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( Forrás: http://sedonajournal.com/2013/november/recalibration-your-perception-future ) 
 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Az emberek hozzászoktak azokhoz a dolgokhoz, amelyek a valóságdobozukban vannak. Amikor ellépnek ettől az ismert 
valóságtól, akkor a dolgok bonyolulttá válnak. Az élet többdimenziós valóságát bonyolult megérteni, meghatározni, 

felcímkézni és megtanítani. Tehát most lassan fogunk haladni és talán még ismételni is fogunk néhány dolgot, amelyeket 

korábban halhattatok. De elmondom nektek, hogy áldottak azok az emberi lények, akik megértik a tanulási folyamatot és 
türelmesek magukkal szemben. Az emberi lények olyan sok módon hajlamosak türelmetlennek lenni és a spiritualitás az 

egyik közülük. Ne legyetek elkedvtelenedettek egy folyamat miatt, amikor az nem valósította meg magát teljesen 
egyszer. Ez a nap első útbaigazítása. 

 

A megvilágosodásotok elvetett magjainak állapota a Földön 
 

A jövőről akarok beszélni. Mint Kryon, annak a lehetőségével beszélek nektek, hogy mi történhet meg. De ezek a 
sajátságos lehetőségek gyorsabban valósítják meg önmagukat, mint sem, így a létező energiák és annak fényében adom 

át nektek ezeket a dolgokat, amit mi látunk. Ezen lehetőség tulajdonságai olyan látótéren kívüli dolgok, amelyeket még 
nem láthattok meg, viszont mi egy áttekintésként látjuk kibontakozni. Egy olyan jövőt látunk a számotokra, amely sokkal 

különbözőbb annál, mint sem azt el tudnátok képzelni. Tehát hadd kezdjük el egy olyan alapvető feltevéssel, amit kb. egy 

évvel ezelőtt adtunk át nektek.  
 

A Földi emberiség új. Az világegyetem és még a galaxisotok is borzasztóan régi, összehasonlítva azzal, amit figyelembe 
vesztek, amikor azon töprengtek, hogy: "Milyen régóta létezik élet?". A galaxisotok évmilliárdok óta itt van. Sok 

forradalom volt már a központ közül, legalább 16. 

 
Végül az időben, galaxisszerte felbukkant az élet, de ezt már elmondtuk nektek korábban. Vannak civilizációk, amelyek 

évmilliókkal öregebbek, mint a tiétek. A civilizáció, amely a magjaitokat elvetette, egy közülük és ez tette a Földet újfiúvá, 
mondhatnátok. Az élet ötször indult el a bolygótokon és csak az ötödik alkalommal volt sikeres. Ez a sejtes élet, amit ma 

láttok. 
 

Csak az idő azon utolsó villanásban történt meg, hogy az emberi civilizáció ebben - ahogyan mi hívjuk - a megvilágosodás 

elvetett magjainak az állapotában bukkant fel. Csak 200.000 évvel ezelőtt változott meg a DNS-etek és további 100.000 
évet vett igénybe a folyamat, mire befejeződött.  

 
Tehát itt vagytok, vadiújan, míg a bolygótok keresztülment már öt öntudatos tudatossági cikluson. Az ötödikben ültök és 

ez az, amelyik idehozott engem a Földre 23 évvel ezelőtt. Amikor megérkeztem, elmondtam nektek, hogy egy váltás 

zajlik. Most többet is el akarok mondani nektek erről, mert a lehetőségek visszatértek oda kedveseim, mint amikor ezen 
váltáson keresztülmentetek. Tényleg, most rendelkeztek ezzel. Kétség sincs afelől, hogy átlépjétek ezt a határt. Tehát, 

most információkat hozunk el a számotokra arról, hogy mi történhet meg legközelebb veletek és meg fogjuk próbálni 
eloszlatni azokat a negatív dolgokat, amelyeket hallotok, még azoktól is, akik nagyon megvilágosodottaknak tűnnek. 

 

Egy spirituális népesség a Földön? 
 

Egy diplomázási állapot felé mozdultok el, amelyet néhányan bolygószintű felemelkedésnek neveznek. Milyen lesz ez? 
Miért nem kérdezitek meg azokat, akik elvetették a magjaitokat? Ugyanezen a dolgon mentek keresztül és mindent el 

tudnak mondani nektek róla. Azt is el tudják mondani nektek, hogy a folyamat hosszabb, mint amilyennek akarjátok, 
hogy legyen. De most elkezdődik és el fogjátok kezdeni meglátni azokat a változásokat, amelyek fel fognak bukkanni a 

nemzedékben. Fel fogok sorolni néhány olyan tulajdonságot, amelyek lehetségesen meg fognak történni, vagy mégsem.  

