A sötétség és a fény átkalibrálása
San Antonio, Texas - 2012. február 25.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_San%20Antonio-12.html )
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól. Azokhoz beszélek, akik rendelkeznek a
bölcsesség eleganciájával. Te esetleg úgy gondolod, hogy nem rólad van szó… mert vannak itt olyanok, akik szó szerint
csak most először érzik ezt az energiát, de ebben a teremben jelen van egy elegancia. A megkülönböztető képesség
eleganciája van itt jelen, ami betakar benneteket, úgy, hogy majd különbséget tudsz tenni, mi az igaz és mi nem –
beleértve magát ezt az üzenetet is.
A bölcsesség adományozása történik ezen a bolygón. Mindazoknak, akik kételkednek önmagukban, vagy abban, ami ma
itt történt (a Kryon találkozó) vagy kíváncsiak, vajon befolyásolták-e őket az ismeretekkel vagy az energiával, azok
forduljanak befelé és érezzék Isten szeretetének a nyers, tiszta energiáját. Nyers, mert nem homályosítja el semmilyen
szűrő, olyannak láthatod, amilyen valójában. Minden dolognak a megfelelő mivolta nyilatkozik meg, beleértve a te
helyedet a Földön, élve az életed úgy, ahogy éled, azzal, akivel éled és mindazzal, amit megtanultál. A bölcsességed majd
elárulja, hogy mindez valódi és helyes és hogy semmi hibát nem vétettél. Bölcsebb vagy, mint ahogy azt gondolod.
A terem teli van öreg lelkekkel. Csak nagyon kevesen nem azok közületek. Egy öreg lélek az, aki legalább 100 alkalommal
volt már a bolygón, vagy akár többször is. Társam (Lee) az elmúlt órában a múltról tanított benneteket és egy olyan
lehetőséget biztosított számotokra, hogy lássátok a bolygót, amint olyan irányban fejlődik, ahogy azt senki sem
feltételezte. Amint úgy tűnik, nincs semmilyen jövendölés arról, hogy mi fog történni, az emberek félni kezdenek, mert a
pusztulásra vonatkozó jövendölés nem következett be. Jóllehet, csak nem jó helyen keresik a jövendölést, mert most
éppen az történik, amit az ősök közül sokan elmondtak, hogy megtörténhet.
Az öreg lelkek változást hoznak létre ezen a bolygón. Bölcsességüknek energetikai súlya van. Ti vagytok ezek az öreg
lelkek, kedves emberek. De ne kössétek időhöz ezeket a változásokat, mert sem a Szellem sem Gaia nem fog reagálni a ti
időbeosztástokra. Inkább alkalmazd Isten könyörületét a változásra. Vizsgáld meg mi az, ami most helyénvaló az
életedben, aztán lépj hátra és teremtsd meg. Hallgatózz. Lásd megtörténni. Utazz el a jövőbe, ahol majd megtörténik.
Érezd az egész életed alatt.
Áldott az emberi lény, aki tudja, hogy ő is egy része a tervnek és a rendszernek, mert ezek azok az emberek, akik majd
elültetik a béke magjait a Földön.
Az újrahangolás energiája
Folytatni kívánjuk a sorozatot, amit úgy hívunk „Minden dolog átkalibrálása”. Elmondtuk már a múltban az információkat
a bolygó újrakalibrálásáról, az emberiség, sőt még az Univerzum újrakalibrálásáról is. Most a sötétség és a fény
átkalibrálásáról fogunk beszélni nektek és arról, hogy ez mit jelent a számotokra.
Ezért mielőtt elkezdeném, meg kell határoznom mit is értek sötétség és fény alatt és aztán azt is meg fogom határozni,
hogy mit értek az 2012-es új energia alatt. Amikor a sötétségről és a fényről beszélek, mire gondoltok ezzel
kapcsolatban? Elmondom mire tréningeztek benneteket, hogy mit gondoljatok: Legtöbben a gonoszra gondolnak, meg a
jóra és a rosszra. Megpróbálják ezeket a dolgokat a megfelelő skatulyába tenni, ahol annak a helye a lineáris
gondolkodás szerint, így tanították nekik. A mitológiához fordulnak majd, ami arra tanította őket, hogy egy entitás
megpróbálja megkaparintani a lelküket, farka van meg szarvai és körülötte más misztikus lények, akik ezt a fő gonoszt
szolgálják.
