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Ez nem apáitok új korszaka 

Georgia, Atlanta - 2015. február 14. 
( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2015/k_channel15_atlanta-15.html ) 

 
 
Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott 

anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak és 
olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a 

kibővített üzenetet, amely 2015. február 14-én az Atlanta-i Georgia-ban lett átadva.  
 

 
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 
25 évvel ezelőtt átbeszéltem veletek, hogy mi történik most. Akkoriban ez csak egy lehetőség volt, de most ez a 

valóságotok. Nem jóslat volt, amikor annó azt mondtam nektek, hogy nem lesz világvége, vagy III. világháború. Nem 
jóslat volt, hanem egy erőteljes lehetőség. Az egész lényemnek és a társam felébredésének is az az oka, amit tettetek. 

Amit a győzelem tartalmaz, az annak az öreg léleknek az ölébe hullik, aki ennek a teljes időzítésének a tudatosságát 

irányította.  
 

Minden, ami ezekben az években megtörtént, az megvalósult lehetőség volt. Mondhatni, hogy láttuk azokat a 
lehetőségeket, amiket megtehettek, és csakis ezekről számot is adtunk. Sok minden azok közül, amiket most látunk, 

gyorsan megvalósul. Amikor 2012-ben elmondtuk nektek, hogy új pápa lesz, akkor az 13 hónappal később meg is történt. 
Ez nem jóslat volt, hanem inkább egy lehetőség. Láttuk érkezni, mivel áttekintéssel rendelkezünk és ismertük a meglévő 

pápa aggodalmát, egészségét, valamint tudtunk egy dél-amerikai pápa felbukkanásának lehetőségéről is. Mindezeknek a 

dolgoknak a "pontok összekötését" kellene jelentenie a számotokra. Most újra eljöttem, de nem egy jóslattal, hanem a 
lehetőséghez való hozzáállásról szóló, gratuláló információ átadása végett. 

 
A valódi "új energia" itt van 

 

25 évvel ezelőtt szerettem volna ezt az információt átadni a számotokra, de még nem álltatok készen rá. Most egy olyan 
energiában ültök, amit előre jeleztünk akkoriban és felismertétek, hogy mi is történt. Namármost, ha a Teremtő Forrásra 

rá tudnátok helyezni emberi érzelmet, akkor az a gyönyörűség és a rajongás tulajdonságai lennének - talán még az a szó 
is, hogy büszkeség. Kedves emberi lény, ez nem apáitok új korszaka. Azért ünneplünk téged, mert ebben az időben jöttél 

el erre a helyre! 

 
Az információ, amit most átadunk igényes, mert egy ilyen gyülekezetben, mint ez, azok, akik hallgatnak és olvasnak, a 

fény harcosai és öreg lelkek. Ezek a kifejezések egy olyan emberi lényt határoznak meg, aki sok mindent megélt a 
történelem folyamán, és életöltők tucatjain át tette magáévá az ezoterikus hitet. Közületek sokan ébredtek rá ebben az 

életükben a spiritualitás veleszületett bölcsességére. Sokszor megharcoltátok már fénymunkásként a régi energia csatáját 
és hozzászoktatok ahhoz, hogy egy régi energiában hogyan is működnek a dolgok. A bolygó évezredekig egyáltalán nem 

sokat változott, ezért újra és újra belekeveredhettetek a sötétség és a fény ezen fajta csatájába, ezért az Akashátokba 

vésődött az, amit a "lét spirituális szabályainak" nevezhetnénk. Ezek azonban most változóban vannak, így ez az üzenet a 
fénymunkásoknak és az öreg lelkeknek szól. Néhány olyan tulajdonságot tartalmaz, amiről korábban már beszéltünk, és 

néhány újat. Ma este pár olyan pozitív dolgot hoztunk el nektek, amelyről ebben az energiában tudnotok kell, valamint 
néhány olyan tulajdonságot is, amiket némelyek azzal kapcsolatos intelemnek hívnának, hogy hogyan is dolgozzunk az új 

energiában.  

 
Ezt a beszélgetést múlt héten abban a városban kezdtük el, amit Austin-nak neveztek, tehát kezdjük el onnan. * 

Kedveseim, ez az "új energia" egy olyan kifejezés, amit évek óta hallotok. Azt mondták nektek, hogy: "Az új korszak a 
nyakatokon van, az új energia pedig érkezőben." Kedveseim, az már megérkezett! Most kezdi el elvetni a magvait és a 

tulajdonságok nagyon különböznek attól, amit az alatt tapasztaltatok meg, mialatt vártatok rá. Tudnotok kell, hogy a 
sámáni energiák, amelyek azon öreg lelkekben vannak, akik hallgatják és olvassák ezt, néhányat ezen dolgok közül 

bonyolultnak, sőt ellentmondásosnak fognak majd találni. Ez azért van, mert azokkal a múltban megtapasztalt spirituális 

szokásokkal mennek szembe, amelyek működtek és amelyek helyesek és helyénvalóak voltak sokak számára. Tehát hadd 
kezdjük el ott, ahol abbahagytuk.  