 
Néhányan azt mondhatják, hogy egy nagyot lapoztok az emberi természetben és hamarosan egy spirituális nemzedékkel 

fogtok rendelkezni. Nem, nem fogtok. "Várj egy percet Kryon" mondhatnátok, "nem te mondtad nekünk, hogy ez akkor 
lesz, amikor a Föld a felemelkedés állapotába lép? Hogy meg fogjuk ismerni az előző életeinket, megvilágosodunk és nem 
lesz nézeteltérés, vagy háború. Nem így van?". Nem. Még nem. Szeretném elnevezni ezt a közvetítést "a 

jövőérzékelésetek átkalibrálásának". Ez egy gyakorlati előrejelzés lesz a számotokra, hogy felszívjátok és megértsétek, 
mert sokan közületek ebben a paradigmában fognak élni és nem akarom, hogy csalódottak legyetek. Azt akarom, hogy 

lássátok, amikor elkezd megváltozni és azt akarom, hogy értsétek meg, hogy ez mit jelent. 
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Kedveseim, el fog jönni egy nap, amikor a Föld mindaz lesz, amit gondoltok, hogy lehet, de ez egy kis időt fog igénybe 

venni. Mert a nemzedékek javulni fognak és használni fogják azokat a dolgokat, amiket más nemzedékek elértek és 
megtanultak. Lassan a gyermekek gyermekeinek a gyermekei, sokkal tisztábban fognak látni, mint ti és mindennek az 

lesz az iróniája, hogy ti lesztek a gyermekek gyermekeinek a gyermekei! Visszajöttök kedveseim. Nem hagynátok ezt ki. 

 
Öreg lelkek, figyeljetek! Keresztülküszködtetek a régi energián és ez az a jelzés, amelyről mindig is tudtátok, hogy a 

bolygó lehetősége volt. Innentől jobb lesz. Azoknak közületek, akik azt mondják, hogy: "Nem jövök vissza!", elmondom 
azt, hogy amikor átkerültök a túloldalra, meg fogjátok gondolni magatokat. Mert, amikor a fátyol felém eső oldalán 

vagytok, akkor vagytok képesek meglátni a nagyobb képet. 

 
Az igaz Akasha örökség kezdete 

 
Az első dolog, amit át akarok adni nektek, az információ az Akasha örökségről. A régi emberi energiarendszerben, az 

Akasha feljegyzéseitek nem jöttek elő, hogy információkat adjanak át, ugye? Helyette egy emberi "olvasóra" volt 
szükségetek, hogy megmondja nektek, hogy kik vagytok most és, hogy kik is voltatok valaha. Értitek, rejtőzködik. Az 

Akashátok nagyon jól elrejtette a nagyszerűségeteket. Lehetnek róla árnyképeitek az álmaitokban és a látomásaitokban, 

de nem igazán tudtok róla semmit segítség nélkül. Mi lenne, ha ez meg tudna változni? 
 

Említettük ezt korábban. Az emberi lény tudatlanul jön a bolygóra. A kis emberi csecsemőnek mindent a kezdetektől kell 
megtanulnia. Hányszor kellett megtanuljatok járni? Hányszor kellett megtanulnotok olvasni? Mi a baj ezzel a képpel? A 

síkság állata életet ad a kölyöknek, majd az felkel és órákon belül rohan a csordával. Az újszülött állatok ösztönösen 

tudják, hogy ki az ellenségük. Tudják, hogy mely növényeket ne egyék meg és tudják, hogy milyen szagú a mérgezett 
víz. Gondoltátok volna ezt valaha? Mi tanította őket erre kedveseim? Gondoljatok erre. Vajon ez a bivaly, a ló, vagy a 

zsiráf? Úgy jönnek ki az anyaméhből, hogy olyan dolgokat ismernek, amelyeket soha sem tanultak ebben az életben.  
 

Amikor az emberi csecsemő megszületik, ott nincs semmi. Semmi! Mindent meg kell tanulnia, minden egyes alkalommal. 
Az első feltételezést, amit el szeretnénk mondani nektek erről, már elkezdtük. Kérdezd meg a gyerekeket, hogy mennyire 

szeretik az iskolát. A legtöbbjük azt fogja mondani nektek, hogy: "A suli gáz" és igazuk lenne. Az új tudatosságú 

gyerekek, még a saját korukban is ösztönösen tudnak dolgokat. Mások ma, mint az előző nemzedékek emberi lényei. Azt 
fogják mondani nektek, hogy az iskola nehéz és unalmas. Valamint azt, hogy már ismernek egy remek eljárást, arra 

nézve, hogy mi is legyen átadva a számukra. 
 

Ezek a gyerekek érzékelik a korábbi tudást és jóval fogalmiasabbakká válnak. A lineáris tanítás elkezd rájuk nehezedni, 

mivel többé nem tényekben és számokban gondolkodnak lineáris módon. A rendszer maga változik meg és ez a titok 
mindenhez, amit mondani fogok nektek, ezen együtt eltöltött idő alatt. Ismerve ezt a feltevést, segíteni fog nektek 

abban, hogy megértsétek mi fog elbukni és mi lesz sikeres. 
 

