban lesznek egy olyan találkozó után, amely arról szó, hogy hogyan 
működnek az emberek. Néhányuk a pszichológus kanapéján végzi, hogy felfedezzék, hogy, hogyan is működnek az 

emberek. Ez néha szegénységbe húzza őket, mert ötletük sincs, hogy hogyan jussanak el egyről a kettőre és hibákat 

követnek el. Naívnak és bolondnak látjátok őket és azok is. Apropó, ti is azok vagytok. 
 

Eljuttok egy bizonyos állapotba, amelyben a bolygóra érkezvén tudatában lesztek annak, hogy hogyan működnek a 
dolgok. Akkor váltok tanulóvá. Mi is van még itt? Ezek azok, akik lehetséges ébresztők, de ezek azok is, akiknek megvan a 

lehetősége, hogy eljöjjenek egy ilyen helyre, mint ez. Itt van az igazság, ismerd fel, vagy sem. Ha nem, akkor az csak azt 

jelenti, hogy még nincs itt az ideje. Az időzítés minden.  
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A társam sokszor kérdezi meg, hogy: "Miért a ’40-es éveim közepén kellett ráébrednem az igazságra? Sokkal 
szórakoztatóbb lett volna akkor, amikor 30 voltam."- mondta. Elmondtam neki, hogy ez az időzítésről szól. Arról szól, hogy 
elhelyezi őt abban a korban, amely ahhoz szükséges, hogy azt tegye, amit most tesz és ahhoz, amit tenni fog 

legközelebb. Mindannyian ezt kapjátok kedveseim ebben a három kategóriában. 

 
Azok, akik felébredtek, ülnek és várják az utasításokat, hogy mit tegyenek legközelebb, mivel ők ismerik az életútjukat. 

Mert tudják, hogy miért vannak itt, tudják, hogy a Földnek szüksége van rájuk, hogy minden út különböző. Tehát ebben a 
tudatban ülnek, ebben a helyiségben, most is. Így megy ez öreg lélek. Néhányatoknak, akik sokszor felébredtetek, telítve 

van a könyvtára spirituális célokkal. Néhányatok pedig éppen most ébredezik, páran ebben az életidőben. De te egy öreg 

lélek vagy és ez lehet, hogy bonyolult. Azt kell mondjam, hogy szintén van egy Akasha könyvtárad. Mi van ott, ami igaz, 
amelyből meríthetsz? Amelyet talán nem személyesen éltél meg, de valahogy ott van. Most ez nagyon bonyolult. 

 
Amit most hozok el, az egy olyan téma, amelyről a korábbi összejöveteleken nem beszéltem. Tehát hallgassatok 

figyelmesen. Drága emberi lény, ha az igaz, hogy egy leereszkedett faj által lettek elültetve benned a magok, akkor ez azt 
jelenti, hogy ők benne vannak a DNS-edben. Minden, amit ők tudnak, benne van a te DNS-edben is. Tudjátok, hogy mire 

akarok kilyukadni, nem igaz? Ez azt jelenti, hogy olyan hatalmas mennyiségű igazságra ébredhettek rá, amit még 

sohasem éltetek át, mivel ez az, amit ők adtak át a számotokra. Mert ez az Akashátokon túl, egy spirituális kvantum-
Akashában van, amely azokhoz tartozik, akik a magokat ültették belétek. Elkezditek felfedezni Isten létezésének, 

galaxisának, világegyetemének az igazságát. Az éveiteken túli utat. Ez egy új energiás tulajdonság, amelyet át akarunk 
adni nektek ezen a napon. 

 

A tanuló, az időzítés 2. tulajdonsága, gyakran a régi energia által van irányítva. Ezt karmának hívjátok. Tehát hadd 
tisztázzuk le ezt, hogy mi is ez. A karma a befejezetlen ügy az egyik élettől a másikig. Ez taszít és húz titeket egy 

területre és ennek semmi köze sincs az előre elrendeléshez. Ennek mindnek a hajlamhoz van köze. Ha sok karmátok van, 
akkor hajlamosak lesztek balra, vagy jobbra elmozdulni bizonyos körülmények megtörténte esetén, mely körülmények 

éppen azon az energián alapulnak, amely oda taszított titeket. Erről korábban, 1993-ban adtunk át nektek információt, 
amikor az I. Kryon könyvet kiadták. Amelyben a könyvet olvasó öreg lelkek számára megengedett, hogy teljesen eldobják 

a karmájukat, magukhoz vegyék a saját borzongató energiájukat és belekeverjék a Föld fényébe. Továbbra is azt 

mondjuk és igyekszünk megértetni veletek, hogy a karma a tanulás régi rendszere és ti már túl vagytok ezen. Szükséges 
a megléte, a tanulók számára még mindig létezik. 