 
Kedveseim, ismerjétek el azt az elgondolást, hogy amikor levizsgáztok az egyik energiaszintből, és feljebb léptek a 

másikba - akkor megtanultátok a leckéket. Így a folyamatok megváltoznak és új szintre emelkednek. Bolondság lenne 

számotokra a múltból a jövőbe cipelni ugyanazokat a régi leckéket, amiket már befejeztetek. Sokan közületek most mégis 
ugyanezt próbálják csinálni. 

 
 

http://www.kryon.com/CHAN2015/k_channel15_atlanta-15.html
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Áttekintés Austin-tól 

 
Az első számú egy áttekintés. Elmondtuk nektek, hogy a fény hányadosotok - ami egy hasonlat a tudatosságotokra és a 

bölcs öntudatotokra - egy egyre magasabb és fényesebb energia, mint amivel korábban valaha is rendelkeztetek. Ez a 

megjósolt pozitív változások miatt lehetséges, amiről (az összes Kryon könyvben) elmondtuk nektek, hogy érkeznek, 
beleértve a Mágneses Háló (2002) és más ezoterikus Hálók átállítását is a bolygón. Sok nagyon új eszközötök és új 

módotok van arra, hogy ezen a kirakóson dolgozzatok, illetve, amik arra várnak, hogy felfedezzétek őket. 
 

Kedveseim, ha ezekbe az új energiákba egy régi eljárással mentek bele, akkor csalódottak lesztek. Múlt héten Austin-ban 

ezzel a feltevéssel kezdtük el: oly sok fényt hordoztok most, hogy abbahagyhatjátok negativítással való régi módú 
bánásmódot. Többé nem kell figyelembe vegyétek azt, amit a szobában, vagy a körülöttetek lévő sötét energiák 

megtisztításának neveznétek. Nehéz ezt megfontoljátok, mivel közületek sokan automatikusan csinálják! Hadd 
emlékeztesselek benneteket arra, hogy mi is volt szükséges a régi energiában. Egy találkozó vagy egy meditáció előtt, 

lehet, hogy meg kellett tisztítsátok az energiát a negativítástól. Füstöléssel megtisztíthattátok a területet, majd 
imádkozhattatok felette és fényt helyezhettetek el benne. Ha egy negatív személyt vagy bármi olyat találtatok, amiről azt 

gondoltátok, hogy megszakítaná a szeretet tisztaságának az áramlását, akkor még meg is állhattatok és csendesen 

dolgozhattatok azzal az eggyel, amíg eredményt nem értetek volna el. Saját módszeretek volt a számotokra szükséges 
fény megteremtésére és arra, hogy megtisztítsátok azt a sötétséget, amiről tudtátok, hogy jelen van. Mi most azt 

mondjuk, hogy ezt változtassátok meg! Miért? Nem érzitek, hogy miért? Hát ez a valódi kérdés. Nem vagytok tudatában 
annak, hogy megváltoztak a dolgok? Ne használjátok továbbra is az esernyőt, amikor már kisütött a nap! Értsétek meg, 

hogy körülöttetek mindennek megváltoztattátok az energiáját! 

 
Ebben az újonnan nyújtott energiában, olyan sok fényt hordoztok, hogy már a puszta jelenlétetek a teremben sem 

engedélyezi a sötétség meglétét. Pont! Ez az az energia, ami teljes mértékben tudja azt, hogy kik is vagytok! A 
jelenlétetek önmagában elég ahhoz, hogy megtisztítsa azt. Gondoljatok erre. A fényetek olyan nagymértékű, hogy 

mindent áthat. Nem érzitek ezt? Nos ezoterikus személy, ez új dolog, tehát hallanotok kell azt az Új Korszak tetteinek 
összefüggésében. A sötétség el fog futni előletek! 

 

Néhányan közületek szeretnek tisztító szertartásokat végezni. Hát rajta, de legyetek tudatában annak, hogy ez már nem 
szükséges, mivel jelen vagytok és a jelenlétetek egymagában megteszi azt. Tehát helyette gondoljatok rá "mintázásként". 

A negatív megtisztítása helyett, helyezzetek el a szobába olyan új energiamintát, amilyet csak meg kívántok teremteni. 
Most ezt megint ellentmondásos, mert azt mondhatnátok: "Nézzetek mindazon emberekre, akik negatívak lehetnek egy 
olyan helyen, mint ez. Gondoljatok csak mindazokra a korábbi találkozókra, amelyeket olyan helyen tartottak meg, mint 
ez is. Meg kell tisztítsuk ezt a régi energiát, ami a területhez magához kapcsolódott!" és mi azt mondjuk, hogy: "Nem, 
nem kell! Többé már nem." Ha egy mester lépne be ebbe a szobába, akkor megállnátok és megtisztítanátok azt? A válasz 

az, hogy nem. A mester tisztítja meg! Értitek? Ez a származási vonalatok és az, amiért dolgoztatok. Igényeljétek hát meg! 
Hajtsatok rá! Nem kell, hogy megtisztítsátok! Ez az, amit vasárnap is elmondtunk egy héttel ezelőtt Austin-ban. 