A régi túlélő ösztön: egy visszalépés az emberi folyamatban 

 
Lesznek New Age-esek, akik azt fogják tanítani nektek, hogy egy felemelkedett bolygó olyan emberekkel lesz megtöltve, 

akik testen kívüli élményeket tudnak végezni, egy bolygó, ahol mindenki látja a színeket és mindenkinek különleges 
képességei vannak. Ez nem fog megtörténni. Óh, számos lesz ezek közül, mert mindig az öreg lelkek egyedi csoportján 

belül vannak. Azok, akik tanárnak jönnek, látni fogják a színeket és lesznek testen kívüli tapasztalataik is azért, hogy 
behozzák az információt. De ezek nem olyan jövendölések, amik az emberiségnek tetszeni fognak. Nem akarom, hogy a 

New Age-esek csalódottak legyenek, amikor erről beszélek, mert ez egy kissé túl gyakorlatias lehet. De a 

gyakorlatiasságban olyan gyönyörűség van. Hadd vitassuk meg ezt, csak egy kicsit. 
 

Beszélni akarok valamiről, amit megváltozó túlélési ösztönnek hívunk. Annak érdekében, hogy ezt pontosan vitassam 
meg, át kell adjak nektek három történelmi pillanatképet - a múltat, a jelent és a jövőt. Azért teszem ezt, hogy 

megmutassam nektek a különbséget az emberiség között akkor, most és a lehetséges jövőtökben.  

 
Menjünk vissza velem egy kicsit, úgy 1.000 évvel ezelőttre és tekintsünk rá az emberiségre általánosságban. Az 

emberiség megérkezett a túlélő üzemmódba és ez még mindig itt van. Ebben a túlélő módban, amit az emberek 1.000 
évvel ezelőtt tettek, az mérhetetlenül más volt ahhoz képest, amit ma tesznek. Mivel a túlélés azt jelentette, hogy: bármit 

megtenni, amit csak kell azért, hogy túléljetek. Majdnem minden helyénvaló és helyes volt az életben maradás 
érdekében.  

 

Amikor összehoztátok magatokat társadalmi csoportokként, vagy egy városként, akkor ott volt az elképzelés, hogy 
helyénvaló volt a számotokra, hogy olyan erőssé váljatok, amennyire csak tudtok. Továbbá, hogy elvegyetek azoktól, akik 

gyengébbek, annak érdekében, hogy túléljetek. Nem csak ez volt helyénvaló a számotokra, de a legtöbb civilizáció még 
csak nem is gondolt erre. Hadseregek és többszörös hódítók tették ezt állandóan. Ha ki tudtátok terjeszteni a 

területeteket, akkor ilyesmit tettetek. Ha falvakat égettetek fel és embereket erőszakoltatok meg a mentükön, akkor ez a 

meghódított hibája volt, mivel gyengébb volt nálatok.  
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Most egy iróniát akarok átadni nektek: nem volt mindig így. Ha visszamentek 20.000 évet, nem így volt. Sokan közületek 

linearizálni szeretnék az emberiséget és azt kívánják hinni, hogy az emberi természet mindig a rossztól a jobb felé halad 
előre, mint ahogyan azt a történelemábrázolásotok tartja. De ez nem így volt. Valójában egy sokkal inkább gyengédebb 

emberi természetből indultatok ki, de, ahogyan fejlődtetek, hogy több bolygót fedezzetek fel, a tudatossági szintetek 

valójában leesett.  
 

Ebben a megbeszélésben, csak az elmúlt 10.000 év tulajdonságait fogom átadni nektek, mivel ez az a tanulási időszelet - 
az utolsó döntési pontotoktól számítva -, amely majdnem szó szerint kitörölt benneteket. Ez az, amit a jelenlegi 

civilizációtok termésének neveznék.  

 
Egy elvárásaitokon túli jövő 

 
Ugyanazzal a túlélési ösztönnel érkeztek meg a bolygóra, mint mindig, de most másképpen tekintetek rá. Az, hogy mi 

helyénvaló vagy mi nem a túlélés érdekében, valahogy megváltozott a történelem folyamán. Ma nem vagytok hajlamosak 
úgy háborúba menni, mint ahogy a múltban. Tény, hogy vannak most is olyanok, akik azt mondják ez sohasem 

helyénvaló. Ma vannak emberi jogaitok. Vita van mindezekről, a régi energia keveredik az újjal és ti tudjátok ezt. 

Ahogyan visszatekintetek 1.000 évet, azt mondhatjátok, hogy az emberek sokkal inkább barbárok voltak és azt, hogy ez 
most más. 

 
Most megkérdezlek benneteket, ez ugyanaz az emberiség, vagy most más faj vagytok? A válasz az, hogy ugyanaz az 

emberiség vagytok. Azt gondoljátok, hogy az emberi természet változott meg? Tényleg az volt. Mi a felelős a régi 

átalakításáért a mostanira? Mi volt az, ami megváltozott? 
 