Nos, újra elmondom: A lelketeket egyetlen entitás próbálja megkaparintani kedveseim, a mitológia. Nem létezik ilyen a ti
valóságotokban. Erre azt mondhatjátok: „Várj csak, Kryon. Azt mondod, hogy a gonosz nem létezik?” Nem kedveseim, én
nem ezt mondtam. Azt mondom, hogy ezen a bolygón minden sötétség az emberi lényekből ered. Nincs szükségetek
arra, hogy egy mitológiai teremtménynek tulajdonítsatok energiát ahhoz, hogy jelen legyen a gonosz a Földön. A
legsötétebb sötétséget az ember teremtheti meg, ha úgy dönt. A sötét erő létre tud jönni, mert az ember erőteljes és
képes megjeleníteni. A sötétséget nem olyan nehéz megjeleníteni.
Jóllehet, azt is elmondtuk már, hogy a bolygó fény/sötétség egyensúlya lassan helyreáll. Azok, akik fényt visznek egy
sötét szobába, azok körül sosem lesz sötétség, mert a sötétség definíciója: a fény hiánya. De, ha csak kevesek kezében
van gyufa, ott nagy lesz a sötétség. Így hát, ti vagytok kitéve ennek a dolognak, mert ti fogtok benne élni, bármilyen
egyensúlyt is hoz létre az emberiség.
Hívhatod ezt úgy is, hogy rendszer. A fény és a sötétség egyensúlya érint minden életet, mindet… attól függ, hogy az
emberiség miként dönt, hová helyezi ezt az egyensúlyt. A sötétség és a fény definíciója kapcsolatban áll az emberi
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tudatosság egyensúlyával, mivel az emberi lény az, aki sötétséget és fényt teremt a bolygó számára. Ez az elv. Ez tehát a
témája ennek az üzenetnek: Mit jelent ma neked, személyesen, a Föld energiájának új egyensúlya?
Második definíció: A 2012-es energia egy jelzés, egy időkeretnek a látszólagos észlelése, amit lassan elhagytok, de még
jócskán benne vagytok, ami biztosítja az energiák összetalálkozását és jóváhagyja, hogy megváltoztassák a valóságot. A
Föld, Gaia lénye, veletek együtt kezd váltani és értetek és a bolygó energiája olyan területekre mozdul, ahol azelőtt még
soha nem volt.
A Kundalini működése a Földön
Történt közvetítés azon a területen, amit ti Perunak hívtok. Ott beszéltünk az ősök jóslatáról, amit úgy hívtak, a tollas
kígyó mozgása. De nevezték úgy is, hogy a bolygó bölcsességének kiegyensúlyozása. Volt, aki úgy hívta, a Kundalini
működése. A Kundalini egy olyan energia, ami mindig mozgással van kapcsolatban. Gyakran a teremtéssel is kapcsolatba
hozzák, ezért foglalkozik a metafora az emberiség újjászületésével.
Maga a civilizáció sorsa forog kockán ebben a mozgásban és ti már túlhaladtatok a jelzésen – egy olyan igazítás történt,
amiről sokan azt mondták, soha nem fog megtörténni. Ez az ötödik alkalom, hogy előttetek ez a lehetőség és most
kedveseim, abba az irányba haladtok a lehetőség felé, hogy béke legyen a Földön.
23 éve elmondtuk, hogy ez megtörténhet és, hogy az erre utaló potenciálok erősek. Most, körülöttetek ezzel küzd
minden, mert itt van a váltás. Újra és újra el fogom mondani: A sötétség régi energiája nehezen múlik ki, sikoltozik és
harcol, hogy megőrizze, ami eddig az övé volt, még a saját örököseivel is küzd. Ez hát az energia, amiről most beszélünk
és a témája az emberi tudatosság egyensúlya a sötétség és a fény között. Sokan nevezték ezt dualitásnak is.
Hogy érint ez az új egyensúly benneteket?