 

A gyógyítóknak - új energiák 
 

Kettes számú: a ma este a gyógyítóknak szól. Sokan hallgatják most a hangomat és olvassák el később. Gyógyító, mi az 
a folyamat, amihez hozzá vagy szokva? Ha korábban végeztél tisztítást, most már nem kell. Szokjatok hozzá! A 

jelenlétetek az asztalnál vagy a széken lévő másikhoz képest elegendő ahhoz, hogy minden negativítást elűzzön. Nos, ha 
a székben ülőnek félelmei vannak, akkor azok nem lesznek hatással rátok többé. Nem kell, hogy bármiféle ezoterikus 

páncélt öltsetek magatokra a klienseitekkel szemben. Ez újdonság. Olyan tekintély hordoztok, amely annyira nagyszerű, 

olyan gyönyörű és tiszta, hogy semmi sem fog áthatolni rajta. Semmi! Csak azt szeretném, ha tudnátok erről. Ismételten, 
a mesterek keresztülmentek tisztítási szertartásokon mielőtt bemutatták a csodáikat? Nem! 

 
Nos, teljesen normális, hogy a klienseitek valóban meg tudják teremteni a saját negativításukat, a saját hitetlenségüket 

és félelmeiket. Ez nem fog megváltozni. Ám az, hogy mindez hogyan hat rátok, már megváltozott. Nos, van itt valami, 

amit nem mondtunk el korábban. Egy olyan evolúciós folyamat zajlik az emberi tudatosságban, amely szó szerint sok 
emberi lényre van hatással oly módon, hogy nincsenek is tudatában annak. Beszéltünk korábban a Veleszületettről. Ez a 

spirituális okos test, a test azon része, amit izomtesztelhettek is, hogy kommunikáljatok vele. Azonban, a Veleszületett 
elkezdett megváltozni. 

 
Figyeljetek! Ha az emberi lény a szabad választáson keresztül azt határozza, hogy nem építi meg a hidat a 

Veleszületetthez és semmit sem tud róla, akkor az az ő dolga. De a Veleszületett mindennek ellenére minden emberben 

megváltozik, nem csak a fénymunkásokban. Mondhatni, hogy a spirituális tudatosság azonnal egy magasabb rezgéssé 
válik, ha a személy azt akarja. Az emberek leélhetik az egész életüket anélkül, hogy elfogadnák a saját Veleszületettjüket, 

ez az ő szabad választásuk függvénye. Viszont ha meglátják, vagy megpróbálják megépíteni a hidat a Veleszületetthez, 
akkor az energia magasabb lesz, mint akkor, amikor ezt megtettétek! Ismételten, ebben teljes mértékben szabad 

választás van, de egyre több lény jut el természetes módon a létezésének a kérdéséhez. 
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Most hadd mondjam el nektek, hogy ez mit is jelent és mit is kell keresni. Kedves emberi gyógyító, állsz vagy ülsz a 

klienseddel szemben és lehet, hogy ő az egyik legnagyobb hitetlen aki létezett, de a Veleszületettje így is aktív - még ha 
nem is tud róla. Gyógyítókként az a különleges képességetek, hogy segítsétek az "öngyógyítás energiáját". Még ez is el 

kezd megváltozni, mert most úgy állíthatjátok be őket, hogy kapcsolatba lépjenek a saját Veleszületettjükkel. Ez az, ami 

segít nekik meggyógyítani önmagukat. El fogtok kezdeni meglátni bizonyos dolgokat, majdnemhogy azonnal, amelyeket 
korábban nem láttatok. Az egyikük egy természetes érdeklődés lesz az élet ezotériája iránt, a kezdeti kérdés, hogy: "Ki 
vagyok én?" 
 
Nos, azért, hogy tovább gyorsítsuk ezt a folyamatot, át szeretnék adni nektek egy olyan eljárást, amelyet közületek sokan 
intuitívan már csinálnak. Azt szeretném, hogy az asztalotoknál vagy a széketekben lévő személy csukja be a szemét egy 

pillanatra és válaszoljon egy kérdésre. A személy hangosan válaszoljon! Néhányan közületek már tudják a kérdést. 

Kérdezzétek meg ezt: "Engedélyt adsz-e a gyógyulásra?" Szóban kell, hogy válaszoljanak és egy biccentés nem elegendő! 
Ha a válasz tiszta szándékú és nem csak "sodródni akar az eseményekkel", akkor a Veleszületettnek felhatalmazása van 

arra, hogy beszéljen veletek. Ez az, ahol a mélységes gyógyulás elkezd megmutatkozni. Meg fogtok döbbenni azon, hogy 
ez milyen jól is működik ebben az új energiában és, hogy a gyógyítói képességetek mennyire megnövekedett! Kedves 

emberi lény, a fényed nem fogja hagyni a negativítást felbukkanni a kezelésed alatt. Szabadulj meg annak gondolatától, 
hogy védened kell magad. Soha többé! A fényed olyan mértékben nyomul kifelé, hogy már nem lesz szükséges. Ez most 

a gyógyítóknak szól, mert bárkivel, aki bármilyen gyógyító munkát végez, ez megtörténhet. Emlékezzetek erre a kérdésre 

a kezeléseitek során! 
 
Az új "figyelő" test 
 
Hármas számú: Sohasem volt az emberi történelemben olyan időszak, amely mélyenszántóbb lett volna ennél, amikor is 
arról van szó, hogy a test figyel arra, amit mondtok neki. Van egy folyamat - és mindig is volt -, ahol a test sejtjei 

készenlétben állnak arra, hogy mit akar a főnök - azaz ti. Évekig kértünk benneteket arra, hogy beszéljetek a testetekhez, 
beszéljetek a sejtszerkezetetekhez. Most elmondjuk nektek, hogy az bizony figyel, még akkor is, ha nem ismeritek fel, 

hogy mit is mondtok ki automatikusan! Most már folyamatosan 24 órában figyel. Tehát mit mondtok neki? 
 