Vannak olyanok, akik azt mondanák, hogy ahogy az emberiség egyre zsúfoltabb lesz a Földgolyón, a helyzet úgy fog 
egyre rosszabbá válni. Az egyik el fog venni a másiktól, csak, hogy túléljen, onnantól fogva, hogy egyszerűen túl sok 

ember van és az erőforrások állandóak maradnak. "Készüljetek fel a harcra a túlélésért!", mondhatnák. De talán 
észreveszitek a felbukkanó ellentmondást? Intuitív szempontból ez ellentétes az emberi természettel és az evolúcióval, 

ahogyan ezt a szociológusok észre is vették. Valami felbukkant a múltban, ami megváltoztatta azt, hogy hogyan 

gondolkodtok és ez történik meg újra. 
 

Az új együttműködő túlélési paradigma 
 

Ez a váltás, amin keresztülmentek, készen áll jóváhagyni az engedélyt a számotokra, hogy újra megváltozzatok. Tehát itt 

van az, amit a jövő fog adni nektek két, talán három nemzedéken belül, amely az emberiség számára nagyon csekély 
távolság az időben. Olyan emberi lényeket fogtok látni, akik azzal a hittel jönnek el a bolygóra, hogy a háború soha nem 

egy választás, mivel már egy új túlélési paradigma van érvényben. Ez egy olyan ösztön, ami azt mondja, hogy: "Amikor 
egybeteszünk dolgokat és együttműködünk, akkor túl fogjuk élni. Ha nem tesszük, akkor nem fogjuk túlélni." 
 

Az anyaméhből kikerülve az emberek tudni fogják azt, hogy egy teljesen más módon oldjátok meg a civilizáció kirakósait. 
Az elképzelés az, hogy ha szomszédotoknak nincs meg az, ami nektek, akkor ki fogjátok találni, hogy hogyan segítsetek 

nekik elérni az egyensúlyt, mivel ez egy olyan energiaegyesülést és könyörületet teremt meg, amely most az emberi faj 
egy alapvető túlélési ösztöne. Sokan közületek úgy fognak visszatekinteni a ma energiájára, hogy azt mondják: "Barbár 
idők voltak.". 
 

Eljön egy nap kedveseim, amikor a gyötrelem semmilyen formában nem lesz jelen a bolygón - ember és ember között, 

vagy állat és állat között - valamint, amikor az emberi jogok, a normális állapot mindennapos intuitív valóságának tűnnek 
majd. Ez elvárás lesz, nem követelés és nem egy politikai előjegyzés. Ösztönös lesz. Mi az akkor, ami megváltozik ebbe a 

javított forgatókönyvben? Ez egy olyan bolygó, ami elkezdi átalakítani önmagát egy felemelkedett állapotba és 
felemelkedett tudatosságba. Nem fogtok fénnyé válni kedveseim. Ehelyett a tudatosságotok fog elkezdeni közelebb 

kerülni a Teremtő Forráshoz. 

 
Tudományos áttörések, földönkívüli kapcsolat és kiterjesztett emberi élettartam 

 
Az emberi találékonyság fel fog gyorsulni és el fogjátok kezdeni megérteni a kvantumenergiát. Képesek lesztek megmérni 

és valóban meglátni az emberi lényen belül, ahogyan azt korábban el is mondtuk nektek. A kinyilatkoztatás, hogy eljön 
óriási és több találmány lesz elérhető, mint ami valaha létezett az emberi történelem során - mindezek az elkövetkező 

évszázad folyamán. Amikor felfedezitek a többdimenziós mérés jellemzőit, akkor a tudományotok képessé fog válni arra, 

hogy megváltoztassa a tömeget és tömegnélküli tárgyakat tervezzen. Szintén fel fogják fedezni a kommunikáció egy azon 
formáját, amelyben a távolságnak nincs szerepe. Mindezeket a dolgokat végezetül össze fogjátok rakni másokkal és végül 

még azon a határon túl is hagynak majd beszélni titeket, mint amire számítanátok.  
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Egy nap nevetni fogtok minden olyan űrszörnyes mozifilmen, amelyekben azok, akik hajóval leszálltak, felfaltak vagy 

elpusztítottak benneteket. Ez ki lesz cserélve a valóságra, amelyben úgy néznek ki, mint ti és olyan sokan jóindulatúak. 
Isten könyörületét fogjátok meglátni a pusztítás és horror helyett, amely el is lett mondva nektek, hogy ez van odakint.  

 

Készüljetek fel erre kedveseim. Ez a fejlett emberi lény. Meg fogjátok oldani azokat a problémákat, amiket ma 
megoldhatatlannak láttok. Újra megemlítjük azt, hogy nem lesz globális túlnépesedés és az ok, amiért nem, hogy 

semennyire sem fog növekedni a népesség. Ez már elkezdődött. Néhány helyen a bolygón, amit első világnak hívtok, már 
nulla a népesség növekedése, néhol még kevesebb is! 

