A történelem vége
Seattle, Washington - 2010. november 20.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel10_seattle.html )
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól… ezt mondom mindig. Ez azt jelenti, hogy ami
többdimenziós és még mindig félre van értve ezen a bolygón, az a mágnesesség. Nem érteni az egy dolog, félreérteni az
egy másik. Mert ez egy kvantum-jellemzője a ti valóságotoknak és egyike annak a kevésnek, ami mindennapi módon
túlcsordul a ti életetekbe, éppúgy mint én. Mert én kvantum módon vagyok a szolgálatotokra és a Szellem éppen annyira
elérhető, mint én.
Lazíts egy pillanatra. A mai nap üzenete többrétegű és nagyon erőteljes. A történelemről szól és sok mindent ki lehet
majd olvasni belőle, még azon a szavak mögött is, amelyek majd elhangzanak a mai napon. Egy jóval nagyobb
közönséghez beszélek, mint amelyik itt van a teremben. Sokan vannak, akik hallgatják vagy olvassák ezt az anyagot.
Tisztában vagyok mindazzal a potenciállal, akiknek a szeme e sorokat követi, vagy a füle a felvételt hallgatja. És habár
talán százan lehettek itt, több ezren vannak akik hallgatják. Számomra, ők most hallgatják és most olvassák ezt.
A mai nap üzenetét én úgy hívom: „A történelem vége” és ez nem a pusztulásról szól. Értsd ezt akár lineáris formában,
vagy akár kvantum formában. Ha lineáris módon fogod fel a címet, akár meg is rémülhetsz tőle, mert úgy hangzik, mint
az idő vége. Ha kvantum formában értelmezed, azt mondjuk, hogy ez a történelmi energiák vége. Váltás történt a
bolygón és vissza fogunk térni éppen erre a megállapításra ennek az üzenetnek a végén. Mert, hogy pontosan és
helyénvalóan adjam át ezt az üzenetet, megbánthatok néhányat közületek a történelmi energiák miatt, ami
néhányatokkal vele született, vagy bizonyos módon meg lett veletek tanítva. Arra kérlek ezért benneteket, legyetek
türelmesek ezzel az üzenettel és váljatok eggyé vele, amikor megkapjátok.
Vissza szeretnélek vinni benneteket egy körutazásra a történelmi időkbe és elmagyarázni bizonyos dolgokat, hogy
megfessünk egy képet. Azt szeretném ha visszamennénk Ábrahámig, aki a monoteizmus atyja. Ábrahám ott van, ahol
tulajdonképpen látni akarjuk a történelemben. Annak a történelmében, amit úgy neveztek, hogy modern spirituális
hitrendszer, mert a világ így gondolja. Ó, voltak még sokan előtte is. Vannak köztetek Lemúriaiak és ti tudjátok. De
Ábrahám azt képviseli a Föld számára, amit úgy hívtok, hogy a legjelentősebb vallások atyja a bolygón. Szeretném hát
elmondani ezt a történetet, ahogy történt és szeretném, ha óvatosan közelítenétek.
Ábrahám, a zsidók atyja
Tiszteletem Ábrahámnak (Ábrámnak), aki Úr városában született, ami most a modern Irak része és tiszteletem a fiainak,
akiket nem mind Sára szült neki. Az egyik, akiről beszélni akarok Izmael. Ábrahám zsidó… a nagy zsidó próféta. Izmael a
fia. Nem mondhatod tehát, hogy Izmael nem volt zsidó, ő zsidó, egészen a mai napig. Izmael Hebronban születet. Ezért
ráadásul, nagyon is izraeli. Izmael igenis zsidó.
Lesz, aki majd vitatkozik ezzel, annak köszönhetően, ahogyan az emberek a zsidó származást számítják (anyai ág). De a
Szellem a DNS-t veszi tekintetbe és az Akasha-beli származást, spirituálisan tehát Izmael igenis zsidó. Azért született,
hogy része legyen a zsidók leszármazásának.
Politikai okokból még a zsidó nép jóindulatát is korán elvesztette. Akkor elment, hogy az legyen belőle, aki minden arabok
ősapja… Arábia atyja. Emiatt lehet azt mondani, hogy az arabok és a zsidók egy vér, az, amelyik Ábrahám óta
csörgedezik az ereikben. A zsidók azonban Izmáelt korán elüldözték. Így, habár egyetlen Istenetek van és az egy-isten hit
és birtokoljátok Isten szeretetének és egységének elvét, volt egy szakadás. Az igazság összekeveredett a hazugsággal és
mind a mai napig az Emberi Lények milliárdjai állítják azt, hogy Izmael és nem Izsák volt az, akit majdnem feláldozott
Ábrahám a Templom dombon. Ezek lesznek azok, akik azt állítják, hogy ő nem zsidó.
Tehát, mi itt az igazság? Az Emberi Lények nem úgy lettek építve, hogy egyesítsenek. A bolygón egy régebbi energiában,
de még azokban az időkben is amikor te születtél, az energia ami körülvett arra szolgált, hogy szétválasszon, ne
egyesítsen. Ezért hívjuk mi ezt régi energiának. Persze, akkor is voltak bölcs férfiak és nők akik jobban tudták, de az a
régi energia volt amelyik elválaszt és megoszt, az a régi energia amelyik létrehozta a megosztottságokat, a gyűlöletet,
azon milliók között akik valójában „mind zsidók.”
Mohamed gyönyörű üzenete az egységről
Hadd szóljak Mohamedről, a prófétáról. Mohamed Izmael leszármazottja, aki Ábrahám utóda. Tehát, Mohamednek zsidó
vér folyt az ereiben, vagyis az volt a származása, de nem feltétlenül abban a kultúrában nevelkedett. Az Akasha szerinti
származása Ábrahámtól ered. (Ábrahám az iszlám megalapítója, a Korán szerint.)
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Mohamed több alkalommal is találkozott egy gyönyörű angyali jelenléttel. Abban az időben az angyalok egy alapvető 3D-s
módon beszéltek az emberekhez. De hányan fogták fel közületek, hogy a legtöbb angyal, aki abban az időben az Emberi
Lényekhez beszélt, a zsidó vérvonalhoz beszélt? Úgy, mint Mohamed, mint Mózes, mint Jézus, mint Ábrahám. Mert ez
része volt a történelmi elrendezésnek, része annak, ami a zsidó vérvonalat fontossá teszi az emberiség alapvető Akashája
számára. Mondtuk ezt már előbb is: „ahogy a zsidóknak, úgy a Földnek”. Igazából, van itt valami amit figyelembe kell
venni, mert fontos és ez hamarosan meg fog változni. Mert a mi szemünkben „zsidók” mindazok a Közel-keleten.
Mohamed az angyaloktól a következő információt kapta: „Egyesítsd az arabokat és hozd el nekik Izrael Istenét.” Ő ezt
meg is tette! A neki adott információ gyönyörű volt, amit később le is írtak a követői számára. Isten hihetetlen
szeretetéről szólt az összes és az emberi egyetértésről. Mohamed próféta olyan ember volt aki egyesített, nem pedig aki
szétválasztott.
Jóval Mohamed előtt élt Jézus, Jézus a zsidó. Neki köszönhetjük azt a dolgot, amit ma Kereszténységnek hívtok. Péter a
halász, a Szikla, aki a Keresztény egyház sarkköve, zsidó volt. Azért mondjuk el nektek ezeket a dolgokat, hogy
emlékeztessünk benneteket, hogy az egység megvan. Talán annak is oka van kedveseim, hogy miért vannak héber nevei
a DNS 12 rétegének. Valójában a mesterek és a származásuk tiszteletére, beleértve itt Mohamedet, Izmaelt, Izsákot,
Ábrahámot és Jézust. Mindannyian részei az eredeti spirituális nyelvnek. (A hébernek).

