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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Honnan tudjátok, hogy ez valóságos? Vannak itt olyanok, akik különbséget tudnak tenni a különböző energiák között. Ők
már látják őket. A társam félrehúzódik és az üzenetek egy átjárón keresztül megérkeznek. A fátyol túloldala gyönyörű.
Kryon vagyok, nagyon szeretem az emberiséget. Soha nem hoznék félelemmel teli üzenetet, mert látom, hogy kik
vagytok. Ebben a térben, nagyon sok mélység van. Öreg lelkek vannak itt. Rátok tekintek öreg lelkek és nem csak ezt,
hanem az összes életet látom. Szeretném, ha éreznétek ezt az energiát. Szeretném ha éreznétek a szeretetet, amely
szétárad ezen az egész helyen. Már nem kérdés, hogy ez valóságos. Talán néhányatok, akik csak most jöttek el először,
nem biztosak ebben. Úgy látják, hogy csak egy férfi ül egy széken. Honnan tudnátok, hogy valóságosak-e a szavai?
Honnan tudnátok, hogy Istentől származnak-e? Ezt úgy hívják, hogy szabad akarat, avagy jog a szabad választáshoz. Van
egy olyan hatalom, amely eldönti, hogy igaz-e amit láttok, vagy sem. Ez minden egyes embernek megadatott. Hogyha
megrekedtetek a 3D szintjén, vagy a 3D hagyományaiban, akkor azt fogjátok mondani, hogy: „Ez nem lehetséges! Talán
hamisítvány”. Merthogy az a buborék, amelyben élünk azt mondja, hogy: „Ilyen nincs! Ez nem helyénvaló. Nem történhet
meg.”. Mivel Istent egy skatulyába tettétek és lista van arról, hogy mit tehet meg Isten és mit nem. Az embert is
beletettétek egy másik skatulyába. Van lista arról, hogy mit tehetnek meg és mit nem. Ilyen a világotok és karba font
kézzel kritizáltok mindent, ezen skatulyák alapján. Kedveseim, tiétek a döntés. Én csak egy meghívást nyújthatok át ma
nektek arról, hogy végre nyissátok fel ezeket a skatulyákat. A kételkedőknek csak azt mondom, hogy mi van tévedtek? Mi
van ha ez valóságos, ha ez igazi? Mi van, ha az üzenet valódi és helyénvaló? Van, aki a gyógyulásért jött ma el, pedig
tudják, hogy ma itt nem egy gyógyítás folyik, de mégis reménykednek, hogy az az energia, amely itt elterjed a hétvégén,
majd használni fog nekik. Tudom, hogy kik vagytok. Számotokra is van egy üzenetem. (Kryon kuncog) Minden, amiért
jöttetek, megtörténhet veletek, de akkor fel kell nyissátok a hit dobozát. Megengeditek, hogy a dolgok túlnőjenek azon,
amit elvártok tőlük? Képesek vagytok nyitott füllel és elmével figyelni? Vagy egyszerűen bezárjátok magatokat és csak
azokat a dolgokat fogadjátok el, amelyek a neveltetésetek alapján helyesnek tűnnek? Árad az energia erről a színpadról.
Ismerlek benneteket, mindannyiótokat. Sokszor ezért is árasztanak el az érzések, azért akik vagytok. Ez egy különleges
terület, már beszéltem erről korábban. Beszéltem már a Kárpát-medencéről. Beszéltem már azokról a csodás öreg
lelkekről, akik magyarok. Már elmondtam, könyörgöm ne úgy fogjátok fel, hogy egy széken ülő férfi adja át ezt az
üzenetet. Ne úgy fogjátok fel, hogy egy amerikai, aki angolul beszél, mert én használom a tudatát és az intelligenciáját.
Kryon pedig vagyok és én ismerlek benneteket. Ismerem az erő csomópontokat itt, tudom, hogy mi is történt itt.