 

Az emberiség hosszabb ideig fog élni. Talán azt mondanátok, hogy: "Várj egy percet Kryon, ez lehetetlen! A mértani 
növekedés miatt, sok ember útban lesz, ha mindannyian hosszabban élünk.". Hadd mondjam ezt el újra: az emberek 

okosak és tudják, hogy mitől történik meg a születés. Van választásotok, ugye? A jövőben ösztönösen több választásotok 
lesz abban, hogy legyen-e gyereketek, vagy sem, illetve, hogy 2 legyen, vagy 13. Ez egy olyan helyzetet fog 

megteremteni, amire senki sem számított: az emberek ténylegesen ezt fogják tenni, szabályok és kormányzati rendeletek 
nélkül is.  

 

Az új szociológia: a városok ötletének az átszervezése 
 

Adtunk át nektek információkat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a városokat megváltoztatni. A városokat azért 
hozták létre, mert bennük kellett dolgozzatok. Emiatt a szolgáltatásoknak meg kellett szilárdulniuk a városok körül és ez 

az, ami elhozta a számotokra az elektromosságot, valamint az ivóvizet. De mi van akkor, ha nem lenne szükség a 

városokra? Mi lenne, ha csak az otthonotokból lennének módok dolgozni? Mi lenne, ha az elektromosságot 
biztonságosan, könnyedén és tisztán tudnátok előállítani 10 házanként adott időben és a vízzel is ugyanez lenne a 

helyzet? Mi lenne, ha a szolgáltatások letűnt dologgá válnának és nem lenne szükségetek rájuk? Ez azt jelenti, hogy nincs 
hálózat, ami meghibásodjon! 

 
Üdvözöllek egy Új Földön, ahol a jelenleg általatok ismert városok, kevésbé szeretett városokká válnak. Természetesen 

lesz még néhány gyár, ahol dolgokat termelnek, de kevés fog ott működni. Tehát, nem lesznek milliók egy helyen, mert 

nem lesz rá szükség. El fogjátok kezdeni szétteríteni.  
 

Átadom nektek az új szociológiát. Arról beszélek, hogy mi történhet meg, mert annak a lehetősége, ahová tartotok 
mélységes. Ezek azok a lehetőségek, amiket látunk, de ezek nem a ti nemzedéketekben fognak megtörténni, talán nem is 

a gyerekeitekében, hanem azután. De látni fogjátok ennek a kezdetét és látni fogjátok a találmányokat, amelyekről 

beszéltünk és tudni fogjátok, hogy igazam van.  
 

Túlságosan jól hangzik mindez ahhoz, hogy igaz legyen? Kedves emberi lény, okosabbá válsz, amikor a DNS-ed elkezd 
fejlődni és kialakulni. Ösztönösen és fogalmi módon fogtok eljönni a bolygóra, ismerve, hogy mi is működik. Továbbá 

nem fog kelleni mindent a kezdetektől fogva megtanulnotok, minden egyes alkalommal.  

 
A biológiátok el fog mozdulni a teljesebb DNS aktiválás irányába 

 
Most hadd beszéljek nektek a biológiátokról. Mi fog történni biológiailag? Nos, a DNS-etek el fog kezdeni megváltozni, de 

nem lesztek képesek megmérni, mert az a rész, amelyik megváltozik "csendben" lesz. A változás a DNS azon 90%-ban 
lesz, amire valaha úgy tekintettetek, hogy nem csinál semmit, de az tulajdonképpen a géntermelés "használati utasítása". 

A DNS-estek hatékonysága, ami jelenleg kevesebb, mint 30%, el fog kezdeni emelkedni.  

 
A 90% vagy annál nagyobb DNS aktiválással rendelkező emberi lény, egy mester és számos sétál közülük a bolygón. 

Láttátok, hogy mit tettek és amit csodáknak láttatok, azok egyszerűen csak a teljes mértékben működő emberi lények 
voltak. Amikor itt voltak, mi volt az üzenetük számotokra? "Teljes mértékben működő emberi lények vagyunk és ti is azok 
tudtok lenni! Vessetek rá egy pillantást, hogy hogyan is néz ez ki. Találjátok meg Istent magatokban!". Ez volt az 

üzenetük. Néhányan közületek azt választották, hogy imádják őket. Istenekként gondolnak rájuk és soha nem értik meg, 
hogy egyszerűen csak futuristák voltak, akik megmutatták nektek, hogy mi fog történni, ha úgy akarjátok. 