„Ó”, mondhatjátok, „hát volt a sumér és előtte ott volt a lemúriai. Volt a szanszkrit és a tamil és még számos, sokkal
öregebb nyelv.” Pontosan, de mi egy mai nyelvről beszélünk, amellyel kapcsolatba kerülhettek, aminek ereje van és hogy
ezt ma is beszélik, mégpedig a földön járt mesterek tiszta vérvonala.

És mit tett az emberiség mindezzel? Mit tettek mindezzel, a zsidó mesterekről szóló szent információval? Háborúzni
kezdtek, mert az Emberek szétválasztják a dolgokat, nem pedig egyesítik. Itt állunk hát egy gyönyörű Istennel, a
mindenség teremtőjével és azokkal, akik hiszik éppen ezt a dolgot, mégis háborúzni fognak egymással az ideológia miatt,
hogy mit mondott Isten, hogy melyik próféta volt jobb és melyikük csoportja kedvesebb Istennek. Ez egy ősi történet,
több ezer éves. De pontosan azt mutatja, miről is szól a régi energia.
Az Emberi természet?
Nos, megtörténik majd, hogy valaki azt mondja: „Hát, ez az Emberi természet.” Ez történik tehát az Emberekkel és ez fog
ismétlődni újra meg újra és ez a történelem energiája. Megfürdetve az Emberi természet levesében, ami soha nem
változik, mondják egyesek. Ezért, (mondják ők) ez fog történni újra meg újra. Én pedig azért vagyok itt, hogy elmondjam
kedveseim, ez nem így van. Mert valami történik ezen a bolygón, ami véget vet a történelemnek. Véget vet a történelem
régi energiájának. Véget vet majd a régi Emberi természetnek, mert az a fejlődés tárgya.
Gyűlöletre tanítva születéstől fogva
Ezen a bolygón manapság sokakat, akik Izraelben születtek, születésüktől fogva arra tanítottak, hogy utálják a körülöttük
lévőket és ne bízzanak senkiben. A történelemnek ezen a pontján, ezen a bolygón, azokat körülöttük születésüktől fogva
arra tanították, hogy gyűlöljék a zsidókat. Gondosan tanították őket. Bármilyen furcsa is, ők büszkék erre az
elszigetelődésre, mert az elődeik vérvonala forog kockán és ők követni akarják a történelmi protokollt. Ők szétválasztva
akarnak maradni. Mégis azt akarom mondani, hogy ez változik. Igen, valóban változik! Változik olyan helyeken, ahol nem
is feltételezed. Változik Jeruzsálemben. Változik Iránban. És a gyermekek felébrednek és azt kérdezik: „Mondd csak el