Kezdjük a személyes résszel, akkor majd továbblépünk valami nagyobb felé és aztán egy még nagyobb felé. És egy olyan
jövendöléssel fejezzük be, amit még sosem hallottatok tőlünk – egy olyan potenciál, ami csak nemrég jelentkezett.
Kedveseim, Kryon vagyok. A szeretet üzenetét hoztam el nektek, ami a bolygóról szól és a ti saját energiátokról. Soha
nem kaptok olyan információt, ami már ne volna jelen potenciálként az emberi tudatosságban. Nagyon gyakran a
jövendölés elhangzik, majd be is következik. Amikor ez megtörténik, jövendőmondásnak tekinted. Nem az. Ez egy
energia, azon a véletlenszerű, kaotikus helyen, amit ti kvantumnak hívtok és mérlegeli annak a lehetőségeit, hogy mi
történhet meg, a ti életetekkel és a Földdel kapcsolatban. Tehát a jövőt azok a potenciálok határozzák meg, amelyeket ti
hoztok létre saját tudatosságotokkal, mint civilizáció ezen a bolygón, - nem a jövendőmondás, hanem annak a
mérlegelése, amit ti létrehoztok.
23 éve, mi láttuk a mostani potenciálokat, mert már elkezdtétek fejleszteni ezeket a dolgokat és a magok már el lettek
ültetve, aminek eredményeit most látjátok. Nehéz dolog, de ugyanakkor gyönyörű is. A változás mindig nehézségekkel jár
együtt. Még a leginkább kiegyensúlyozott Ember is elmondja majd: "Megtaláltam az egyensúlyomat és elégedett vagyok
ezzel az egyensúllyal." Aztán jön valaki és azt mondja: "Rendben, akkor most megváltoztatjuk a dolgokat.” És ez az a
pillanat, amikor a kiegyensúlyozott Ember feljajdul: "Nem! Én egyensúlyban vagyok. Ne változtassatok semmit!" Mert a
változás azt jelenti, hogy a mérleg egyik felére súlyt teszel és meg kell tanulni váltani, hogy újra megtaláld a középpontot.
Ez nem kellemes és egy csomó munkával jár. De ez alkalommal nem ezt fogjátok csinálni. Most még keményebb lesz! Mi
ezt átkalibrálásnak, újrahangolásnak hívjuk.
Elmondanám, hogy ez mit jelent, összefoglalom röviden az egyik üzenetet, amit nemrég kaptatok tőlem. Egy régebbi
energiában, arra törekedtetek, hogy megvédjétek magatokat a sötétségtől. Ha gyógyítók voltatok, azoktól védtétek
magatokat, akik esetleg kiegyensúlyozatlanok, pszichológiai problémáik vannak, vagy akár a fizikai testükben van
betegség. Akkoriban gyakran tettetek számos olyan dolgot, ami biztosan megvédett benneteket. Volt egy folyamat, egy
procedúra erre. Nos, most elmondom nektek, hogy ennek az időszaknak vége.
Menjünk tovább az összefoglalóval. Ha folyamatosan teremted a fényt, akkor a sötétségnek nincs semmi esélye. Újra és
újra elmondtuk ezt nektek és most bezárul a kőr, személyesen nálad: Bárhova is mész, a sötétség nem érhet el. Vajon
figyelsz? Nem teheti rád a kezét. A fényed lényege maga Isten szeretete és te ezt közvetíted, Fénymunkás – ezt
közvetíted! Nem létezik olyan sötét dolog, ami hozzád férkőzhet, amíg a fényt terjeszted és közvetíted!
Most pedig elmondom egyik módját, ahogy garantáltan megállíthatod a fény közvetítését és ahelyett, hogy előre
haladnál, eléred azt, hogy visszafelé haladsz. Csak annyit kell mondogatnod: „Én ezt nem tudom megcsinálni. Ki vagyok
én? Nem vagyok rá méltó.” Sok olyan spirituális vezető lesz majd, aki azt fogja mondani, hogy nem vagy rá méltó. Azt
fogják majd mondani, hogy mocsokban születtél és még arra sem vagy méltó, hogy szólj Istenhez. Azt mondják majd,
hogy szenvedned kell ahhoz, hogy elnyerd Isten figyelmét és elfogadását. Jóllehet, Isten benned van és ezt maga a
szeretet mestere is elmondta nektek. Tehát, nem bűnösnek, de ragyogónak születtél! És ha Isten benned van, akkor a
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fény is benned van.