 
A DNS-esetek el fog kezdeni nagyobb hatékonysági szinten üzemelni és a biológiátok teljesebb mértékben fog elkezdeni 

együttműködni. Hosszabb ideig fogtok élni, sokkal hosszabban, talán 3-szor is hosszabban. A testetek képes lesz 
elkezdeni eltávolítani azokat a betegségeket, amelyeket korábban nem tudott. Valami felszólítja és a veleszületett test 

elkezdi felépíteni a hidat az intellektusotokhoz. Ez a veleszületett test sokkal jobban tudatában van a fizikainak és 

okosabb is, mint bármi, amivel most rendelkeztek. Ez képviseli a tőle telhető legjobban a DNS-t, dolgozik azon, hogy egy 
fogalmi rálátást adjon a számotokra a saját sejtszerkezetetekről, valamint egy öndiagnózist, amely intuitív. Ennek itt az 

ideje! 
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A gyógyszeripar bukása Amerikában 

 
A becsületesség hiánya és a rá való alkalmatlanság van jelen most az országunkban. Amikor az amerikai nép azt találja 

ki, hogy néhány nagyon nagy gyógyszerészeti vállalat, ténylegesen betegen tart embereket a pénzért, akkor annak nem 

lesz jó fogadtatása. El fogom mondani nektek kedveseim azt, hogy ezek a vállalatok, akik kívül állnak a becsületen, el 
fognak bukni. Készüljetek fel a halálukra, ahogy ti ismeritek, a gyógyszeriparéra. Ez nem fog folytatódni, mert nem tud 

többé, ahogyan a cigaretta sem, néhány hasonló ok miatt. Nem tud folytatódni többé, ahogyan a bankok sem tudják 
folytatni a pénz kölcsönzését az ingatlanokra olyan módon, hogy a kapzsiságot helyezik a becsületesség fölé. 

 

Minden dologban átkalibráljátok a becsületesség szintjeit. Egytől-egyig, a kapzsiság akadályai és a becstelenség 
felborulnak. Hadd legyen ez egy bejelentés azoknak, akik azt gondolják, hogy folytatni tudják: "Jobban teszitek, ha 
kiszálltok néhány ilyen üzletből, amíg megtehetitek, mert a dolgok meg fognak változni.". Meg kell, hogy változzanak. 
 

Vannak olyanok, akik azt mondhatják: "Kryon, mikor fog mindez megtörténni?". Újra elmondom nektek azt, hogy a 
Szellemnek nincs órája. Ezek mind lehetőségek. Meg fognak történni, amikor megtörténnek. Amikor ezek az intézmények 

nem tudják már tovább eltűrni az oda nem illő energiát és amikor fény lesz körülöttük, gyorsan össze fognak dőlni. Ezt 

láttátok a kormányzatban, ezt láttátok az iparban és ezt láttátok most még a bankoknál is. Ez fog megtörténni. 
 

Tisztelni a fényt magát és megtartani azt 
 

Tehát ezek a dolgok fognak kibontakozni és olyan becsületes módon fognak megtörténni, amelyek segítik az 

emberiséget. Az új találmányok szintén el fogják kezdeni jobban megsegíteni az emberiséget. Ez azért van, mert ilyen 
módon lettek átadva a számotokra. Ne különítsétek el az új találmányokat és a spirituális tudatosság váltását, mondván, 

hogy: "Vagy az egyikkel, vagy a másikkal fogok rendelkezni.". Értsétek meg azt, hogy a Szellem sok más dologgal 
kombinálva adja át a találmányokat az emberiségnek. Használjatok fel mindent, ami itt van, hogy életben maradjatok 

kedveseim, mert a bolygónak szüksége van a fényetekre! Lehet ez ennél tisztább? Minden számotokra átadott dolog 
helyénvalóan használható fel egy cselekvő együttműködésben, hogy tiszteljük az életet magát és fenntartsuk a fényt. 

 

A biológia meg fog változni. A várható élettartam hosszabbá válik. Akkor ott lesz az emberi lény, aki azt mondja, hogy: 
"Nem gondoltam, hogy ilyen sokáig akarok élni! Jóságos ég, tudom, hogy milyen 70-nek lenni. Miért élne bárki 300-ig?". 
(Nevetés) Azt mondjuk nektek, hogy milyen 3D-sek is vagytok! Milyen érzés lenne a számotokra, ha 35 lennétek egészen 
299-ig? (Nevetés) Ez az, ami a kezetekben van kedveseim. A test képes lesz sokkal jobban megfiatalítania önmagát, mint 

ahogyan most. Felfogjátok ezt?  

 
Az őssejtek olyan lenyomatok, amelyek a kódolatlan DNS 90%-nak genetikai vezérlőpultjában vannak és végül jobban 

lesznek felhasználva. Így a testetek nem fogja többé a másolat másolatának a másolatát elkészíteni, amikor a sejtek 
osztódnak. Helyette a testi szerkezet fog távozni, majd visszaszerezni az eredeti lenyomatot és tökéletesen megfiatalodni. 

Sokáig el fog tartani kedvesem, de friss és fiatal leszel. Ez az, ami lehetséges. Tekintsetek az ősi prófétákra a 

Szentföldről. Gondoljátok, hogy a Szentírásban közölt évszázados életkoruk elírás volt? Pedig annyijuk volt! 
 