Ez most annak az ideje, amikor a negatív párbeszéd sokkal személyesebb befolyással fog bírni, mint korábban valaha is. 

Gondoljatok csak arra, hogy mit mondtok ki az életben, amikor a társadalomban mozogtok. Mi a hozzáállásotok, amikor 
kimondjátok azt és milyen gyakran mondjátok ki? A testetek figyel. Kedves fénymunkás, a test, a Veleszületett a 

spirituális fejlődésetek része, most már mindennek a tudatában van. Most azt mondhatjátok, hogy: "Nos, ez szép." Ez 
több mint szép, ez mélyenszántó dolog! Ha nem figyeltek erre és nem értitek meg ezt, akkor ugyanolyan régi módon 

fogtok továbbra is öregedni, mint most. Ezért beszéltünk többet a megerősítésekről, mint korábban valaha is. Ez sokkalta 
több, mint csupán pozitív gondolkodás. Minden egyes alkalommal, amikor csak kinyitjátok a szátokat, rendelkeztek azzal 

a lehetőséggel, hogy utasításokat adjatok a testeteknek és az bizony figyel rátok, amikor beszéltek hozzá. Sajnos, rossz 

szokásotok szerint azt mondjátok a testeteknek, hogy nem vagytok méltóak! 
 
Azt szeretném, ha odafigyelnétek arra, hogy mit is mondotok ki. Amikor valaki az egészségetek felől kérdez benneteket, a 
spiritualitásotokról, a célotokról, vagy a korotokról, akkor vajon azt mondjátok: "Dolgozom rajta, próbálom"? Ennek az az 

eredménye, hogy a testetek sejtjei azt mondják: "Nos, dolgozik rajta, próbálja," de (utalva rá) "még nem rendelkezik 
vele." Azt szeretném, ha odafigyelnétek magatokra, amikor beszéltek. "Kevesebb, mint" típusú üzeneteket adtok-e a saját 

testeteknek? 
 
Talán eleget mondtam, de közületek majdnem mindenki egy olyan kultúrából érkezett, amely büszke arra, hogy 

valamilyen módon lealacsonyítja önmagát. Ez egy olyan régi módú öreg szokás, amely engedékeny fellépést képvisel. 
Néhányan ajándékot akarnak adni, vagy meg szeretnék ünnepelni a szülinapotokat. Hányan mondják azt automatikusan, 

hogy: "Nem kellene."? Felismeritek-e azt, hogy a tetteitek és a szavaitok azt mondják: "Nem érdemlem meg"" a saját 
Veleszületettetek számára? A tetteitek azt mondják: "Nem vagyok rá méltó." Nem gondoljátok, hogy a testetek látja, 

vagy hallja ezt? De bizony! Itt az ideje, hogy szembenézz a méltatlanságoddal és kilépj belőle, fénymunkás! A benned élő 
Istennel együtt vagy életben! Ne féljetek, vagy szégyenkezzetek kinyilvánítani, hogy: "Egészséges vagyok, 
meggyógyultam, fiatalodom, én irányítom a helyzetemet." Nem pedig, hogy: "Dolgozom rajta." vagy "Próbálkozom." Ez 

azt közli a testetekkel, hogy egy nap megtörténhet, de nem ma. Ez a különbség. "Méltó vagyok a boldogságra. 
Megérdemlek egy békés helyzetet az életemben. Érdemes vagyok egy feloldott állapotra az életemben." 
 
Amikor valaki ajándékot akar adni nektek, vagy meg szeretné ünnepelni a szülinapotokat, mondjátok azt automatikusan, 

hogy: "Köszönöm neked ezt a csodás ajándékot!" A Veleszületettetek azt fogja meghallani: "Megérdemlem mások 
elismerésének ezen ajándékát." Aztán csak szeressétek őket emiatt.  
 
A meditáció és más egyéb spirituális tulajdonságok megváltozása 
 
Négyes számú: Meditáció. Változóban van. Először is, elkezdenek feltűnni olyan fiatal szakértők, akikkel kapcsolatban a 

társadalom nem érzi úgy, hogy elég öregek lennének ahhoz, hogy sámánok legyenek. Azonban az Akashájuk az, mert az 
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emlékezik rá. Olyan időkre ébrednek emlékeikben, amikor folyamatosan ezt csinálták. Ezért az évek száma, amit ebben 

az életben ezen a Földön eltöltöttetek, másodlagossá fog válni a Földön leélt életek számához képest. Képesnek kell 
legyetek ezt meglátni és megkülönböztetni. Tehát, az első dolog ez: az időskori tekintély tulajdonságait ne rendeljük 

többé hozzá az életkorhoz. Rendeljétek ezeket a bölcsességhez! 
 