Ismerem és érzem azoknak a lelkeknek a gyengédségét, amik itt élnek. Itt különleges öreg lelkek laknak. Egy olyan
karmikus csoportba érkeznek meg, amelyet úgy nevezünk, hogy magyarok. A legtöbben újra és újra ezen a területen
születnek ujjá. Figyeljetek. Ti vagytok a saját őseitek. Ti hordozzátok az összes bölcsességet és tudást. A kérdés az, hogy
mit is kezdtek most ezzel az új energiában? Erről is fogunk egy kicsit ma este beszélni. Tudom, hogy kik vagytok. Tudom,
hogy miért ültök ezekben a székekben. Érzitek, hogy milyen édes ez az energia? Ez egy csodálatos hely ma a
gyógyulásra. El tudjátok engedni magatokat? Felejtsétek el egy pillanatra a gondokat. Üljetek itt ebben a szeretetben.
Tudjátok, hogy hogyan tekint rátok Isten? Hogyha nem, akkor talán most megvilágíthatom nektek. Ti vagytok a
családom, mert Isten bennetek él. Részben egy fizikai test vagytok, de a másik részetekben ott van Isten. Ez azt jelenti,
hogy ti egy család vagytok velem. Az összes üzenet, amit ma átadok, az a szeretet szellemében fogant meg. Egy olyan
családnak szól, amely felemelkedik. Itt az ideje, hogy megmutatkozzék a magyar Szellem, hogy végre ne legyen
eltemetve, mivel itt megvan annak a lehetősége, hogy az európai spirituális evolúció kapuja legyetek. Sokan ezt mindig is
tudták. Itt most nem csak egy amerikai ül a székben, hanem én vagyok az Kryon, aki veletek vagyok a kezdetektől fogva.
Tudom, hogy min mentetek keresztül, tudom, hogy min mentek keresztül az őseitek. Most itt egy ébredés zajlik, nem
érzitek? Gyönyörű. Erről is fogunk este még beszélni. Tehát a meghívó arra szól, hogy tegyétek félre a skatulyákat. Ezt a
2 napot használjátok arra, hogy figyeljetek. használjátok az ítélőképességeteket és érezzetek, hiszen mindenkinek szól
majd itt valami. Akik odafigyelnek, - olyanok is, akik most nincsenek itt - azok is megkapják ugyanazt az üzenetet
kedveseim, mégpedig azt, hogy kedves itt lévők, tudom, hogy kik vagytok. Élvezzétek ezt a pillanatot és tudjátok azt,
hogy teljes szívből szeretnek benneteket. Visszatérek.
És ez így van.

Kryon
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Szeretnék egy történetet mesélni nektek. A bolygó változóban van és ezek a változások, amelyeken keresztül megy olyan
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jellegűek, amelyek mindenhez kapcsolódnak, amit most a társam munkatársa kifejtett itt. Hadd fessek le nektek egy
képet. Miről is szól a Föld története annak alapján, amit idáig tudtok? Sokan hódító Földnek nevezték. Mondhatjuk azt,
hogy az ember megfizette ennek az árát, mert a régi túlélő energiában a férfiak adják az életüket, azok akik a csatába
mennek. Ennek a bolygónak az északi féltekéjét a férfiúi féltekének hívják. A történelem mindig azt mutatta, hogy a
hódítók, valóban ebből az irányból jöttek. A déli félteke pedig, - ami nem kifejezetten női, sokkal inkább anyai félteke valamit rejtett. Most azt szeretném, hogy a társam lassítson le, mert olyasmi hangzik el, ami még nem lett korábban
átadva. Mindkét félteke között egyensúlyi pontok találhatóak, az egyik itt van. Nézzük csak, hogy mi történt itt. Ti
magyarok, akik most itt ültök a székben, tudjátok, hogy hányszor rajzolták át az országotok határait a hódítók. Mit
tettetek ezügyben? Visszahódítottátok őket? Nem. Itt olyan tudatosság van jelen, amely különbözik a titeket
körülvevőktől. Egyfajta szövetség van eközött a hely között és a föld déli féltekéje között. Méghozzá egy édes szövetség.
Egy olyan fejlett tudaté, amely soha nem lenne képes leszúrni valahová a zászlaját és azt mondani, hogy: „Ez itt az
enyém!”. Az ősök megjósoltak egy olyan időt, amikor a féltekék majd összeolvadnak a tudat birodalmában. Amikor a
túlélő tudatból olyan emelkedett tudat lesz, amelynek a béke az alapja. Ennek érdekében a déli féltekének kell nagyobb
szerepet játszania. Az ősök még azt is elmondták, hogy a bölcsesség India és Tibet területéről dél felé mozdul majd el.