Ez az, ahol ez végül lezajlik és ezek a lehetőségek. Azt kérdezhetnétek, hogy: "Kryon, tehát úgy érted, hogy lehet, hogy 
ezek a dolgok meg sem történnek?". Kedveseim, az emberiségnek szabad választása van. Meg tudjátok fordítani, ha azt 

akarjátok és visszahozhatjátok a régi energiás időket, de a gőzmozdony fel van tüzelve és épp mozgásban van, nehéz 
lesz megállítani. A hógolyó gurul le a hegyről és nehéz lenne most lekicsinyíteni. Ezek a lehetőségeitek hasonlatai ebben a 

pillanatban.  

 
Tolerancia és tisztelet a vallási hagyományok között 

 
Végül itt a vallás. Sokan fogják kérdezni, hogy: "Rendben van Kryon, mi a helyzet a nagyágyúval? Mit fogunk kezdeni a 
vallással?". Vannak olyanok, akik egy olyan gondolkodásmóddal rendelkeznek, amit metafizikainak, vagy New Age-esnek 

hívnátok. Akik azt gondolják, hogy a vallásoknak mindnek el kell tűnnie, mivel az emberiség úgy fogja felismerni az 
igazságot, ahogyan ők (a New Age-esek). Ez nem fog megtörténni. Miért kellene valaminek eltűnnie, ami Isten 

szeretetének a magjaival rendelkezik? Mi a helyzet azokkal, akik látták a zsidó mestert teljes fényében és írtak róla? El 
fogják dobni azt az információt? Csak egy olyan ismert az emberi lények közül a bolygón, aki találkozott egy angyallal 

szemtől-szemben, egy barlangban beszélgetett vele, utasításokat fogadott és egy prófétává vált. Eldobnátok ezt? Nem. 
 

Hadd mondjam el, hogy mi fog történni. A szorzó a DNS-etekben olyan fejlett lesz, amely megőrzi az embereket a 

háborúskodástól és egy másik véleményt fog adni a számukra arról, hogy hogyan is kellene a különféle vallási 
rendszerekre tekinteniük. Az emberiség a kultúra által hajtott és folytatni fogja, hogy legyenek spirituális szervezetei, 

néhányuk ugyanazon név alatt. A múltban ezeknek a szervezeteknek nagy nézeteltéréseik voltak, olyan nagyok, hogy a 
legtöbb ősi háború a bolygón, egy közvetlen eredménye volt a buzgóságuknak és intoleranciájuknak egymással. De az, 

ami jön, azt a könyörület engedélyének tudnám elnevezni. A történelemben ezt lehet, hogy még a könyörület 

adományának is hívták. 
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Egyik szervezet fog a másikra nézni és végül úgy tekintenek majd egymásra, mint ágakra ugyanazon a fán, egyazon 

forrásból eredőnek. Nem fognak egyetérteni egymással, egymás logikájával, tanításával, vagy kultúrájával, de tisztelni 
fogja egyik a másikat. Amikor más ételeket esztek a saját egészségetek miatt, akkor ez azt jelenti, hogy mindenki más 

téved, ha nem pont ugyanazt eszi, amit ti? Nem. Tolerancia lesz és a könyörület engedélye, az imádat sok különböző útja 

miatt. Mások iránti tisztelet lesz, nem pedig harag vagy háború. 
 

Ez lehetetlennek tűnik néhányatok számára. Sokan nem számítanak rá, vagy nem fognak hinni abban, hogy ez 
megtörténhet. Habár, látni fogjátok ennek a magjait néha a nemzedéketekben. Lehet, hogy még az energiáját is látni 

fogjátok, ahogyan elkezd feltűnni - inkább előbb, mint utóbb - egy szelídséget a vallási rendszerek között. 

 
A szüleitek, vagy a nagyszüleitek számítottak arra, hogy látják a Hidegháború geopolitikai rendszerének olyan gyors és 

drámai módon történő megváltozását a 1980-as években? Ez minden eshetőség és logika ellenére való volt, szemben a 
bolygó minden jóslatával. Miért gyanítjátok azt, hogy ilyen változások ismét feltűnhetnek? Láttátok a megbocsátást és a 

lágyulást a korábbi II. Világháborús ellenségek irányában? Ha az meg tudott történni az oly csekélynyi két nemzedék 
alatt, akkor miért gyanítjátok azt, hogy a vallások ugyanezt megtehetnék? 

 

Valóban azt gondoljátok, hogy olyan bolygótok lesz, ahol a spirituális tanítások mindezen évezredei egyszerűen el fognak 
tűnni? Ez nem gyakorlatias dolog, ugye? Nem, ehelyett számítsatok rá, hogy átalakulnak valami olyanná, amely 

együttműködő és csodálatos. Számítsatok a különbségekre közöttük, hogy megértve és ünnepelve legyenek, ahelyett, 
hogy bérháborúban állnának egymással.  

 

Itt az idő, hogy ez megtörténjen és ez jelzi a spiritualitás, illetve a tudatosság fejlődését a Föld bolygón. Ez az új emberi 
lény és ez a jövő. Elkezditek megfordítani a sarkokat, ahogy keresztülhaladtok 2013-on és mentek tovább. Éppen most 

adtam át nektek egy pillanatképet arról, hogy mi lehetséges és amit mondunk, az megtörténik.  
 