még egyszer, miért kell őket gyűlölnöm? Mit tettek és mikor? Azok nem ők voltak. Az elődeik voltak. Azok akik most itt
vannak, ők nem vettek részt a történelemben. Mondd el még egyszer, mert én nem érzem.”

A szülők csak rázzák a fejüket és azt mondják: „tedd azt amit mondunk, mert a tradíció és a történelem világosan azt
mondja, hogy ők az ellenségeink és mindig is azok lesznek.” És a gyerekek majd azt válaszolják: „Nem. Nem fogom azt
tenni és ők sem fogják, a másik táborban.” És ez lassan meghozza a változást ezen a bolygón, persze ez nem lesz
lejegyezve. Mert a médiának világszerte, fogalma sincs róla, mit kezdjen ezzel az új energiával és egyáltalán nem is tűnik
hírértékűnek számukra. Ők át vannak itatva a régi Emberi természettel, ahol az a hír ami szétválaszt és ami egyesít az
nem. Mégis ez az egyik legnagyobb energia, amit ez a bolygó tapasztal manapság. Én azért vagyok itt, hogy elmondjam,
hogy ez valós, de csak úgy a fű alatt történik, mondhatjátok. Hát vannak még más dolgok is, amiről beszélni akarok.
Az öntőforma a helyén - az összhang működik
Beszéljünk Európáról - kelet és nyugat Európáról. Nézzük csak a történelmet. Azt szeretném, ha megnéznétek az
európaiak történelmét. Ti mit tudtok róluk? Ti amerikaiak, mit tanultatok róluk az iskolában? Meg kellett tanulnotok
mindazokat a dátumokat és tényeket. Itt vagytok egy országban, amelyik alig 200 éves és meg kell jegyeznetek
mindazokat az ütközeteket és mindazokat a hódítókat és azoknak a hadseregeknek a tulajdonságait, több száz évre
visszamenőleg! Az ezernégyszázas évek, 1300-tól errefelé, egészen eddig az évszázadig, úgy tűnik folyton meghódították
egymást, szinte szabály szerint. Háborúztak egymással mint a tenger hullámai, állandóan, előre megjósolhatóan. Amikor
ebbe belefáradtak, akkor más kontinenseket hódítottak meg. Csak Spanyolország, az a kis ország a felelős az egész Dél
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Amerika meghódításáért, de közép Amerika és Észak Amerika jó részének a meghódításáért is. Milliók beszélik ma az ő
nyelvüket, olyanok akik az ő megérkezésük előtt nem is hallottak róla.
Napóleon seregei szanaszét szóródtak Európában, ahogy a folyóvizek a síkságon, meghódítva mindent, ami az útjukba
került. Vannak olyan városok Európában, amelyek szinte nem tudják melyik országhoz tartoznak! Azért, mert a határaikat
olyan gyakran változtatták! Most, ez már csak történelem. Azt szeretném, ha óvatosan szemlélnétek ezeket a dolgokat.
Még mindig lehetnek olyanok, akik azt mondják: „Csak arról van szó, hogy ezt csinálják az emberek. Létrehozzák a

határokat és a kultúrákat és mennek a háborúba. Ez az Emberi természet.”

