Kryon közvetítés a Lemúriai Nővériség számára
Bath, Egyesült Királyság - 2018. május 22.
( Forrás: https://amberwolfphd.com/wp-content/uploads/2018/05/Bath-sisterhood.mp3 )
Üdvözöllek benneteket kedves hölgyek, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Bath-ból jön ez a Lemúriai Nővériségnek szóló üzenet, viszont ez a terület igen közel van a Glastonbury-csomóponthoz.
Ez pedig azt jelenti, hogy a mostani üzenet más ennek az energiának köszönhetően. Sehol máshol nincs ilyen hely, amely
Lemúriát visszhangozná.
A társam félreáll. Ez azt jelenti, hogy a ma esti üzenetre nem fog emlékezni. Elmondtam ezt már korábban is, d e sokan
közületek nem hallották az okát. Az ok pedig az, hogy a fátyol túloldalán nincsenek nemek, itt pedig vannak. Fontos,
hogy a nők hallják ezt először, a társam férfiként viszont ne.
A lényeg abban áll, hogy tisztelegjünk azon nem előtt, amely a föld sámánjainak közösségét képezi. Mert erről szól
valójában a Nővériség: az eredetre - mégpedig a sámáni eredetre - való visszaemlékezésről. Annak az időnek a
felidézéséről, amikor nemetek tagjaira úgy tekintettek, mint azokra, akik kapcsolatban állnak a fátyol túloldalával, akiket
tisztelnek ezért, akiket erről ismernek, akik erre vannak intuitívan ráhangolva. Olyan idő volt ez, amikor az egyenlőség
nem volt különösebben erőltetve. A férfiak nem akarták a ti feladatotokat - mint ezt már korábban is elmondtuk ugyanúgy, ahogy a gyermekszülést sem akarták kipróbálni, hiszen a nők lettek az intuícióra, az együttérzésre és a
tanításra kialakítva. Ezen modell szerint hoznak ők gyermekeket a világra, valamint ennek az emberiségre kialakított
modellnek a keretében a nők feladata tanítani mindazt, amit a legtöbb ember a valóságon túlinak tart.
A nők azok, akik éjjel elsőként ébrednek fel, még azelőtt, hogy a gyermek megszólalna a bölcsőben a másik szobában,
aztán fülelnek, és meg is hallanak valamit. Ez az az intuíció, amivel gondviselőként rendelkeznek, és amiből szavaik és
tetteik fakadnak. Pontosan ez az, ami idehozott benneteket.
De ennél meg több is van. A Glastonbury-csomópont energiája rendkívül közel áll Lemúriáéhoz. Később majd, amikor a
Kórus (a lemúriai tónusok kórusa - a ford.) szerepel, többet is kívánok mondani erről. De beszéltünk már az ezen a
legendás helyen történt közvetítésekben a Kristályhálóról. Nos, közületek többen nem értik, hogy mi ez, úgyhogy
elmondom. A Kristályháló olyan, mint egy energiamező, amit a lemúriaiak helyeztek el itt, és ami az emberi energiákra
emlékszik. Ez az emlékezés pedig az emberi együttérzésről szól, az ezen területen megtörtént dolgokról, a reményről és
vágyakról, a legendákról, melyről ismert. Az ezen, és a környező területen pedig, egészen fent Skóciáig, ez a Háló
fokozott erővel rendelkezik.
A kristály szerkezetű dolgok emlékeznek, mivel tárolják az energiát. Szóval mi is az, ami fokozott erővel rendelkezik ezen
a helyen? A válasz: szinte minden, ami itt történt, de legfőképpen a hősies dolgok: a ilyen természetű gondolatok és
vágyak azok, amik ezt a helyet a legendák, metafórák és Artúr földjévé teszik. Ezekben rejlik az, amit a hős történetének
nevezünk, a ti esetetekben pedig a hősnőének. Kedves Lemúriai Nővérek, a ti különbözőségetek abban rejlik, hogy azért
vagytok itt, mert nagyon sokan közületek megélték ezt a történetet. Azért vagytok itt, mert már túlléptetek a kilétetekbe
vetett kételyeteken.
Ez a Háló azért van felerősítve, hogy használata által többre emlékezzetek, mint valaha bármi olyan helyen, ahová a
Nővériség ellátogatott - Hawaii és a Shasta-hegy kivételével. Ám még Shasta is elhalványul emellett. Nagy
valószínűséggel ez a legerőteljesebb lemúriai-csomópont Hawaii kivételével, ami maga volt Lemúria. Így talán kiválthat
olyan emlékeket, melyek nem a Nővériségben való létezésetekről szólnak, hanem az Akashátokban eltárolt sámáni
mivoltotokól.
Ne keverjétek ezt össze az olyan emlékekkel, amik arról szólnak, hogy egy bizonyos helyen, egy bizonyos időben, egy
bizonyos dolgot végeztetek - ez nem így működik! Ehelyett emlékezzetek a bennetek rejlő sámáni energiára, ami egyfajta
határozott tudás: annak értése, hogy miként munkálkodik Isten az emberekkel - veletek és másokkal. Olyan erőteljes,
hogy tanácsokat is adhattok, és jó érzésetek lehet ama a tény kapcsán, hogy valaki más segítségére lehetettetek. Ez a
sámáni tisztánlátó bölcsesség. Tudjátok is, honnan ered.