Továbblépünk a kettes ponthoz: Dráma, harag, frusztráció. Van belőlük épp elég. Tehát, amikor távozol ebből a teremből,
vajon mennyire fogsz részt venni ezekben a dolgokban? A dualitástól függ, ugye? Ha te Fénymunkás vagy, egy
világítótorony ezen a bolygón, aki megváltoztatja a fény egyensúlyát bármerre is jár, akkor te közvetlen hatalmat fogsz
gyakorolni a harag, a frusztráció és a dráma felett. Uralkodj rajtuk! Nos, az embereket nem tudod megváltoztatni magad
körül. Egyszerűen nem tudod. Hadonásznak majd és mindenfélét csinálnak, talán még dühösek is lesznek, drámát
generálnak, megpróbálják majd a gombjaidat nyomkodni. Azért teszik mindezt, hogy uralkodjanak rajtad és ha tudnak
rád hatni, már el is buktál, vajon nem így van? Azt hiszem, tudod kiről beszélek. Tudom, hogy kik ülnek most itt és kik
azok, akik olvassák ezeket a sorokat.
Ha egy személy hajlamos a drámára, ha elég dühös tud lenni, ha sikerül neki a gombjaidat nyomkodni, (sikerül belevonni
a drámába) akkor már meg is nyerte a fény/sötétség csatát. Évekig tartó küzdelem ez, mert a sötétség és a fény
egyensúlya mindig középen billegett, de olyan gyakran a sötétség nyert. A sötétség könnyen nyert és vakon. Mindezen
évek alatt a Fénymunkásoknak keményen kellett dolgozniuk, hogy felülkerekedjenek, s így már nem tudnak hatni rájuk a
többiek. Remélem, hogy érted, miről beszélek. A Fénymunkások egész idő alatt az árral szemben úsztak!
Most viszont, az energia úgy érkezik hozzátok, ahogy ennek a bolygónak a váltása történik, ami számotokra sokkal
könnyebbé teszi a dolgokat, hogy a Fénymunkás uralkodni tudjon az érzelmein, nem számít, mi van körülötte. Ott tudsz
majd állni, az összes angyallal az oldaladon, miközben a többiek mindent megpróbálnak, hogy hatással legyenek rád, de
te nem érzed szükségét, hogy reagálj. Azt kérem tőletek, hogy így tegyetek, mert lesz köztetek, aki majd bemegy a
munkahelyére a napokban és kihívásokkal találkozik. Ennek ez a módja. A régi egyensúly még ott lesz, megpróbál majd
erősködni azon a módon, ahogy régen tette, nincs vele tisztában, hogy te már megváltoztál. Nos, hogy fogsz reagálni? El
tudod-e kezdeni használni a hatalmad?
Mi történik, mikor valaki felmegy az autópályára? Végül is, ez az út az, ahol a többiek is utazni kívánnak! Jól meg van
világítva és vonzó. Nem csak magadat változtatod azzal, hogy teremted a fényt. Amit te ezen a bolygón teszel, azt
mindenki látja. Minden egyes apró győzelem, otthon vagy a munkahelyen, abban segít, hogy békében élj, nem úgy, mint
azelőtt. Ezt a győzelmet mindenki látja és kiegyensúlyozottabbnak látszol.
Ezen az oldalon mindannyian tudjuk, hogy mit tettetek! Hallgasd csak a tapsot, amikor távozol valahonnan és tudod,
hogy megcsináltad: Ez alkalommal nem dőltél be neki és többé már nem érint meg. Vannak, akik tudják, miről beszélek.
A harag, a frusztráció, a dráma – egyáltalán nem kell, hogy része legyen az életednek.