Ötven évvel ezelőtt kezdett érkezni ez az új energia. Igen, a behangolódás lassan megy, de az energia itt volt. Elindult,
elkezdődött. Ötven évvel ezelőtt valami történt Európában és ti nemigen hallottatok akkor róla. Néhány nagyon tisztángondolkodó összejött a II Világháború után és azt mondta: „ha nem teszünk valami egészen mást és nem lépünk ki a mai
gondolkodás skatulyájából, minden meg fog történni újra, mert mi ezt tesszük. Az emberek háborúznak.” Még az
Amerikának nevezett fiatal ország is belekeveredett a háborúba. Miközben jóval azelőtt, már maga Amerika is majdnem
szétszakadt, mert az ember ezt teszi. Szétszedi a jó dolgokat. Nyilvánvaló volt ezeknek a bölcs férfiaknak, hogy meg kell
próbálniuk valamit, valamit, ami esetleg működhet - egyesíteni, felosztás helyett. És így, kialakítottak egy eszmét. Hadd
mondjam el, mi volt az.
Azt mondták maguknak: „Mi volna, ha meg tudnánk szerezni minél több ország beleegyezését, hogy legyenek egy ’állam-

szövetség’ tagjai? Ha most elkezdjük és folyamatosan dolgozunk rajta, végül lehet egy olyan közös kereskedelmi
rendszerünk, ahol egy ponton eltűnnének a határok, nem lenne ellenőrzés, nem lenne útlevél. Mindezek a kultúrák, még
a régen ellenséges országok is, mindannyian egyenlően kereskednének egymással és hogy ez megtörténhessen, talán
még közös pénznemünk is lehetne. Nézzétek csak meg az Egyesült Államokat, ott a minta, ahogy ez működne. Európa
soha többé nem háborúzna egymással. Lehetetlen lenne, mert pénzügyi szövetségben lennének egymással.”

Természetesen, mindenki csak nevetett rajta! Aki csak hallotta, az volt a véleménye, hogy ezt nem lehet megvalósítani,
mert túl sok megoldani való probléma van. Akik ellenezték, azt mondták: „Nem, nem, nem. Ezt nem tudjuk megtenni. Túl

sok a különböző kultúra. Van amelyiknek erős a pénze, a másiknak viszont gyenge. Túl sok az ellenvetés. Képzeld csak el,
egyik országból a másikba utazol, anélkül, hogy ellenőriznének a határon? Ez nem fog működni. Kinek képzelitek
magatokat, hogy ilyen valamit javasoljatok?” És a haladó gondolkodók így válaszoltak: „Mi egyesítünk. És úgy gondoljuk
jó ötlet, ezért kitartunk és soha többé nem háborúzunk.” Ez két generációval ezelőtt volt, 50 éve.
Ma létezik az Európai Államok Uniója. És egyre többen vannak, már rég meghaladták az eredeti létszámot. Vannak
olyanok, amelyek „sorban állnak”, hogy felvételt nyerjenek! A határok eltűntek, az ellenőrzés megszűnt, a pénznemet
Eurónak hívják és a legerősebb pénznem a Földön - erősebb, mint a tiétek (USA). Hadd mondjam el, mi tette ezt. Egy
tudatváltás, ami már 50 éve kifejlődött. Két generáció alatt, a szabad-gondolkodóknak lassan lehetővé tette, hogy
egyesítsék azokat a dolgokat, amelyek azelőtt soha nem voltak egyesítve. És az eredmény? Ezek az országok soha nem
fogják megint leigázni egymást, mert a „történelem” abban a pillanatban véget ért. Egy új világszemléletet indítottak el
Európa számára, egy olyat, amire nincs ember-emlékezet óta ismert történelmi példa. Ennek a területnek a régi
történelme eltűnt és soha nem fog újra megismétlődni.
Azok Európa régi Keleti Blokkjában, ahol a mai napig is nagyon kevés egység van, majd azt mondják: „A történelem majd
újra megismétli önmagát. Mi ennek az áldozatai vagyunk. Ez csak idő kérdése.” De nem mindenki érzi így közülük.
Vannak akik kezdik érezni a spiritualitás egységét saját kultúrájukban, amiről azelőtt soha nem volt lehetőségük beszélni.
Ezek azok, akik szabadon gondolkodnak, kilépve a régi paradigma skatulyájából. És ez új.
Lesznek olyanok, akik majd felállnak a pódiumokra vagy az emelvényekre és hirdetik: „A történelem véget ért. Vége a

szenvedésnek. Vége a diktatúráknak. Vége azoknak, akik elnyomást gyakoroltak ránk. Ehelyett, most kezdődik a
felfedezése annak, hogy kik vagyunk.” És habár nem pontosan ezekkel a szavakkal, de ők éppen felfedezik a bennük lévő