www.kryon.hu
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Kedveseim, közületek oly sokan voltatok részei a lemúriai történetnek! Őszintén szólva, egyáltalán nem vonzana ez
benneteket, ha nem mondaná valami azt belül, hogy: "Tetszik nekem ez a név, ez az ötlet. Többet is szeretnék hallani
róla!" Ha ebben magatokra ismertek, akkor az azt jelenti, hogy a bolygó eredeti anyáinak lábainál ültetek, azokénál, akik
megváltoztatták a biológiátokat. Őket hívjuk a "Magvető Anyáknak". Ott ültetek a lábuknál, miközben a ők a "Tanítás
Kereke" eredeti információját adták át nektek. A csillagokról, a dolgok működéséről, Isten működéséről, a Szellem
szeretetéről és gondoskodásáról, az alapelvekről: mindazon dolgokról, melyekre majdani sámánokként szükségetek lesz,
mindazon dolgokról, melyeket Mele’ha tud - mert az ő Akashája is ezekkel rezonál. Nem azzal, ami ezen a helyen történt,
hanem a sámáni lényeggel. Tud bizonyos dolgokat. Ti ugyanígy vagytok ezzel.
A Lemúriai Nővériség azon nők ünneplése, akik arra emlékeznek vissza, amit tudnak, nem pedig arra, hogy merre jártak.
Amit pedig tudnak, az az eredeti tanítás. Többen közületek azt mondhatják: "Mihez kezdjek ezzel?" Hadd adjak pár
tanácsot!
Az első dolog, amit a sámáni tudással tehettek, hogy önmagatokra alkalmazzátok. Ez békét ad, talán épp ezért jöttetek
ma el. Sokféle dolog lehet az életetekben, és szeretnétek tudni, hogyan tehetitek ezeket rendbe. Most rögtön megadom a
választ. Az első tennivaló az, hogy megragadjátok a hatalmatokat, beléptek sámáni mivoltotokba, és - minden bajos
dolgotok ellenére - olyan nyugalmi állapotba tudjátok magatokat hozni, ahol azt mondhatjátok: "Isten valóságos. Amit

tudok, az valóságos. Ezek a dolgok el fognak múlni. Pozitív eseményeket várok el az életemben. El fognak jönni. Ez így is
lesz. Ezekre tartok igényt." Akár úgy is mondhatjátok, ha kedvetek tartja: "Megérdemlem." - mert valóban
megérdemlitek.
El fogjátok kezdeni megérteni, hogy a sámáni energia olyan, amely tudja, hogyan működnek a dolgok. Menet közben
képes energiákat és helyzeteket megtisztítani, mert a sámán már kitanulta önmagán a gyógyítás folyamatát. Mindez
aztán egyre jobb lesz, mert ha kérik, továbbadjátok a gyermekeiteknek, a családotoknak, a munkatársaitoknak. Ha pedig
nem kérik, akkor higgyétek el, hogy valami olyasmit fognak látni bennetek, ami korábban nem volt ott. Talán meg is
kérdezik: "Miért mosolyogsz? Miért vagy nyugodt olyan helyzetekben, amikben korábban nem? Észrevettem, hogy nem

vagy olyan haragos, mint régebben."
Ezek után gyakorlati tanácsokat is adhattok nekik. Ne mondjátok el, hogy sámánok vagytok! (Kryon nevet) Ne mondjátok
el, hogy valaha lemúriaiak voltatok, mert ez őket nem érdekli. Ám ti tudjátok, amit tudtok. Higgyétek el, hogy ez mind
bennetek van! Különben nem lennétek itt ebben a teremben, ebben az energiában, a legendáknak ezen a helyén. Ez egy
rendkívül erőteljes energia, amely oda emel fel benneteket, amit a hősi tettek lépcsőfokának fogunk nevezni. Ez pedig
valójában azt jelenti, hogy a legeslegjobbat látjátok meg, a legeslegjobbat akarjátok, és ünneplitek önmagatokat. A
szeretetet ünneplitek, és nem féltek ezt tenni. Az együttérzést ünneplitek, és nem féltek így tenni. Nem féltek azt
kérdezni magatoktól: "Ki vagyok én? Ki voltam? Mi az bennem, ami mostanra sokaktól annyira különbözővé tesz?" Amikor
rájöttök a válaszra, teljetek meg alázattal annak tudatában, hogy az együttérzés, tudás és megértés magvait fogadtátok
magatokba! Ezeket most lassan szétszórhatjátok körülöttetek azoknak, akik segítséget kérnek ahhoz, hogy rátaláljanak a
bolygó fényére.
Hát ezért vagytok itt. Mi a Nővériség esszenciája? Újra elmondjuk: az, hogy visszaemlékeztek arra, kik vagytok, milyen
tudással rendelkeztek, miért vagytok itt. Ez a Nővériség lényege. A dalokban és ünneplésben való egyesülés, és a belső
öröm éber tudata. Nem a bánat, nem a szenvedés, nem az, amit mások mondtak nektek. Hanem a Magvető Anyák
eredeti tanításainak érzete, akik azt mondták nektek, hogy fenségesen nagyszerűnek születtetek, ide tartoztok, és
befolyásos családfátok lesz ezen a bolygón. Ez így igaz. Viszont ez a kötelék spirituális, mivel ez a sámán származási
vonala.
Így hát, vigyétek magatokkal ezt az üzenetet kedves hölgyek, miután elhagyjátok a termet! Ne féljetek megkérdezni
magatoktól: "Ki is voltam én? Érzem!" Aztán pedig ne tagadjátok meg, amit éreztek!
Folytatódjon hát a találkozó!
És ez így van.
www.kryon.hu
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