Talán azon gondolkozol, ahogy éled az életed, hogy talán itt kéne hagyni a várost, ki kéne lépni egy kapcsolatból, ki kéne
lépni a munkából, hogy a dolgok rendbe jöjjenek számodra. Nos, én azt kérem, gondold csak újra ezt az ötletet. Mi
történik, ha a dolgok változni kezdenek, személyesen számodra és a dolgok, melyek korábban zavartak, többé már nem
fognak? Ez megváltoztatja a feltételeket, ugye? Most, akár újra belekerülhetsz egy ugyanolyan helyzetbe és az már
teljesen más lesz. Többé már nem frusztrál. Többé nem leszel dühös, még akkor sem, ha azok, körülötted folytatják a
drámák és a nyugtalanság gerjesztését. Emiatt te már tényleg több bölcsességgel rendelkezel és ezt jobban ki is tudod
nyilvánítani.
Elárulom, végül mi történhet. Ezek a gerjesztők majd felfigyelnek rád és végül odajönnek hozzád és négyszemközt majd
megkérdezik: „Te ezt hogy csinálod? Szeretném, ha nekem sem kellene így begerjedni. Látom, hogy te megváltoztál.

Valamiért már nem vagy olyan aggódó. Valamiért mosoly van az arcodon, látom benned Isten békéjét… én is el akarom
ezt érni. Nem pletykálkodsz. Nem hibáztatsz másokat. Tisztelet van a szavaidban minden ember iránt, amikor beszélsz. Jó
hallani. Valami megváltozott benned és tudni szeretném, mi az”. És akkor kedves emberi Lény, de csak akkor kellene
megnyílni és elmondani: „Olyan valamit találtam, amiről soha nem hittem, hogy létezik. Megtaláltam Isten békéjét itt
bennem.” Ez hatékony és a tetteid ezt bizonyítják.
Harmadszor: Vajon tisztában vagy azzal, miként változik a tested? Nem csak azt teszi lehetővé számodra, hogy
meggyógyítsd magad, hanem azt is, hogy jobban érezd magad, ha ezt megteszed. Létrehoz egy sejtszintű
kommunikációt, hogy nem öregszel annyira. A tested fiatal marad, ha már a kémiának nem kell bajlódni az aggódással.
A planetáris egyensúly
Egy kis összegzés: Annak az egyensúlya, ami ezen a bolygón történt, amit az emberek tettek korszakokon keresztül, az itt
marad. Kvantum szinten, ez fel lett jegyezve oda, amit ti Kristályrácsnak hívtok. Minden, ami megtörténik a bolygón, amit
az emberek létrehoznak, itt marad, mint energia. Minden szituáció, ahol energia jön létre, a Kristályrács része marad. Ha
az emberek a sötétség energiáját hozzák létre, a Kristályrács sötétséget sugároz. Ha a fény energiáját, akkor fényt
sugároz.
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23 év alatt, de különösen az utóbbi 18-ban, megváltoztattátok Gaia sötétség/fény egyensúlyát. Ebben a folyamatban a ti
DNS-etek is váltani kezdett. Kvantum szinten a Kristályrácshoz hangolódott. Ami azt jelenti, hogy akkor nem csak
bennetek indul el a váltás, de minden egyes csecsemőben, aki megszületik. Azt lehetne mondani, hogy az emberi DNS
mező születéskor „körülnéz” és felveszi a Kristályrács által adott energiát. Ez akkor az induló energia, ami egy életen át
veled van. Ezért, amit most teszel, hatással van a Föld energiájára, de még az eljövendő emberiség tudatosságára is.
Gondolkozz el ezen. Korszakokon keresztül semmi nem változott. Az emberi természet mindig ugyanaz volt és ezért, soha
nem is láttatok mást, csak háborút és frusztrációt. Ez most kezd változni és ezt a bolygó Fénymunkásai hozták létre.
Változnak a gyerekek. Már egészen mások. Vannak köztük, akik kvantum jellemzőket vesznek fel. Sok felnőtt kineveti ezt
az elméletet, miközben élnek és élvezik, hogy a Föld egyre jobbá válik, nem veszik tudomásul az előttük zajló jelentős
változást, mivel a saját realitásukba vannak beskatulyázva. Ez azonban folyamatban van, azért is, mert a Föld sötétség és
fény egyensúlya hatással van az újszülöttek DNS-ére. A történelem már nem ismétli meg önmagát, s ahelyett, hogy a
bolygó népessége folytatná a különválást, az elkülönülést, azzal próbálkozik, hogy lassan, újra egyesüljön. Persze, ez
generációkon keresztül megy végbe, ezért nem annyira nyilvánvaló, mint ami egyik hétről a másikra történik, amit az
emberek szívesebben látnak, türelmetlenségük miatt és azért, mert a gyors tempójú valóságukban értelmük erre
törekszik.