Teremtőt - azt, amelyik egységben van Istennel. Így a kör bezárul, azzal összhangban amit az Angyal mondott
Mohamednek. Mert az egység volt a kulcs a békéhez és az ma is. Ez egy szent törvényszerűség és soha nem fog változni.
Ki gondolta volna, hogy ez meg fog történni? Az Egyesült Államok azért az ami, mert 200 évvel ezelőtt az alapítói azt
mondták: „Hozzunk létre az államoknak egy olyan csoportját, ahol nem lesznek fizikai határok, egy olyan rendszerben
amit még soha senki nem próbált. Ez az az egység - az EGYESÜLT Amerikai Államok.” Persze voltak nehézségek, de az
egyesítők győztek. És azért lett ez az ország az ami és azért tekintik olyannak és respektálják olyan mértékben, amit ők
akkor tettek. Fiatal ország, történelmi mértékkel, de az új energiát képviseli, valóban.
A Függetlenségi Nyilatkozatot égi csatornából kaptátok. Vajon tudtátok ezt? Azoknak a közös erőfeszítése volt ez a
közvetítés, akik segítséget kértek Istentől. Menj, olvasd el és érezd milyen szentség árad belőle, mert egyesít és nem
szétválaszt.
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Dél Amerika és az új energia
Dél Amerika ugyanezt a dolgot kezdte fontolgatni. Társam éppen ott volt és én lehetővé tettem neki, hogy lássa a
lehetséges jövő energiáit abban az országban.
Szeretném nektek lefesteni a történelemnek azt a részét, ami Dél Amerikára vonatkozik. Volt olyan időszak, amikor ott
minden egyes országban diktátor uralkodott. Nincs 15 éve, hogy tönkretették a gazdaságot és értéktelenné a
fizetőeszközt. A viselkedési normák a zavargások a viszályok és a gyilkosságok voltak. A portyázó drog-bárók a nyílt utcán
gyilkoltak és korrupció volt minden felé. Még a politikusok is a félelmet táplálták és sokan tűntek el egyik napról a
másikra, hogy soha többé ne kerüljenek elő. Ma már ez nem így van. Ma már folyamatos a stabilitás, ahogy egyik ország
a másik után biztosít egy új, pozitív, stabil energiát a lakosságának. Hogy történhetett meg mindez, bármiféle nemzetközi
vezetés vagy irányítás intenzív erőfeszítése nélkül, hogy tudott volna mindez megváltozni mindössze 15 év alatt?
Az egész kontinensen egyetlen diktátor maradt. Mi történt? És ha azt gondolod, ez elképesztő, folyamatban van egy olyan
elmozdulás, amiről egyenlőre még nem fogsz hallani. De már történnek tárgyalások, úgyhogy hadd mondjam el, mit
fontolgatnak. „Mi történne, ha összefognánk ezeket az országokat és eltörölnénk a határokat?” Ismerősen hangzik? Már
beszélgetnek erről. Azokban a hátsó szobákban ahonnan senki sem tudósít, így beszélnek: „Mit szóltok egy olyan tervhez,

hogy végül egy pénznem lenne Kolumbia legtetejétől Chile legdélebbi pontjáig? És erősek lennénk és egyesítenénk
erőinket.” És kedveseim, itt vagyok én, hogy elmondjam, hogy ez működni fog, talán 50 év sem telik bele. Még az az egy
diktátor eltűnik és kezdődhet az egyesítés.
Egy váltás történik ezen a bolygón.
Afrika