 
Egyébként a karma az újaknak még nem áll a rendelkezésére. Az új jövevénynek nincs energiája, hogy elhúzzon 

máshonnan, ezért ők ezt nyomra vezetik. De a 2., 3. és 4. alkalom körül, elkezdik megtisztítani az energiát, amelyet 

emberként teremtettek és nyomra vezettek, majd ez más helyekre vonzza és taszítja őket, ami már karmikus. Aztán a 
karmikus családdal érkeznek meg, karmikus csoportokkal.  

 
Nektek nem kell. Ha egyszer eldobjátok a karmát, teljesen elvágjátok ezt az energiát és ez azt jelenti kedves emberi lény, 

drága öreg lélek, hogy a legközelebbi kört hívhatod a nagy dobásodnak. Hogy mit is értünk ez alatt? Azt, hogy már ma 

elkezdheted megtervezni, hogy mit fogsz csinálni a következő körben. De óva intelek attól, hogy 3D-ben tervezgess, ezt a 
Felsőbb-Én szeretetével közösen tervezitek meg. Néhányatok már volt korábbi összejöveteleken és tudjátok, hogy mit 

fogtok tenni, világosan. Néhányatok tudja, hogy hol lesztek majd, tisztán. Ez az új energia része, amely tisztán beszél 
hozzátok. A szerződésekről szeretnék beszélni, mert ez félre van értve. Néhányan el fogtok jönni és azt mondjátok, hogy: 

"Azért teszem azt, amit feltételezhetően tennem kell ebben a városban, mert ez van a szerződésemben." 
 

Egy másik emberi lény, akivel találkoztok, talán egy jobb ajánlattal jön szembe, amely talán romantikus, talán spirituális 

és egy részetek vonzódik is abba az irányba, ami azt mondja, hogy: "kellene", vagy azt, hogy: "nem kellene". Majd 
felhúzzátok magatokat és azt mondjátok, hogy: "Az a szerződésem, hogy itt maradjak és ezt tegyem." Átadom nektek azt 

a szót, amelyre emlékeznetek kellene: "nonszensz". A szerződésetek láthatatlan tintával íródott és az öreg lelkek életének 
minden egyes napja újraírható. Tudtátok ezt? Az egyetlen megegyezésed öreg lélek az, hogy itt legyél és ezt már 

teljesítetted. Most vedd fel a tollat és írd le ezt, minden nap! 

 
Ha olyan szinkronicitással találjátok szembe magatokat, amely más területre sodor titeket, akkor ezt lássátok annak ami, 

az amit kértetek. Érezzétek meg azt, amikor bekövetkezik, hogy valódi-e vagy sem, hogy meg kellene-e történnie vagy 
sem és haladjatok a megérzésetek szerint. Írjátok meg magatoknak ezzel a láthatatlan tintával és eltűnik, amint 

újraírjátok valami mégjobb dologgal. Egy megállapodás nem olyasmi, amit ma meg kell tennetek, ami lineáris, amelyen 
keresztül kell mennetek. Tehát ha használjátok a szót, akkor használjátok helyesen és értsétek meg, napról-napra. 

 

Most öreg lélek, sosem volt alkalmasabb az idő arra, mint ebben az új energiában, hogy megváltoztasd a létezés 
fuvallatát. Pont most. Az elkövetkező néhány évben csoportosan fogtok számos dolog megváltoztatásáról dönteni ezen a 

bolygón, számos dologról... számos dologról. A régi energia nagyon lassan kopik el, kimúlásának folyamata során 
azonban felülkerekedtek. Jóval nagyobb lesz a becsületesség, amelyet mind az öreg lelkek teremettek meg. Az eredendő 

terv, amiről a Föld szól, el fog kezdeni formát ölteni. 
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Végül valaki jönni fog a nemzetek szövetségének az ötletével, hogy segítenek egymáson. Beszéltem erről korábban. 