De a legfőbb változás az, hogy hogyan látjátok a meditációt és annak "szabályait". A meditáció elkezd elválni azon régi 

szabályoktól, hogy: "ki, hogyan és hányszor". Kedveseim, ezzel az új mennyiségű fénnyel, amit hordoztok és az elfoglalt 
időbeosztásotokkal, pusztán a Szellemben eltöltött minden egyes nap egy meditáció. Ezt számotokra nehéz megmérni 

onnantól fogva, hogy többé már nem egy lineáris 3D-s óráról van szó. Ez egy többdimenziós kommunikációról szól. 
 
Nem kell mindannyiótoknak ugyanazt csinálni a meditációval kapcsolatosan. Ez megrázó? Az ezoterikus hitrendszer, 
amivel rendelkeztek, az nem a mindenki számára létező egyetlen dolog. Az nem általános. Tiszteletben tartja az egyén 

életútját. Szakértőkké váltok a spiritualitásban, mert az Akashátok elkezd életre kelni. Az, hogy milyen idősek vagytok a 

Földön, hogy honnan érkeztetek, hogy mit tettetek, jóval nagyobb mértékben fog vezetni benneteket abban, hogy mit 
tesztek ebben az életben, mint korábban valaha is. Sok olyan fiatal lesz, aki a meditációval fog életre kelni. Figyeljétek 

ezt! Órákig fogják csinálni és lehet, hogy nem a ti módotokon. Azt mondhatjátok, hogy ők hordozzák a meditációs töltést 
a számotokra.  
 
Ez új a bolygón és az különösen új, ahogyan ezt sok fiatal először érezni fogja. Számítsatok rá, hogy még maguk között 

sem fognak egyetérteni abban, hogy hogyan is kell csinálni. Ez egy új energia a számukra és a társaik számára. Az egyik 
másképpen fogja csinálni, mint a másik, de sok lesz köztük a meditációs harcos, nagy "M"-el a mellkasán. (Kryon 

mosolyog) Közületek néhányan látni fogják ezt. Rázni fogjátok a fejeteket és azt fogjátok mondani, hogy: "Nem nekem 
való ez." Majd a Szellem a vállatokon azt mondja: "Köszönöm, hogy ezt megnézed, öreg és bölcs személy." Ez nekik van. 
Amit számotokra tartogatunk helyette az a könyörületes élet, nehéz helyzeteket megélve nap mint nap, megteremtve egy 

könyörülettel teli és harag nélküli, de szenvedélyes fellépést. Ez gyakorlatias dolog és képviseli mindazt, amiről beszéltünk 
a nagyon idős fejlett lélekkel kapcsolatban. A munka, amit ti végeztek, különbözni fog az övékétől. Ők "kezdő öreg lelkek" 

és ez most szakosodás a részünkről. Ne lepődjetek meg azon, ha az alapvető spirituális munka nem ugyanaz mindenki 

számára. Érthető-e számotokra, hogy mérhetetlenül különbözőek vagytok az életutatokon? Tiszteljétek ezt az elvet, azzal, 
hogy nincs mindenki számára szóló egyetlen közös "tanítás". Nincs "helyes és helytelen" a meditációval kapcsolatban. A 

lényeg az, hogy te magad mit érzel helyesnek az életedben és az életed munkájával kapcsolatban.  
 
Kedveseim, néhányan közületek rázzák a fejüket és azt mondják: "Nos, ez azt jelenti, hogy nem kellene meditáljunk?" 
Mennyire lineárisan tudjátok érteni! Azt szeretném, ha megnyugodnátok. Azt szeretném, ha megértenétek ezt. Az emberi 

lények mindig egy magasabb tekintélytől akarják hallani, hogy mit tegyenek és hogyan. Változni kezd ez is. Ugye érzitek? 
Lépjetek ki a magasabb tekintélytől várt visszaigazolás keresésének lenyomatából. A legnagyszerűbb felhatalmazás a 

bennetek lévő Teremtő mag. Az intuíciótok fogja megadni számotokra a választ az élet leginkább igényelt kérdéseire. 
 
Az intuíciótok fogja megmondani nektek, hogy meddig meditáljatok, ha egyáltalán kell, valamint, hogy mit és mikor 

tegyetek meg. Nem kell senkihez sem fordulnotok azzal a kérdéssel, hogy: "Ez rendben van?" vagy "Van erre valami 
könyv?" Ezek a napok már véget értek. Kedveseim, igen, lesznek vezetők a spirituális közösségben, de ők tanácsadók a 

bölcsességben, nem pedig spirituális diktátorok. Hagyjátok, hogy a szeretetükkel és a könyörületükkel vezessenek 
benneteket, ne pedig olyan információkkal és szabályokkal, hogy hogyan is kellene éljétek az életeteket. Hagyjátok, hogy 

azzal kapcsolatos példákkal vezessenek benneteket, hogy mennyire erősek vagytok, ne pedig olyan szabályokkal és 

utasításokkal, hogy "mit tegyetek", "hogyan tegyétek", illetve olyan tanításokkal, amelyek mindenki számára ugyanazok. 
Hagyjátok, hogy a "mit, miért, milyen gyakran, mikor" a bennetek lévő Teremtő Forrásból fakadjon. Ha ezt meg tudjátok 

tenni, akkor alkalmasak lesztek azon tulajdonságokra az életben, amelyek csakis nektek szólnak, nem pedig a 
tömegeknek. Ez vezet el bennünket az ötös számúhoz. 
 