Hadd mondjam el, hol történik még ugyanez, amiről nem tudtok - az afrikai országok egységének kezdetéről van szó. A
kontinensen hamarosan olyan dolgok válnak majd valóra, amelyekről nem is hitték, hogy lehetséges és ha ez a kontinens
meggyógyul és nem lesz többé AIDS és egyik komoly betegség sem, arra fordulnak majd, hogy nekik is meglegyen az,
ami nektek megvan. Szeretnének majd házakat és iskolákat és egy olyan gazdaságot, amelyik korrupció nélkül működik.
Leszámolnak majd a szűklátókörű vezetőkkel, akik gyilkolják a saját népüket a hatalomért és ezt generációkon keresztül
csak úgy hívták „Afrika történelme.” A történelem hamarosan véget ér Afrikában és egy új kontinens fog kiemelkedni.
Legyetek tisztában azzal, hogy az erő esetleg majd nem a feltételezett területről érkezik, mert az új vezetés már
készülődik. Akkora földterület és a népesség annyira készen áll, ez lesz az egyik legerősebb gazdaság a bolygón, két
generáción belül plusz húsz év. És meg fog történni, mert az egyesítés gondolata nem csak egyetlen embertől származik.
Ezek a bolygó potenciáljai és annak a történelemnek a vége, amit ismertek.
Megközelítőleg 70 éven belül, egy fekete férfi vezetője lesz ennek az afrikai kontinensnek, aki elhozza nekik a bőséget és
a békét. Nem ő lesz az elnök, inkább egy tervező, egy forradalmian új gazdasági gondolkodó. Ő fogja megvalósítani a
tervet az egész kontinensen, egy erős asszonnyal az oldalán. Ők egyesíteni fognak. Ez a potenciál és ez a terv. Afrika ki
fog emelkedni az évszázadok hamvaiból, a betegségekből és a kétségbeesésből és létre fog hozni egy életképes
gazdasági hatalmat, olyan munkásokkal, akik meg tudják teremteni a javakat a mindennapi szükségleteikre. Ti azt
hiszitek, Kína gazdaságilag erős? Kínának azt kell tenni amit tesz, megbéklyózva a titokzatossággal és a történelmük régi
módszereinek elfogultságaival. A méretei ellenére, végül kénytelen lesz Afrikával versenyezni, a szabad gondolkodók és a
gyors változások országával. Kínának komoly versenytársa lesz, egy olyan versenytárs, amelyet nem fékeznek kulturális
akadályok a szabad Emberi szellem fejlődésében.
Az öreg lelkek azok, akik itt vannak és akik majd újra megváltoztatják a bolygó jövőjét, akár csak ti teszitek ezt most a
magatok módján. Most ti fényetekkel a tudatosság sötét oldala ellen harcoltok és ez az egyik utolsó csata, amit a vallás
telepített rátok. Ezért vagytok itt, hogy elhozzátok a fényt a bolygóra, könyörületes gondolataitokkal. Ez a „Fénymunkás”
„dolga”.
Észak Amerika spiritualitása
Ezen a helyen amit ti Amerikának hívtok, több mint 300 fajta Kereszténység létezik. A történet egyetlen Megmentőről
szól, de viszont számtalan elmélet, arról, hogy mit mondott, hogy mit akart és hogy ki is volt ő. Úgy tűnik, hogy minden
egyes elmélet leválik és egy új egyházat alakít. Egy monoteisztikus Istennek el kellett szenvednie, hogy több száz darabra
szaggassák.
Az egyház történelme nem volt mindig olyan csodálatos, sőt Péter, a Szikla, forogna a sírjában, ha tudná mit csinált a
történelem az ő egyházával. Voltak olyan idők, amikor a keresztények felégették és kifosztották azokat a falvakat,
amelyek nem akartak hinni a megmentőben. Főleg a spanyol inkvizíció ideje alatt. Azok terroristák voltak! Hallanotok kell
ezt kedveseim és nem akarom felkavarni az érzelmeiteket, de el kell mondanom a következőt: Mielőtt megbélyegeznéd
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bármelyik spirituális hitrendszert, hogy az valami gonosz, meg kell csak nézned a történelmet. A keresztények is tették, a
korai keresztények. A zsidók is tették és a muzulmánok is egy korai időszakban. Ábrahám radikális fundamentalista
gyermekei évszázadokon keresztül háborúztak egymással. Hát ezt teszik az Emberek.
Az emberiség ezt teszi. Szétválaszt. Háborúzik Isten miatt. Még saját magát is szétválasztja, különböző skatulyákba,
miközben a teremtő energia egyetlen energia! Azért vagyok itt, hogy elmondjam, a történelemnek ez a fajta
kommunikációja a végéhez közeledik, mert az Emberi természetnek ez a paramétere kezd váltani és a gyermekek ezt
tudják! Kezdik látni ezeket a dolgokat és összerakni a képet.
Tudjátok, ezen a bolygón éppen egy váltás történik.
Az internet - Az első világméretű egyesítő eszköz
Elmondok valamit, amiről csak kevesen gondolkoztatok el. Mit gondoltok, történelmileg miről is szól az egész internet? A
Föld összes országának polgárai beszélgetni tudnak egymással, elektronikus határok nélkül. Mindezeknek a nemzeteknek
az ifjú nemzedéke látni tudja egymást, beszélni tudnak egymással és kifejezhetik véleményüket. Nem számít, hogy az
ország mennyire próbálja tiltani, vagy elfojtani, mindenképpen megteszik. Összehozták a tudatosságnak ezt a hálózatát,
az egység és a multikulturális tudatosság hálózatát. És ez már nem tűnik el. Része az új energiának. Az ifjú emberek
tudják ezt és az élen haladnak.
Adtam nektek egy próféciát több mint 10 évvel ezelőtt. Elmondtam, hogy eljön majd a nap, amikor majd „mindenki tud
beszélni mindenkivel és emiatt nem lesz többé helye összeesküvéseknek.” Mert az összeesküvéshez szétválasztásra és