Két nagyszerű ok, hogy előre ünnepeljétek az aratást 
 

Mielőtt elmegyek, újra el akarom ismételni azt, hogy van két dolog, amit most meg kellene ünnepelnetek. Így, ahogyan a 

székjeitekben ültök. Az első számú, hogy: ti öreg lelkek, ott lesztek, hogy ezt lássátok! A résztvevői lesztek és néhányan 
közületek rendelkezni fognak az Akasha emlékezettel erről az üzenetről, mert az Akasha örökség el fog kezdeni valósággá 

válni.  
 

Annak a tudásával fogtok a bolygóra érkezni - az abszolút tudásával -, hogy jártatok már itt korábban. Még azok a 

vallások is, amelyek nem hisznek a reinkarnációban, meg fogják ezt tapasztani. Néhányan közülük részlegesen el fogja 
ismerni ezt és úgy fogja meglátni, mint egy részét egy nagyobb rendszernek, amely egy bizonyos módon illeszkedik bele 

a vallási rendszerekbe, majd hitelt ad a jövő lehetőségeinek.  
 

Tekintsétek meg ez a tényt: az Istenség jelenléte mindannyiótokban, a bolygó majdnem minden vallása által tanított 

dolog. Egy monoteisztikus Isten, szintén a tanítások része a bolygón, egy alapvető vallás. Az út tanításai, szabályai és 
apró részletei mind működnek és mindig sokakat fognak elkülöníteni az imádattól egyazon épületben. De végül képesek 

lesznek rá, hogy egy Istent ünnepeljenek sokakért. Figyeljetek erre. Lehet, hogy még egy csillagászati nap is lesz az "egy 
Isten sokakért" elképzelés miatt. Képzeljetek el egy napot, amikor mindenki megáll és megköszöni Istennek, azt hogy 

Isten! Ez az első dolog, amit ünnepelnetek kellene és ennek a részei lesztek. 
 

A második ünnepelni való dolog kedveseim ez: lassan lesz egy viselkedési változás a Föld általános nemzedékében. A 

múltban minden, amit tanítottak azt jelezte, hogy a Föld nem marad fent. Mindig az lett elmondva, hogy a bolygó végül 
el fog pusztulni és mindenki meg fog halni. Ez a hit olyan sokáig uralkodott, hogy része az alapvető emberi 

gondolkodásnak a jövőről, még napjainkban is. A mozifilmek pedig folytatják ennek a bemutatását. De ez meg fog 
változni, mert lassacskán egy más elgondolás és elvárás lesz. Ez az az eset lesz, ahol a gyermekeitek gyerekei, egy jobb 

Földet látnak majd, nem pedig egy rosszabbat. Azt akarom, hogy tudjátok ezt és ez megéri az ünneplést. 

 
A kehelyben foglaltok helyet. Pont ott, ahol az új spirituális magok el vannak vetve - nincsenek learatva, csak elültetve. A 

magvetők lehet, hogy nem látják a teljes aratást a jelen életidejükben, de látni fogják. Ünnepeljétek az aratást előre, jó 
lesz. Ez az információ Isten szeretetét képviseli. Ez az, amiért itt vagyok. Ez az, amiért minden közvetítő itt van.  

 
Ha egy olyan üzenetet olvastok, ami nem olyan, mint ez, akkor azt akarom, hogy vizsgáljátok meg alaposan, mert a 

többségünk nektek adja át ezt az üzenetet inkább, mint sem másoknak. Az esélyek a következők: ha olyan hírnököt 

tapasztaltok meg, aki a közelgő végzetre figyelmeztet benneteket, akkor egy napirendje van és az üzenete nem lett 
épségben átadva. Vessetek rá egy pillantást, mert ez egyáltalán nem annak a lehetősége, mint ami létezik. 

 
Újra el fogom mondani: a régi energia nehezen hal meg és sokkal bonyolultabban lehet a valós időben eljönni a változás 

miatt ilyen módon. Fénymunkások, öreg lelkek, ne féljetek azon változások miatt, amelyeket elhoztatok. Életek százait 

éltétek meg, hogy megteremtsétek ezt és nagyjából ez az az idő, amikor felbukkan. A jó életben vagytok a jó időben. 
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Áramoljatok vele, értsétek meg, ünnepeljétek naponta és köszönjétek meg Istennek, hogy a részei vagytok. Mivel ez 

mindannak a megvalósulása, amit tettetek és reméltetek. Továbbá ez a nyomós oka annak, hogy Kryon itt van. Ne 
csodálkozzatok, hogy a lábaitokat mossuk! 

 

Gondolkozzatok el ezeken a dolgokon, mert ezek azok a dolgok, amiket teremtettetek. 
 

És ez így van. 
 

Kryon 
 

 

Fordító - Konrád Bálint 