Viszont, ez azt jelenti, hogy tovább itt maradhatsz, függetlenül attól, hogy mit mondanak. Elérhető számodra a hosszabb
élet – jóval hosszabb. Olyanokhoz beszélek, akiknek ezt hallani kell. Már megkaptátok az utasításokat a tiszta szándék
létrehozására. Elmondtuk, hogy ha elkezded a hit folyamatát, amikor szó szerint belépsz belülre és eggyé válsz a
veleszületettel (a veleszületett - a biológia kvantum intelligenciája) és ezzel elkezdesz egy folyamatot, ahol lassan
elmozdulsz egy még inkább interdimenzionális ember irányában, minden dolgok igaz valósága felé. 3D-ben létezni, nem
az igazi valóság. Inkább a gondolkodás zárt rendszerének valósága és csak olyat hoz létre, amit ismer, ahelyett, hogy
elindulna arra, amit el tud képzelni.
Veleszületett intelligencia? Vajon miért használsz kineziológiát, ha nem azért, mert tudni akarsz valamit, amit eddig nem
tudtál? A veleszületett az az energia, amivel kapcsolatba lépsz, amikor az izmaidat próbálod. A veleszületett a kulcs. A
Föld sötétség és fény egyensúlya kezd elmozdulni a fény felé és így egyre könnyebbé válik a kapcsolat a saját
sejtrendszereddel és hogy elinduljon egy folyamat, ami már magától működik, mindaddig, amíg csak vágyakozol a fényre
az életedben.
Ne tulajdoníts többé hatalmat egy külső erőnek
Itt az ideje, hogy ne adjatok tovább hitelt egy külső mindenhatónak, helyette adjatok hitelt a belső mindenhatónak,
ahogy azt a mesterek tették. Mi van akkor, ha a bolygón az igazi istenség és hatalom az emberi lényekben van elrejtve és
nem angyalokban, akik az égben laknak, vagy hatalmas templom épületekben, amelyeknek lenyűgöző a homlokzatuk? Az
emberek imádják odaadni a hatalmukat másoknak, legyen az ember, vagy más dolog, mert a legtöbb ember nem bízik
önmagában. De mi van akkor, ha az egészséged egyensúlyba hozhatod és megállíthatod az öregedés folyamatát?
Kedveseim, minimum 200 évig élhetnétek! Megfiatalodtok! Ti így terveztétek, de ez a terv nem működik teljes
hatékonysággal, a sötétség/fény egyensúlynak köszönhetően, ami korszakokon keresztül jelen van a bolygón. Most ez is
változik.
A következő generációban és az utána következőben majd észrevesztek valamit: hosszabb életkort, tudomány nélkül.
Automatikusan kezd majd megtörténni és ez egy rejtély lesz a biológusok számára. Miért kezdenének az emberek sokkal
tovább élni? Azt mondják majd: „Talán a táplálék. Talán ez, talán az. Talán, hogy nincs többé betegség, mert mindent
meggyógyítottunk." Mindenféle magyarázatuk lesz majd, de egyik sem lesz helyes, mert nem tudnak arról az energiáról,
amit létrehoztatok és hogy ez miként hat a DNS-re. Ellenkezik a józanésszel, hogy minden szennyezés ellenére, amit a
környezetbe pumpáltok, az emberek kezdenek egyre hosszabb életet élni.
Kormányok
Hadd beszéljek a kormányzatokról, mert változásokat fogtok látni ott is. Először is nézzük csak a történelmet: Éveken
keresztül, még ebben a generációban is és a nagyszüleidében, ha egy ország vezetősége úgy döntött, hogy leigáz egy
másik népet, megtette, egyszerűen azért, mert megtehette! Létezett egy ki nem mondott barbár hozzáállás, miszerint:
„Ha mi erősebbek vagyunk, akkor megérdemeljük, hogy leigázzuk a gyengéket és elvegyük az országukat.” Ez a
történelem és mindez nem is olyan régen volt.