Változás - nem annyira kényelmes 
 
Ötös számú: az alapvető számmisztikában az 5-ös szám a változást képviseli. Azt szeretném, ha elismernétek, ha 

megnyugodnátok vele kapcsolatban és elfogadnátok a testetekben végbemenő kémiai változást. Azt szeretném, ha 
tisztelnétek, elismernétek és elfogadnátok a testetekben végbemenő lélektani változást. Ahogyan a rezgésetek elkezd 

növekedni, az Akashátok néhány nagyon különböző és bölcs információt fog elkezdeni közvetíteni a számotokra. Azt 

fogjátok észrevenni, hogy az, akinek gondoltátok magatokat, lehet, hogy megváltozik. Akár jó, akár rossz szokások 
elmaradhatnak. Jók és rosszak. E folyamatban az emberi lény lehet, hogy félelemmel találkozik. Milyen érdekes, ugye? 

Vajon miért okozna egy új energiában a változás félelmet az öreg lelkeknek? 
 
Minden egyes alkalommal, amikor változás áll be abban, amihez addig hozzá voltak szokva, az emberek megijednek. 
Tehát az érzékelésben és az emberi természet bölcs újraírásában kérjük a változást. Azt szeretném, ha elkezdenétek 

üdvözölni és pozitívan szemlélni az életetekben lévő változást - nem számítva, hogy mi is az. Ez összehangol benneteket 

az új Föld energiájával, így túl tudjátok élni és életben maradhattok! Hát ilyen fontos ez. 
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Új szokásokra fogtok szert tenni, jónak és rossznak is érzékelve őket, és ezek közvetlenül az egyre aktívabb Akashátokból 

fognak érkezni. Sokan aggódni fognak ezek miatt és azt mondják majd: "Most ezek honnan jöttek elő?" A jókat szeretni 
fogjátok, a többit pedig megkérdőjelezitek majd. Nos, a jók lehet, hogy olyan módon bukkannak fel, hogy felhagytok 

régi, rossz szokásokkal és ellenállhatatlan vágyakkal, illetve nagymértékben hatással lesznek arra is, hogy mit akartok 

enni. Egy nagyobb változás az étrendetekben lehet, hogy sokkol és meglep benneteket, mert veszíthettek is a 
súlyotokból, de fel is szedhettek kívánságotok szerint. Bármit is kértek, ami a legegészségesebb a testetek számára, az 

úgy fog tűnni, hogy "átveszi az irányítást" a sejtjeitek felett. 
 
Az Akasha elkezdi összehangolni magát a "többszörös kulturális életöltők eseményeivel". Ez a kifejezés azt képviseli, hogy 
hány életöltőt voltatok egy olyan kultúrában, ahol egy bizonyos módon étkeztetek vagy éltetek. Ez válik azon kémiává, 

amit most a testetek akar. Hogy is van ez? Ez lesz a gyorsételek vagy normális ételek vásárlása helyett? Hogy is van ez? 

Tehát, közületek hányan fognak ezzel együttműködni, vagy félni miatta? Azt szeretném, ha lazítanátok és hagynátok, 
hogy a Szellem felépítse az "új embert" bennetek. Tudjátok, hogy minek hívjuk ezt? Egy olyan folyamatnak, amire senki 

sem számított: az "élve felemelkedésnek". Ez ti vagytok, ahogy beléptek a következő energiába, mialatt éltek - egy olyan 
folyamat, amely korábban újraszületést igényelt. Halljátok, hogy mit mondok? A múltban meg kellett halnotok, 

visszajönnötök és újraigazodnotok annak érdekében, hogy megtegyétek azt, amiről épp most mondjuk el nektek, hogy 
meg tudjátok tenni mialatt itt ültök. Ez van, ha nem fogtok félni tőle.  
 
Át kell, hogy programozzátok a Veleszületetteteket. Elmondtuk nektek már ezt korábban. Most viszitek ezt véghez, most 

változtok meg a megerősítéseken, a pozitív gondolatokon és a könyörületes tetteken keresztül. A Veleszületett 

hozzászokott ahhoz a régi elképzeléshez, hogy a megvilágosodás motorja az újraszületés. Meg kell halnotok és vissza kell 
jönnötök annak érdekében, hogy használjátok annak az előnyét, amit megtanultatok. De most már nem kell! Ez új dolog. 

Átadtunk számotokra egy közvetítést korábban, ami erről szólt. ** 
 
Azt szeretném, ha erre így gondolnátok. Közületek hányan érezték magukat úgy, mintha az elmúlt pár évben bajban 
lettek volna? Ez az életet fenyegető dolgoktól, a kényelmetlen spirituális változásokon át, a különböző érzésekig 

változhat. Azt szeretném, ha lenne bátorságotok megünnepelni a problémákat! Kedves emberi lények, épp most lettetek 

átállítva. Lehet, hogy át lettetek állítva és olyan múltbéli dolgokat észleltek, amelyek egészségesebbé és hosszabb életűvé 
fognak tenni benneteket. Mi van akkor, ha évszázadokat töltöttetek el egy kultúrában és csak egy néhány évet ebben az 

egyben? Nem gondoljátok, hogy a sejtszerkezetetek a leginkább kényelmes tulajdonságokat akarja - a régi ételt inkább? 
Ha igent mondtok, akkor tanúi lesztek a testetekben lezajló kémiai változásoknak, hogy az alkalmazkodhasson az új 

emberhez. Ez egy olyan ember, aki elkezdi érezni az Akasháját. A spirituális evolúció elkezdődött. 
 