titkolózásra van szükség. Valami rejtőzködik a sötétben, amiről csak néhányan tudnak. Hallottad a híreket mostanában?
Mi történik? Lehetséges, hogy egy új világszemlélet van kialakulóban, ami úgy tűnik nincs összhangban a történelemmel?
Az új kor
Aztán, itt a New Age. Hadd mondjak el valamit, ami 20 évvel ezelőtt történt. Egy olyan valami, amikor hagynom kellett,
hogy a társam keresztülmenjen rajta. Voltak olyanok az USA egyik nyugati területén, akik Kryont az évszázad gonoszának
bélyegezték. Olyanok támadtak a társamra a New Age áramlatból, akiknek jó hírük volt és tisztelték őket. Ez egy olyan
energia volt, ami meg akarta őt állítani, mielőtt még túl sok könyvet írna, vagy mielőtt eljutna az Egyesült Nemzetekbe
üzeneteivel. Harmadik éve közvetített és sokan részt vettek abban a szervezett igyekezetben, hogy meggátolják őt
üzenetei közvetítésében. Társam térden állva kérdezte tőlem: „Miért? Miért van az, hogy azok akik könyveket írnak a
szeretetről, jönnek és tönkre akarják tenni a másik munkáját?” Én pedig elmondtam neki: „Ezt teszik az Emberek.
Leigáznak, megosztanak és úgy érzik, ezt kell tenniük, hogy a saját munkájukat megvédjék.” Aztán elmondtam neki,
hogy ez nem lesz mindig így, hogy eljön majd az idő, amikor az Emberiség tudatosságának már nem lesz része az, hogy
ilyeneket tegyen valaha is. Ezért van itt ő, hogy segítsen az új energiának a helyére kerülni.
Ha egy arab és egy zsidó egymásra tud nézni és látni az Akasha származási vonalát és látni az egyetlen családot, akkor
van remény. Ha meg tudják látni, hogy a másságuk már nem követeli meg, hogy gyilkolják egymást, akkor elérkezett a
kezdete a történelmi változásnak. És ez történik mostanában. Az emberiség minden része hibáztatható azért, függetlenül
attól milyen a spirituális hitrendszere, hogy beleesett a történelemnek abba a csapdájába, hogy szétválasztotta a
dolgokat, ahelyett, hogy egyesítette volna. Most ez kezd változni. Egy váltás van folyamatban.
A bölcs király
Vissza szeretnélek vinni benneteket Salamonhoz, egy igen bölcs királyhoz. Ez egy nagyon híres történet, amikor két anya
harcolt ugyanazért a gyermekért. Egyik is, meg a másik is azzal folyamodott Salamonhoz, hogy neki adja az egyetlen
gyermeket, az meg ott feküdt a király ölében, várva, hogy az megoldja ezt a kérdést. A bölcs király aki tudta a
végeredményt, mielőtt még meghozta volna a döntést, elrendelte, hogy vágják ketté a gyermeket. Ő tudta, hogy mi fog
történni, ezért döntött így. Az egyik anya azonnal elsápadt és azt mondta: „Adjátok oda neki.” Ekkor Salamon azonnal
tudta, kié is a gyermek. Az volt az igazi anyja. Honnan tudta? Mert a könyörület a legbölcsebb dolog a bolygón, teli
megoldásokkal és egyesítéssel. Ez mindent elárult. Ez a felséges, bölcs, női lelkületű anya könyörülete, ami végigsöpör
ezen a Földön és szó szerint elmozdítja a Kundalini energiát az egyik kontinensről a másikra, ahogy a Föld is érzi a
váltást.
Van aki elkeserítően egyedül érzi magát ebben a folyamatban és senki sem érti meg. Ha lenne tudata, képzeld el, mit
érezne a számítógép, amikor kikapcsolod és újraindítod. Elveszítené az emlékeit mindannak, ami megtörtént. Hasonló a
helyzet most az emberi tudatossággal, ahogy újraindul egy másik paradigmában, ahol a történelem már nem fogja
diktálni, hogy mi történjen. És ez az amit éreztek - az egyedüllétet az újraindítás lehetőségével, egy olyan paradigmában,
ami egyáltalán nem hasonlít semmiben az Emberi természet történelmére.
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A könyörület és az egység, ezek az új energiák
2012 energiái veletek vannak 16 éve, amióta én itt vagyok és még veletek lesznek 20 további évig (ahogy a Maya naptár
mutatja). Így működik az együttállás, ahogy szó szerint áthalad a galaxis egyenlítőjének középpontján. Ahogy jelentkezik
a nap-éj egyenlőség pörgettyű-mozgásának hatása (a Föld tengelyének billegése), ti majd beléptek az együttállás kellős
közepébe, ez a tapasztalásnak egy 36 éves periódusa, nem pedig egy célkereszt, egy bizonyos téli napforduló dátuma. Ti
már ebben az energiában éltek és ez már jó néhány éve tart, kedves New Age-es olvasó.
Most pedig, hadd beszéljek csak a teremben lévőkhöz, nem a felvételt hallgatókhoz, nem az olvasókhoz. Az ittlévőkhöz
akarok beszélni. Azokhoz akik itt ülnek ebben az energiában. Azt akarom, hogy távozáskor mások legyetek mint amikor
ma idejöttetek. Azt akarom, úgy távozzatok, hogy aktiváljátok azt az angyalit, azt a teremtő energiát ott bennetek, ami
majd el fog látni benneteket bölcsességgel.
Itt nem mindenki hiszi, amit a társam csinál és ez nem is számít. Itt van hát egy próba, a mai nap utasítása. Meg tudod-e
tenni, hogy úgy tekintesz itt a többiekre mint a családodra, még ha nem is egyezel velük? Tudod-e szeretni őket? Megvan
rá az esélyed, hogy úgy távozz innen, hogy azt mondod: „Nos, nem fogok többé egy ilyen összejövetelre elmenni! Ezek
bolondok.” Vagy kijelentheted: „Nem fogok többé elmenni egy ilyen összejövetelre, mert nem feltétlenül egyezem velük.