El szeretném mondani, hogy 30.000 éve ezzel van tele a történelmetek. Ez szó szerint az emberiség történelme. Bárkinek
is volt nagyobb hatalma, megtámadta azokat, akik gyengébbek voltak, vajon észrevettétek? Aki erősebb volt, neki még
indokra sem volt szüksége, sőt. Ha egy országnak nem volt hadserege, akkor végül ország sem volt! Ma már nem ez van
a fő helyen a tudatotokban, vagy legalábbis a legtöbb aktuális kormányzatnál. Néha mégis megtörténik és amikor ilyet
látsz, még ha csak kis méretekben is, felháborít, ugye? Ez az egész viselkedés, úgy tűnik többé már nem helyénvaló és
sokkol, amikor ilyet látsz. Ma többre becsülitek a függetlenséget és a hódítás eszméje, az valami a múltból.
www.kryon.hu
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A kormányzatok változóban vannak. A viselkedés változik. Ezért, azt mondhatnád: „Nos, ezt elintéztük. Eljutottunk
valahová." És igazad lenne, mert a bolygó valóban megváltozott ebben az értelemben. Akkor, mi lesz a következő? Mi a
következő, ami majd a kormányzatokban történik, ami mérhetetlenül más lesz, mint a „norma”, amiben felnőttél? Látni
kezditek majd a változást a kormányzatok viselkedésében. Hiszitek vagy nem, kezditek majd észrevenni azt, ahol több a
tisztesség! Lesznek, akik majd követelik és lesznek, akik meghátrálnak és itt lesznek majd az ütközések.
Még az életed során megláthatod, hogy vége lesz a csúfolódásnak a választások folyamán! Nos, az se lesz semmi, amikor
egy jelölt feláll és azt mondja: „Én nem értek egyet az ellenfelemmel, de ő egy hazafi és látom, hogy legalább annyira
szereti az országát, amennyire én. Nem értek vele egyet, de elmondom miért és azt is, hogy én miért szállok síkra”? Ez
több, mint magas lóra ülni. Ez egy új szemlélet a gondolkodásban.
Éppen ilyenkor, igen hajlamosak vagytok azt mondani: „Az ellenfelem nem jó ember. Nézzétek csak, miket csinált és
nézzétek mennyit hibázott, nézzétek csak a magánéletét, tele van becstelenséggel és rosszindulattal." Ez egy régi
szemléletmód kedveseim. Azt szeretném, ha figyelnétek ezt a változást. Aki majd először megteszi ezt a magas politika
színpadán, friss levegőhöz juttatja majd a politikát és a rendszer már sosem lesz többé ugyanaz. Egy új, „életképes”
szemléletmódot fognak látni mindazok, akik ezekkel a dolgokkal foglalkoznak. Amikor kezdtek ilyen dolgokat látni azon a
területen, tudni fogjátok, hogy valóságos. Egy választási év előtt álltok (a közvetítés 2012. februárjában volt). Ne várjatok
nagy változást abban, ahogy most a dolgok működnek, mert a régi energia erős. Még további 4 évbe telhet, hogy
meglássátok a különbséget, vagy esetleg még következő négy évbe. De ez magával hoz majd valakit, aki majd felállít egy
mintát, ami annyira más lesz, hogy mindenki tudni fogja, ez valóban működik.
Amikor majd az indigók indulnak a választásokon, egészen más módon teszik azt, mert tisztességgel teszik. Ők már
fogalmakban gondolkoznak és képesek meglátni a tudatosság hatását azokon, akikhez beszélnek és az öregebbek erre
még most sem képesek. Tehát, feltehetjük a kérdést, a sötétség és fény egyensúlya akkor mit is változtat meg? Végső
fokon abban hoz változást, hogy kit fogtok megválasztani! Ez csak idő kérdése. Ne keresd azonnal az eredményt, de itt
lesz hamarosan. Figyeld meg, hogy egyre több konceptuális, józaneszű kampányt fogtok látni, a régi stílus pedig, amiben
200 éve részetek volt, lassan eltűnik.