Ezek azok a változások, amiket a gyógyszerek nem képesek megvalósítani. Ezeknek az alapvető egészséghez van közük. 
Mi van a véretekben? Mikor voltatok legutóbb vérvételen? Meglátjátok, hogy még az is megváltozhatott. Óh, a 

vércsoportotok nem változott meg, de amiatt, amit esztek, más tulajdonságok egyensúlya igen. 
 
Most itt van az, amit el akarok mondani nektek ezekről a fontos dolgokról. Ha ezek a dolgok túl terjedelmesek, akkor 

közületek néhányan túl mélyen érzik őket és aggódnak miattuk. Mit is mondtam el nektek a félelemről? A félelem 
megállítja a fényt. Tényleg meg akarjátok állítani a változás ezen folyamatát? Éppen ez az, amiért valaha is éltetek és ez 

azért történik, mert életben vagytok ezekben az új időkben. Ha folytatni szeretnétek, akkor a válasz kedveseim az, hogy 
hagyjátok abba a fénytől való félelmet, mert az ti magatok vagytok. Értsétek meg, hogy egy olyan energia van itt, amire 

nem számítottatok. Ez volt az ötös számú. 
 
Az időkapszulák és a bolygószintű evolúció 
 
Hatos számú: a 6-os egy Isteni szám. A Felsőbb-Énre utal és sok más olyan tulajdonságra, amely egy megfelelő és 

könyörületes spirituális rendszerről szó. A bolygó időkapszulái folyamatosan nyílnak ki és nagy mennyiségben kezdik el 
közvetíteni számotokra a spirituális fejlődés eddig még meg nem magyarázott gyorsító energiáit. Ha azt kérdezitek, hogy: 
"Mik ezek?", akkor a válasz: "Igen". Erről is beszéltünk már nektek korábban. *** 
 
Kedveseim, az ősök bölcsessége azt mondta el a számotokra, hogy még nem tudjátok meghatározni a 44-es és az afölötti 
mesterszámokat a számmisztikában. Ennek az az oka, hogy még nem rendelkeztek azzal a tudatossággal, hogy 

megértsétek, hogy mik is ezek. Nem tudjátok azt, hogy mit is nem tudtok. Ha ezt el tudjátok fogadni és meg tudjátok 
érteni, hogy vannak olyan dolgok, amik még nem tudhatók, akkor nem lesz gondotok a 6-os számmal. 
 
Az időkapszulák, amelyek azon ősöktől származnak, akik elvetették a magvaitokat, kinyílnak, mivel túlhaladtatok a 2012-

es jelzésen. A bolygó Hálóiba (Mágneses Háló, Kristály Háló, Gaia Háló) öntik a többdimenziós tulajdonságaikat. A 

gyorsított evolúción keresztül öntik be az élet új energiáját. Mindezeket először az öreg lelkek fogják észlelni. Ez segítette 
elő azokat a dolgokat, amiket az 1-től az 5-ig lefedtem. Ezek olyan katalitikus energiák, amelyekről még nem tudhattok, 

amelyek végül a fejlett gondolkodásért és a megnövekedett bölcsességért lesznek felelősek. Évek múlva ezeknek még 
nevük is lesz a pszichológiában.  
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Mindezen dolgoknak a józan észhez és a bölcsességhez van közük. Azonban ennél több, egyfajta olyan tudás kezd el 

majd felbukkanni, amelyet az emberiség végül úgy fog elfogadni, mint: "ez a dolgok módja" és amit az "új emberi 
természetnek" fog elnevezni. A könyörület növekedni fog, és meg fog változni az, hogy mit akar a nyilvánosság látni a 

filmekben, a TV-ben és az interneten. A megnövekedett bölcsesség lassan meg fogja mutatni önmagát. Az érettségre és 

a békére való hajlam elkezdődött a Földön. Ahogyan azt korábban jellemeztük, a bolygó régi energiája a végletekig 
harcolni fog, megpróbálja életben tartani a régi módszereket. Ezek veszíteni fognak és a régi energia nem fog régiként 

újraszületni. Lassan el lesz távolítva, pont úgy, ahogyan az általános iskola is el lett távolítva a személyes életetekből, 
amikor feljebb léptetek. 
 
Az egészségre és a hosszú életre való hajlam ki fog virágozni, sok minden fel lesz fedve és meg lesz változtatva azért, 

hogy ez bekövetkezhessen. A spirituális tudatosság a tömegek számára sokkal később fog megérkezni, ahogyan az 

emberi faj józan esze elkezdi "összekötni a pontokat". Mondtam nektek, hogy ez bonyolult lesz, mivel sokan közületek a 
jövőt valamiféle spirituális robbanásnak látták. Nem az lesz. Ez egy olyan józan, lassú tudatossági változás lesz, amely 

elvezeti a többieket a tudatosságba. Ez az, ahogyan ez működik. 
 