Lesznek jövőbeli generációk, akik úgy tekintenek vissza mindenre az elmúlt 22 évtől visszamenőleg, mint a barbár 
korszakra. Látjátok majd, hogy a civilizáció, ahogyan ismeritek, 2013-ban indult el. Ez az ígéret, ettől a határvonaltól 

kezdve. 

 
A létezés fuvallata ti vagytok, úgy is, mint a kirakós részei. Nem vagytok a karmában és nem vagytok benne semmilyen 

megállapodásban sem. Teremtő üzemmódban vagytok és talán ez fel sem tűnik, de adjatok egy esélyt. Ahogyan 
korábban is mondtuk, amikor elkezdtek kilépni a túlélő üzemmódból, nem nyugtalankodva minden egyes dolgon, akkor 

fogtok elkezdeni teremtő üzemmódba kerülni. Az aggódó üzemmód az, amit a szüleitek tanítottak nektek és ismeritek. 

Hallhatjátok, amint anyáitok és apáitok beszélnek az elmétekben. Amikor idegeskedtek mindazon dolgokon, amelyeken 
idegeskedtek. Megörököltétek ezt.  

 
Kezdjétek el azt tenni, amit a megvilágosodott lények tesznek, megteremtik azt, amire szükségük van. Nem aggódnak 

azon, amijük nincs, mert az eljön hozzájuk, amikor szükségük van rá. Az Izraeliták példája a sivatagban, amit 
számtalanszor át is adtunk nektek, letisztázta ezt. Minden szükségletük teljesült, mialatt 40 évig kőröztek a pusztában és 

minden nap aggódtak. Vegyetek példát arról amijük volt és ne arról, hogy mit tettek vele. 

 
Az átalakulás fuvallata 

 
Az utolsó fuvallat az átalakulás fuvallata, amit úgy hívtok, hogy halál. Mit tudnék mondani nektek minderről, amit már ne 

tudnátok? Sokat tudnék mondani. Először is, a szabályok. Nem tudjátok, hogy mit nem tudtok. Nem tudjátok, hogy mikor 

fog megtörténni. Néhányatokat nagyon hosszú ideig szükséges itt tartanunk, mert nem fejeztétek be, amit elkezdtetek. 
Másoknak korán kell átmenniük, egyébként mivel nekünk nincs óránk, nem tartunk semmit korainak. Előbb vagy utóbb. 

Ugyanezen okból kifolyólag van szükségünk rátok egy helyen, amikor fiatalok vagytok. Szükségünk van rá, hogy 
folytassátok a fejlődést abban, amiben most fejlődtök, mert tudatára fogtok ébredni és megfiatalodtok! 

 
Szükséges volt számunkra, hogy elérjetek egy adott kort, hogy egy közhivatali pozícióba lépve, a megvilágosodott állapot 

egyenesen a parlamentbe kerüljön. Bizonyos okokból szükségünk van rá, hogy fiatalon tartsunk titeket, melyeknek eléggé 

egyértelműnek kellene lenniük számotokra, ha a mi nézőpontunkból gondoljátok át. Öreg lélek... hát nem tudod? 
Száműzzétek a félelmet attól, amit nem tudtok. Hogy megérthessétek ezeket a dolgokat és okokat, hagyjátok elmélyülni 

és segíthettek megtervezni őket. Az egész ébredési folyamat lényege segít dönteni arról, mikor fogjátok átvinni az 
energiát. 

 

Óh, egy olyan tulajdonságot akarok átadni nektek, amin még nem igazán gondolkodtatok el. A halál félelmetes. A testi 
érzékelésetekkel úgy látjátok, hogy a Földön minden túlél... túlél. Ez az az utolsó dolog, amit bármi akar, még egy 

baktérium is, ami haldoklik. A továbbélés taszít titeket az élet felé és senki sem megy simán a halálba félelem nélkül. Ez 
így is fog maradni, így kell lennie. De van itt egy ajándék számotokra, amiről egyáltalán nem tudtok és amelyet most 