De szeretem őket és bármikor szívesen látom őket a házamban. Ha el szeretnének jönni velem egy ebédre, rendben.
Tudok velük viccelődni, szívesen vagyok velük, fogok velük kezet. Akár meg is házasodnék valakivel közülük, mert
felismertem, hogy egy Isten van, egy Teremtő és ez ott van mindegyikünkben. Nem egyezem, de tudok hozzájuk
igazodni.”

Tehát eljutsz annak a megértésére, hogy az elképzeléseid és a különbségek többé már nem választanak szét benneteket.
Az Emberi Lények tudnak együtt élni, akár azok az országok, amelyek határok nélkül léteznek egymás mellett. Kultúrájuk
attól még egyedi és még mindig megvan az integritásuk. De most már együtt élnek, egy nagyobb elgondolás részeként,
ahol már soha többé nem fognak háborúzni egymás ellen. Egyszerűen nem tudnak. A megélhetésük köti őket
egymáshoz. Az egyesítés teszi ezt. Salamon ezt tudta, a titok pedig a könyörület.
Kedveseim, úgy távozzatok innen, hogy érezzetek könyörületet egymás iránt. Amikor majd hazaérsz és bekapcsolod a
TV-t és olyan valakit látsz benne, akivel nem egyezel, mert nem ugyanolyanok a politikai nézetei mint neked, vajon tudod
szeretni? Mégis meg tudod látni benne a teremtőt? Fel tudod ismerni, hogy szerepet játszik azzal kapcsolatban, hogy
miként fognak alakulni a dolgok ebben az országban? Úgyhogy kénytelen vagy együtt dolgozni vele az egységen. Vajon
valaki látja ezt közületek? Kénytelenek vagytok együtt dolgozni. Kompromisszumokra kényszerítve. Arra kényszerítve,
hogy egyesítsetek és ne szétválasszatok. Ha ezt meglátod a politikában, tudni fogod, hogy valóságos amit beszélek.
Hát erről beszélünk nektek. Ezt keressétek. A régi energia lassan távozik, de eljön az a nap, amikor már nyoma sem lesz.
Ebbe beletelik egy generáció! Lesz aki majd azt mondja: „Én már akkor nem leszek itt.” Én pedig azt mondom: „Ó,
dehogynem, bizony, hogy itt leszel!” Mert nem akarod elszalasztani a finálét! Sem az otthon energiája, sem bármely
angyali energia nem lesz képes visszatartani. Vissza fogsz jönni és ez a visszatérés gyorsabb lesz, mint bármikor a
spirituális történelmetekben, mert a történelem többé nem számít, még a spirituális történelem sem. Megérkezel hozzánk
és már távozol is. Mindig is visszatérsz a Földre, öreg lélek. Ezért is szeretünk annyira.
Most pedig meg szeretném mosni a lábad, mindazért amit a bolygóval tettél, öreg lélek. Találj alkalmat, hogy szeress
valakit, hogy kvantum módon lásd úgy, mint sokaság és nem mint egyetlen. Minden Emberre a földi származásának
fényében tekints. Lásd őket olyan fontosnak, mint saját magadat. Legyél egységben velük.
Tudod, egy váltás történik ezen a bolygón és ezt a váltást te képviseled.
Amikor majd kimondom a szavakat, hogy „És így van ez”, tartsd az energiát. Maradj a helyeden. Maradj ülve egy darabig,
ha úgy érzed és akkor távozz csendben. Hadd maradjon ez a hely egy menedék, még újra vissza nem jöttök. Ahol nincs
taps, nincs semmi lárma - csak az egység, egyedül az egymás iránt érzett szeretet, csak a kvantum-gondolkodás arról,
hogy mi előtt is áll ez a bolygó, ha úgy akarod, kedvesem.
Vajon most másként érzel az előtted lévő kirakóssal kapcsolatban? Remélem igen. Összerakható, minden egyes darabja.
És így van ez.
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