Más jóslatok pedig a kundaliniről beszéltek. A kundalini egyfajta társteremtőről ismert, új energia születik meg általa. Az
észak és a dél nem egyesülhet könnyedén. Szükség van valamiféle olajra ahhoz, hogy megkönnyítse a dolgot. Ezek
vagytok ti. Már elértétek ezt, már készen álltok a változásra. Ez nem csak Dél-Amerikában történik meg. Ez az egész
Földet érinti. Az egész Föld gyengédebbé válik és kilép végre a hódító üzemmódból. Végre egy kicsit meglágyul az északi
félteke is. Olyan országok lépnek szövetségre, amelyek eddig sohasem tették és ezáltal békét teremtenek a bolygón.
Akkor ott van még Magyarország. Ti már ott vagytok. Ti annyira készen álltok. Ma este beszélek nektek azokról a
csapdákról, amelyeket fontos, hogy elkerüljetek kedveseim. Nagyon is készen álltok már arra, hogy olyan hely legyetek,
amely fényt sugároz és békét kölcsönöz a Földnek. Amikor a határokat újrarajzolták és családokat szakítottak szét nem is
olyan régen, akkor mit tettetek? Ma már beszélhetünk toleranciáról, megbocsátásról, gyűlölködés nélküliségről… nem
szálltatok háborúba senkivel. Látjátok, ez már egy női jellemvonás. Ez az az édesanya, aki más soha nem küldené a fiait
a háborúba. Ez Magyarország. Ti mások vagytok. Tudjátok, hogy ez így van. Történik itt valami, amely majd növekszik és
virágba borul és kapcsolatot teremt a déli féltekével. Ez majd a bolygó egyensúlyát szolgálja. Ez különleges dolog.
Fontos, hogy a bolygó egyensúlyi energiájának a részei vagytok. Hányan éreztétek, hogy valóra válik egy jóslat? Hányan
mondtátok azt, hogy sohasem jön el ez az idő. Majd erről is beszélünk ma este. Amíg sokan csak ülnek és várják, hogy
valami végre ideérjen, szeretném, hogyha tudnátok, hogy már ide is ért. Érezni fogjátok, mert már itt van a változás.
Egyenlőre csak ennyit mondok. Egyenlőre csak ennyit mondok. Visszatérek.
És ez így van.

Kryon
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
A társam félreáll. Szeretném, ha élveznétek a terem energiáját, mert az tiszta, gyönyörű és biztonságos. Amikor azt
mondom, hogy biztonságos, akkor azt arra értem, hogy biztonsággal alakíthatjátok ki benne a saját megítélésetek szerint
a döntéseiteket. Nem erőltetjük rátok a dolgokat. Nem küldünk nektek olyan üzeneteket, amelyek a józan
ítélőképességeteket akarják felülírni, mert az energiában kell, hogy rámleljetek. Rajtatok múlik, hogy ebből mennyit
fogadtok tőlem el. Ez adva van a számotokra, ti döntitek el, hogy milyen mértékben részesültök belőle. Számotokra
készült. Ez a közvetítés nem egy teadélután, nem lesz hosszú. 5 olyan tulajdonságról szeretnék beszélni, amely a
magyaroknak különösen fontos, mivel nem minden Kryon közvetítés érhető el a nyelveteken. Néhányatok számára talán
ez ismétlésnek hathat, de a legtöbben most hallanak erről először. Szeretném ha ezt nagyon világosan hallanátok. Azt
szeretném, hogyha a nyelveteken is igaznak csengene. Ezért még egyszer el fogom mondani.
Ez nem a nagyapáitok ezotériája, mivel a bolygón most zajló változás pontosan az, amire számítottatok. Igen mélyreható.