Egy olyan energia, amely körbejárja a bolygót, végül azzá fog válni, hogy "hogyan gondolkodtok" és a lelkek egy 
fényesebb, magasabb rezgésű csoportjává fogja változtatni az emberiséget. A folyamatban a szegénység és a betegség 

le fog csökkenni, a társadalmi ügyek jóval kiegyensúlyozottabbá válnak, a tolerancia egy új, magasabb szintre emelkedik 
és az új találmányok sokkal könnyebbé fogják tenni az életbenmaradást. Ezek egyikének sem lesz semmi köze az érzékelt 

spiritualitáshoz. Még nem. 
 
Tehát, itt fognak ülni azon ateisták és agnosztikusok, akik tudnak a hosszabb életről, a békéről a Földön és a 

könyörületről. De egyelőre nem kapcsolják ezt össze az "odakinttel". Ez azért van, mert számukra ez intellektuális és 
intuitív lesz, valamint úgy gondolják, hogy "ennek ez a módja". Az "új fejlett emberi természetnek" fogják nevezni és nem 

fogják tudni, hogy honnan is ered. Még nem. Az intellektuálisak vissza fognak tekinteni a történelemre és azt fogják 
mondani, hogy: "2012-ig barbár korszak volt, ekkor kezdtek az emberek bölcsebbé válni." 100 év múlva vissza fogtok 

tekinteni és egy olyan emberiséget fogtok látni, amely nagyon különböző és sokkal erőszakosabb volt. A szociológusok 

egy új növekedési szintet fognak adni a grafikonjaikhoz, hogy az jelezze azt a gondolkodásbeli változást, amelyet 
korábban azelőtt sohasem láttak. Úgy tekintenek majd rá, mint az emberi éretlenség végére és az emberi bölcsesség 

kezdetére. De hosszú ideig még nem lesz egyetértés a "belső Isten" kérdésében, helyette nagyobb tolerancia lesz a 
hitrendszerek között. 
 
Viszont ti is és én is tudni fogjuk a változások okait. Az időkapszulák kinyílóban vannak és öntik belétek a tudatosság 

katalitikus átállításának energiáját. Ez a Plejádoktól, a magvető szüleitektől származik, akik mérhetetlenül szeretnek 
benneteket, úgy, mint ahogyan egy szülő a gyermekét, mégis végtelenül másképpen. Az irántatok való büszkeségük 

ismerős, miközben figyelnek benneteket és látják, ahogy átlépitek a jelzést és áthaladtok a sötétség és fény körforgásán. 

Hiszen ez az, amit ők is tettek. Figyelik, hogy hogyan is kezelitek a bolygón jelenlévő sötétséget és, hogy mennyire fáj a 
szívetek amiatt, amit láttok és a halál miatt. Csendben vannak, mert szabad választással rendelkeztek abban, hogy milyen 

gyorsan változtatjátok meg a bolygót, illetve, hogy milyen gyorsan rakjátok ki a kirakóst, ahogyan ők is tették.  
 
A tudat, hogy minden dolog újrahasznosul, valamint a megtanult leckék alkalmassága nagyobb bölcsességet fognak adni 
a számotokra. Mindezek éppen most ömlenek bele a Hálókba. Nehéz erről beszélni, mert nem tudjátok, hogy mit is nem 

tudtok. A magvető szüleitek látták ezt és tudják, hogy hová vezet. Lélegzet visszafojtva figyelik, ahogyan kinyitjátok az 

ajtót arra, amit ők is megtapasztaltak.  
 
Ez el fog tartani egy darabig, de kinyitottátok az ajtót és ahogyan az idő halad, rendelkezni fogtok annak a felfedésével, 
hogy miről is szól ez. Azon tűnődtök, hogy Kryon miért is az emberiség szerelmese? Elmondom én nektek, mert láttam 

már ezt korábban. Ugyanúgy, ahogy mások is - Orion, Arktúria és egyéb nevek, amelyeket hallottatok már korábban. Ők 
mind keresztülmentek ezen, mind figyelnek benneteket és most mindannyian épp az életeteket ünneplik. Néhányan 

közületek érteni és tudni fogják azt, hogy igazam van, mások pedig kisétálnak ma este, illetve felkelnek a székeikből és 
alig, vagy egyáltalán nem értik meg ezt az információt. Ez a szabad választás és ez tiszteletben van tartva. Nagyon is 

tiszteletben van tartva, mindannyiótok számára. Nincs ítélkezés a Szellem részéről. Ha elmentek és azt gondoljátok, hogy 

ez csak egy szép összejövetel volt, semmi több, akkor is ugyanannyi angyali lény sétál ki veletek az ajtón, mint az 
évszázados gyógyítóval vagy a sámánnal. Minden ember egyenlőnek lett teremtve. Ez azt jelenti, hogy mindannyiótoknak 

ugyanolyan spirituális lehetőségei vannak - azaz, felismerni a bennetek lévő Teremtőt. Ez az üzenet a mai napra. 
 
Óh, emberi lény, ez nem az apáitok új korszaka ám, ez a te új korszakod. 
 
* Ennek a módja (www.kryon.hu/2015.02.08.php) 
** A Veleszületett felfedése (http://www.kryon.hu/2014.11.22.php) 
*** A Föld csomópontjai és nullpontjai - 2. rész (http://www.kryon.hu/2014.03.php) 
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