átadunk nektek. Elmondom, hogy mi az. Az átkelés pillanatában, amikor megáll a szív és kilélegzitek az utolsó 

lélegzetvételt is... ahhh... és nem jön újabb, mi tudjuk azt, hogy eljött az átalakulás. Ott vagyunk, óh mi ott vagyunk és 
ott van minden angyal és a hatalmas Szent Nap is. Egy fénnyel foglalkoznak, amely békéssé tesz benneteket, így az a 

félelem nem tud létezni és egy pillanat tört része alatt tudjátok, hogy minden rendben van. Hívhatjátok spirituálisnak és 
eksztatikusnak, mi a mennyország ajándékának hívjuk. Tehát kvantum nézőpontból az átalakulás fuvallata gyönyörű (Lee 

közben sír). Amit nem tudtok az az, hogy a félelem abban a pillanatban, amikor tudatába kerültök annak, hogy többé 
nem tudtok levegőt venni... csak egy másodpercig tart és aztán eltűnik! Aztán a "kik is vagytok ti" emlékezés háromnapos 

folyamatába kerültök. Egy részetek itt marad, egy részetek pedig velünk és ez az egész gyönyörű szép (könnyezve). 

 
Néhány ember, akik halálközeli élményen mentek keresztül, megváltozva tértek vissza és megpróbálták ezt a legjobb 

tudásuk szerint elmagyarázni. Óh emberi lények, ők látták egy részét ennek... látták egy angyal szárnyát! Amikor 
magukhoz tértek azt mondták, hogy: "Ezt nem fogjátok elhinni. Halott voltam egy pillanatig. Nem tudom elhinni. 
Csodálatos volt. Éneklést hallottam!" - mondják. Kérdezzétek meg őket, kérdezzétek meg őket és elmondják. Ez a mi 

ajándékunk. Sohasem beszéltem erről korábban. Az ajándék az átmenet alatt az, hogy a halálban nincs fájdalom, drága 
emberi lény. 

 
Az egyetlen fájdalom azoké, akik maradnak. Nem tudják, hogy hol vagytok. Hát megmondom nektek, hogy hol vagytok. 

Kívül vagytok a 3D-n, de ott láthattok mindenkit, akit valaha szerettetek és elvesztettetek kedveseim, itt vannak. A 
Kristályrács tartalmazza az emlékeiket, néhányan a vezetőitekké válnak. A szüleitek, akiket szerettetek és elveszítettetek, 

az utolsó lélegzetvételetektől kezdve veletek lesznek, egy bizonyos módon mindig fogva a kezeteket. Ez bonyolult. Emberi 

lények, mindannyian tudjátok azt, hogy a lélekcsaládotok számos helyen lehet egyazon időben, erről már beszéltünk 
nektek korábban. Újjászülethetnek más emberi lélekként és ugyanakkor veletek lehetnek egy vezetőként is. Ne 

kérdezzétek meg, hogy hogyan, mert a 3D-ben ugyan elképzelhetitek ezeket a dolgokat, de az nem magyarázza el, hogy 
hogyan történnek. Ez egy csodálatos rendszer. A halálban nincsen fájdalom. Azt akarom, hogy emlékezzetek erre, ha 

elveszítitek valakit, akit szerettek. Talán mozdulatlannak és hidegnek tűnnek, elmentek örökre, de ez csak 3D-ben van így, 

ez nem a valóság. Élnek és jól vannak. Még figyelnek és veled könyörögnek, hogy lásd azt a szeretetenergiát, amelyet 
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képviselnek. Nem mentek el. 

 
Ez volt a mai napra a három fuvallat. Nagyon szeretek ezekről a témákról beszélni, mert közel állnak hozzám. Mind a 

hárommal dolgozom, mindegyikükkel dolgozom éppen most is. Az energia amely Kryon, egy csoport, mint amilyen ti is 

mindannyian. A csoport egy része éppen most is segít megvígasztalni mindazokat, akik épp a születés fuvallatában 
vannak, hogy minden rendben lesz. Üdvözlik őket az átváltozásban, hogy minden rendben van. Valamint dolgoznak 

azokkal a létezésben, akik nem igazán biztosak bennük. Ez a Szellem törvénye, a Felsőbb-Éneteké. A belső Isten 
felfedezése. 

 

A terv gyönyörű kedveseim! 
 

És ez így van. 
 

Kryon 

 

 
Fordító - Hodnik Boglárka 