Az a jelenség határozza meg, amelyről a társam gyakran beszél napéjegyenlőségek precessziója címen. Egyszerűsítsük
ezt most le egy kicsit. Az ősöknek megvoltak a maguk naptárai. Legtöbbször a csillagok alapján írták őket. A Föld
ingadozása 26.000 évet tesz ki. Amikor az ősök az égre tekintettek és a csillagokat kutatták, akkor nagyon lassú változást
láttak. Látták, hogy a Föld a saját tengelye mentén ingadozik és ez így is van. Egy 26.000 éves ciklus végén tér vissza a
kezdetekhez. Ez azt jelenti, ahogy ennek az ingadozásnak a fele az pont 13.000 évet tesz ki. Jónéhány naptár 13.000
évre lett megtervezve. Az ősöknek volt egy jóslata. Amikor ez az ingadozás kitesz egy teljes ciklust és 2012 december 21én eléri ennek a felét, akkora az emberiség vagy elpusztítja már önmagát, vagy pedig felkészül a következő lépésre.
Lehet, hogy itt más sokan vagy 20 éve hallanak az új energiáról, mint a nagyapáitok is. De ez most egészen más dolog.
Ez az a döntési helyzet, amiről már hallottatok. Sok ősi jóslat úgy írja le ezt a választási helyzetet, mint 5. és egyben
utolsó döntési pontot. Rámutattak 4 olyan pontra az emberi civilizáció történetében, amikor választani kellett aközött,
hogy elpusztítja-e önmagát az emberiség, valahogy mégis túlél. Ez volt tehát az 5. az utolsó lehetőség. 40 évvel ezelőtt, a
jóslat úgy tűnt, hogy megtörténik. A legnegatívabb esemény. Ezzel a negatív jóslattal nőttetek fel ti is, a III. Világháború
ígéretével. Ez lett volna az utolsó csata, amely elpusztította volna az emberiséget anélkül, hogy megadatott volna az
újrakezdés lehetősége. De nem így történt. A történelem elkezdett megváltozni az 1980-as évek vége felé. A hógolyó
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elkezdett gurulni. A lehetősége igen magas volt annak, hogy a civilizált világ megváltoztatja a tudatosságát. Ekkor
érkeztem meg én is, hogy segítsek ezeket a folyamatokat elősegíteni. Ha ismeritek a csillagászatot, akkor tudjátok, hogy
milyen évek játszottak ebben fontos szerepet. 18 év 2012 mindkét oldalán. Ez képviseli azt, hogy hány év előzte meg a
változást és hány lesz még a vége felé. Most itt vagyunk 2014-ben, jóval túllépve már a középponton. Már új naptárakat
használunk és a világ még mindig itt van. Ez az az idő, amiről beszéltünk. Ezért születtetek meg. Ezért olyanok az
energiák, amilyenek. Ti pedig itt vagytok. Szeretném, ha ezt megértenétek. Ez egészen új. Azt mondtuk, hogy a
legfontosabb tulajdonság, amit kereshettek ebben az új energiában, az a változás. Azok a jelek, akiket idáig kaptatok az
ezoterikusságról (Kryon nevet) már kezdik megváltoztatni a frekvenciájukat. Gyógyítók, médiumok, közvetítők, hányan
éreztétek ezt? Néhányan féltek közülük, mert látszólag megszűntek a képességeik. De a jelek nem szűntek meg, csak
megváltoztatták a frekvenciájukat, de erősebbek lettek. Az átkalibrálás arról szól, hogy az emberi lény rátaláljon erre az
új frekvenciára. 9 ember is ül ebben a teremben, akinek nagy szüksége volt arra, hogy ezt hallja. Ezért a kijelentésért
jöttetek el. Akkor most ünnepeljük meg, mert most már végre értitek, hogy mi is történik, ugye? Ne úgy távozzatok
innen, mint ahogyan jöttetek! Ez a 9 ember is végre átélheti, hogy mi jelent az átkalibrálás egy erőteljesebb élet felé. Az
erősebb kapcsolatot jelenti Istennel. Semmi baj nincs veletek. Ez az első számú. Fontos, hogy ezt a saját nyelveteken
halljátok.
Másodsorban azt szeretném, hogyha ráébrednétek valamire. Itt nem hagyományos dolgokról beszélünk. Azt tanultátok,
hogy egyike vagytok a Föld állatainak. Talán az evolúció csúcsán álltok, de azért csak egy vagytok a sok állatfaj közül és
bebábozódva éltek itt a bolygón. Lehet, hogy ez a bolygó veszélyes, soha nem lehet tudni, hogy mikor találja el egy
aszteroida. Nem tudjátok, hogy mit is nem tudtok. Itt van az igazság. Ez a bolygó értetek lett megteremtve és ti is itt
voltatok, amikor ez megtörtént. Nem emlékeztek? Együtt néztük végig és azt mondtuk, hogy itt leszünk. Nem is tartott
hosszú ideig, mert nincs is idő. Amikor azon az oldalán vagy a fátyolnak, ahová tartozol, akkor nincs olyan, hogy kezdet
és vég. Kortalanok vagytok. Erre lett teremtve a Föld, ezért a pillanatért. A terv mindvégig az, hogy megtudjuk, hogy az
emberiség átlépi-e az túlélési állapotot és hogy képessé válik-e arra, hogy összerakja a dolgokat ahelyett, hogy
szétszedné őket. Ti vagytok az oka annak, hogy létezik a Föld, mert a legfontosabb dolog ezen a bolygón a bennetek lévő
Isten. A Fölt tökéletesen a céljaitoknak megfelelően készült. Sok tudós azt mondja, hogy minden valószínűségnek
ellentmond az, hogy a Föld olyan, amilyen. Sok statisztikus azt mondja, hogy a Föld nem jöhetett létre véletlenül. Már a
számok is ezt kezdik bizonyítani. Tehát a második dolog, amit szeretném ha hallanátok itt ma magyarok az az, hogy ti
nem az áldozatai vagytok ennek a bolygónak. Ez pedig a harmadik dologhoz kapcsolódik.
Itt fény van. Ez egy hasonlat. Új tudatosság születik. Látni fogjátok a TV-ben az interneten. Spirituális evolúció. Lehet,
hogy itt gyorsabb, mint bárhol körülöttetek más helyeken a bolygón. Mivel az öreg lelkek már készen állnak rá itt. Ez az
első év. Két dolog állíthatja csak meg ezt. Nektek szabad akaratotok van. Nincs olyan, hogy eleve elrendelés. Két dolgok
állíthatja meg a fényeteket. Tudnotok kellene, hogy mik is azok. Mindkettő nehéz a magyarok számára, mert arra építitek
a jövőt, ami a múltban történt. Ez az egyetlen dolog, amit tenni tudtok. A múltba tekintetek. Mindig a tragédiákat, a sok
nehézséget, a szenvedést látjátok. Nézitek a híradót és olyan dolgokat láttok, amelyek félelmet keltenek bennetek. Az
Akashátok telítve van olyan dolgokkal, amiket a hírekben láttok. Láttatok mostanában bármilyen barbár dolgot a
hírekben? Ez visszanyúlik a korábbi életeitek feljegyzéseihez és megnyomja a gombot. Tudom, hogy így van. Átéltétek.
Látszólag, most újra ugyanez következik. Tehát mit is tesztek? Féltek. Amikor egy emberi lény fél, akkor minden fény
kialszik. Tudtátok ezt? Minden fény. De ha van nálatok egy gyertya, akkor az gyönyörű. Rátehetitek a bennetek lévő Isten
oltárára és akkor eltűnik a félelem. A félelem csak még több félelemhez vezet. Hányan félnek közületek? Itt vagytok,
eljöttetek erre a helyre. Itt az ideje, hogy a fénymunkások munkába álljanak. Ne engedjétek, hogy a félelem az utatokba
álljon! Ne engedjétek, hogy bárki megtévesszen benneteket és azt mondja, hogy ez a jövő! Ti vagytok a jövő. Egy új
kontinens, amely gyönyörű, toleráns, megbocsátó és szelíd. Ez a jövő. Ilyenek vagytok. Már évek óta gyakoroljátok ezt.
Annyira azért ne legyetek szelídek, hogy a félelem elkapjon benneteket! Nem vagytok agresszív emberek. Nálatok van az
igazság kardja. Ez nem egy fegyver. Az igazság nem egy fegyver. Az igazság fény. Ezért nem érhet el hozzátok a
legnagyobb sötétség sem. A második dolog ennél csak egy kicsivel bonyolultabb. Milyen információt adtok tovább a
gyerekeiteknek? Van egy olyan hagyomány, amely azt mondja, hogy egyenlők vagytok a múltatokkal. Nem tudtok ezen
túljutni és sosem fogtok. A világ lehagy majd benneteket és azt tesz veletek, amit csak akar. Ez a szüleitek tudatossága.
Az áldozattá válás. Tudjátok, hogy igazam van. Tudjátok, hogy igazam van. Mit fogtok ezzel kezdeni? El fogjátok hinni
vagy sem? Ez az, ami megállíthat benneteket most. A bolygó áldozatai vagytok? Olyan energiában ültök, amelyet nem
tudtok irányítani és ezért féltek tőle? Halljátok, amit a szüleitek azt mondják, hogy így van? Hibáztatjátok őket azért,
amiért ezt mondják? Mindazok után, ami itt történt? Egyszerűen csak úgy tűnt, hogy ez így van, nem igaz? De magyarok,
nem ez a jövőtök! Mit fogtok mondani a saját gyerekeiteknek Magyarországról? Mit fogtok mondani a jövőről és a
lehetőségekről… arról a csodás földről, amely békés lehet, szelíd és képes a szeretetre? Talán sokkal inkább, mint bárki
más a világon. Van néhány olyan ország körülöttetek, amely szintén rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Hiszen az
átjárók nem tartják tiszteletben az országhatárokat. Tehát nem csak rólatok van szó, vannak mások is. Nekik is ugyanazt
mondanám el, amit most nektek. Mégpedig, hogy mit fogtok mondani a gyerekeiteknek? Hogyan fogjátok elmondani
nekik, hogy a hógolyó már elgurult a béke irányába? Hogy az itteni tudatnak is nagy szerepe van ebben? Azt, hogy
pozitív dolgok állnak előttetek? Remélem, hogy ez így van. Ez a szabad választásotokon múlik. Ez volt a harmadik dolog.
A negyedik dolog a jó hír. Új folyamatok jönnek, amelyek ezoterikusak. Felerősödnek majd a régi folyamatokhoz képest.
Az ebben a teremben ülő gyógyítók új szintre lépnek majd. Az itt lévő Akashából kiolvasni képesek egyének és az intuitív
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gyógyítók közül néhányan már érzik is, hogy ez így történik, ugye? Egészen újfajta módja ez a cselekvésnek. A
gyógyulások ezért sokkal nagyobbak lesznek, az olvasók sokkal mélyrehatóbban tudnak majd kiolvasni. Figyeljetek,
tudom, hogy kik vannak itt. Tudom, hogy sámáni energiák vannak a teremben. Ismerem az Akashátokat. Sokatoknak
mondom, hogy készüljetek, mert a dolgok jó irányba változnak. Ha a munkátok bármilyen módon is mások megsegítése,
akkor most erős hátszelet kaptok hozzá, nem pedig ellenszelet. A dolgok sokkal gyorsabban és simábban fognak
működni, mert olyan új valóság és új tudatosság van jelen, ami a fényt támogatja. Nem szeretek még csak beszélni sem
a sötétségről, mert más nem sokáig lesz itt. Nem fogja megnyerni ezt a csatát. Beszéljünk inkább arról, hogy mi jön
utána. Nagyon sok újdonság van a számotokra. Ez mind-mind jó hír. Ez volt a negyedik.
Az ötödik, az utolsó. Talán még nem értitek meg. Néhány héttel ezelőtt, a társam az Egyesült Királyságként hívott helyen
ült. Egy olyan helyen, ahol nagyon sok titkot őriznek. Ennek is megvan az oka. A Földön lévő különböző helyeknek, más
metafizikai és ezoterikus funkcióik vannak, a csomópontoktól és nullpontoktól függően. A céljaik megváltoznak. A britek
titoktartók voltak, misztériumiskolákkal rendelkeztek. Nagyon sok információjuk volt a fényről. Szeretném, hogyha ti is
felidéznétek a történelmet. Nem is volt olyan régen az, hogyha bárkinek is beszéltetek a belül lévő Istenről, akkor azt az
életetek is bánhatta. Ezek voltak az igazán sötét, barbár korszakok. Jobban tudtátok, hogy mit is kell tennetek, nem
mutattok ki a fényeteket. Tehát a titkok őrzői a misztikus iskolákban megtartották az információikat és azok pedig nagyon
értékesek voltak, így titokban maradtak. Hogyan érhetnénk el azoknál, akik 1.000 évig őrizték a titkokat, hogy ne őrizzék
tovább őket? Ez az idő, amikor fel kell szabadítani a titkokat. Ez volt az üzenetem. Ha az Egyesült Királyságban feloldják a
titkokat, akkor nem csak ott fognak kiderülni. (Kryon nevet) Ez a tudatosságról szól. Ez kvantum dolog, ha valahol
felszabadítják őket, akkor mind kiszabadul. Amikor a bolygóért imádkoztok, akkor rajta van a Földön élő mind a 7 milliárd
ember neve? (Kryon nevet) Ránéztek mindegyikre? Nem. Pontosan tudjátok, hogy mit csináltok, mert egy csoport tudata,
mindenkire hatással van. Ha a misztériumiskolák felfedik a titkaikat, akkor a többi társaság is feltárja majd a maga titkait.
Az egész világ látni fogja azt, amit ti már most tudtok. Sokkal több fény lesz. Most figyeljetek, ez az ötös számú. Ez az
egész emberiségnek szól, nem csak keveseknek. Azok, akik eddig is a fény őrzésével foglalkoztak, azok pontosan tudják,
hogy mire is kell azt használniuk. Jobban, mint azok, akik nem fektettek erre figyelmet. Az emberiség egy része
egyáltalán nem is fogja ezt látni, de néhányan pontosan tudni fogják majd, hogy mit kezdjenek vele. Számotokra ezek a
dolgok nem rejtélyek. Tudjátok, hogy hogyan kommunikáljatok a belső Istennel. Azt, hogy hogyan bányásszátok ki az
Akashátokat és hozzatok vissza előző életekbeli információkat. Tudjátok, hogy hogyan nyúljatok vissza azért a
bölcsességért, amit már megszereztetek előző életeitekben. Azt, hogy hogyan gyógyítsátok meg a saját testeteket. Azt,
hogy hogyan terjesszétek ki az életkorotokat. Azt, hogy hogyan hozzatok örömöt az életetekbe, ami most nem feltétlenül
van meg benne. Azt, hogy hogyan változtassátok meg a szokásaitokat. Ezek azok a rejtélyek, amelyek ezidáig titokban
maradtak. Minden, de minden sámán tudta, hogy mik is ezek. Lehet, hogy más ünneplés övezi őket, de mindenütt
ugyanazok. Kérdezzétek meg a sámánt, mert ő tudja, hogy milyen kapcsolatban is van Gaiával! Milyen tanulnivalótok van
ma Gaiárol? Rengeteg megszentelt föld található meg itt. Sokan úgy vélik, hogy itt van a Föld szívcsakrája is. Ez nem
teljesen így van, de ennek a régiónak a szíve itt dobog. Ti már készen álltok. Ez a mai üzenetem. A magyaroknak szól és
még néhányaknak a titeket körülvevő területeken. Ismerem a történelmeteket, a társam nem. Én itt voltam. Veletek
voltam. Minden életetekben veletek voltam és tudom, hogy milyen érzés volt. Ezért tudom azt, amit tudok. A hírek jók, a
hírek nagyon jók. Nem érzitek? Nem érzitek a szépségét? Ez értetek van ám. Soha ne engedjétek, hogy bárki azt mondja,
hogy ez csak a kevesek kiváltsága! Nem lehet béke a Földön, ha csak néhányan élnek békében. A béke mindenkié.
Nektek nagy részetek van ebben. „Mennyi időt fog ez igénybe venni Kryon?”. Az embereknek szabad akaratuk van, de
nem vagytok túl türelmesek. Szeretném, ha tudnátok ezt: a teremben lévő minden öreg ott lesz, hogy a részese legyen.
Ez elég jó? Minden öreg lélek ott lesz, hogy a résztvevője legyen. Nagyon erőteljes karmikus származás van itt jelen. Ez
azt mondja, hogy a következő életeteket is itt fogjátok eltölteni. Nem feltétlenül működik ez a rendszer mindenkinek, de a
magyaroknak igen. Sok tennivaló van itt és lehet, hogy ehhez még számos életet kell itt eltölteni. Gondoljatok arra, hogy
mennyire mélyenszántó is ennek a gondolata. Mosolyogjatok! Vegyetek mély lélegzetet és legyetek örömteljesek!
És ez így van.
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