Pénzügy
Ennek a témának az összefoglalója: Az elmúlt öt évben támadást intéztetek a pénzügyi rendszeretek ellen, hogy
megpróbáljátok becsületessé tenni és amennyire csak lehet kitisztítani belőle a kapzsiságot. Ma is élő történészek
elmondják majd, hogy ez mindig is lehetetlen helyzetnek tűnt, mivel a nagy pénz mindig érinthetetlennek látszott. Mégis
felkavartátok a vizet és elkezdtétek egy jobb rendszer magjait palántálni. Ez a gazdasági pangás, amit most tapasztaltok,
ez a nagy pénz áthangolása. Ti kiáltottatok érte, mi pedig mondtuk, hogy közeleg, majdnem egy évvel azelőtt, mint
ahogy megtörtént. És azt is mondtuk, hogy mi omlik össze először (a biztosítás) és, hogy az egyik legnagyobb biztosító
társaság lesz az a bolygón (és így volt).
Tehát, gondolkodjatok el ezen egy kicsit. Mi már láthattuk ezt közeledni, mert az energia olyan volt. Lassan, erős
potenciálokat hoz létre, amit meg lehet jósolni. De ezzel nincs vége, mert a régi rendszernek regenerálódni kell. A
bankárok zavarodottak, ha nem vettétek volna észre. Nem számít, mit mond a kormány, hogy mit szabad nekik
megtenni, vagy, hogy mennyi pénzt kapnak azért, hogy megtegyék. Nem teszik meg! Le vannak fagyva az új
szemléletmód fényszórói alatt és nem tudják mit is lépjenek. Ez azt kellene, hogy sugallja számotokra, hogy mennyire új
és bizonytalan ez a változás - semmihez sem fogható, amit eddig láttatok.
Hát, kedves emberi lények, ez a sötétség és a fény váltása. Vajon látjátok? A tisztesség diadalmaskodik a gazdagság és a
hatalom felett és a rendszer megváltozik. Akár újra megváltozhat, de eljön majd a nap, amikor azok, akiknél a nagy
pénzek vannak, hogy kölcsön adják azt, mindkét fél számára nyerő helyzetet kell teremteniük, a kapzsiság-alapú rendszer
helyett. Nem láttatok még ilyen rendszert, de látni fogtok. Néhány ötletet nem fogtok elhinni, amit az indigók kigondolnak
a bankrendszernek, ahol mindenki nyer és nem lesznek olyanok, akik majd csak a fejüket vakargatva kérdezik: "Mi
történt a házammal?" Ezek az új rendszerek közelegnek és közülük egyik sincs benne a gazdasági tankönyvekben.
A bolygó gazdasága
Eljön majd az idő a bolygón, amikor valószínűleg nem lesz több öt féle pénznemnél. Az egység mindennek a kulcsa, ez
teremti meg a tömör, velős megoldásokat minden téren, a kereskedelem erejét és a munka szépségét. Egész kontinensek
kapcsolódnak majd össze, mint egyetlen kereskedelmi csoport és sokkal kevesebb szabály lesz és részlet, amin át kell
vergődni, ezért hatékonyabb lesz és kevesebb pénzváltóra lesz szükség. Segít majd felszámolni a nagyon szegényeket,
mert most már ők is részt akarnak venni abban, ami az országukban történik. Erre ébred rá lassan a Föld. Lehet, hogy
két generáció is eltelik, mielőtt ez valóban megvalósul és pontosan értelmezik, de egy napon majd felébredtek és
felfogjátok, mi mindent tettetek. Egymáshoz illesztitek a dolgokat, ahelyett, hogy szétszaggatnátok. És ez ellentmond a
régi emberi eljárásoknak!
www.kryon.hu
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Valaki a következő két évtizedben tudatára ébred és azt mondja: „Hé, hát nem lett világháború. Ez már valami! És nem is
lesz, mert mindenki kereskedik mindenkivel. Rátalálhatunk egy működő egyensúlyra." Valaki esetleg még a „végítélet
órájának” is más nevet ad, mert úgy tűnik, már visszafelé forog.
Naiv megközelítés? Sokan gondolják így és úgy érzik, bolondság. Mindig is lesznek olyanok, akik vitatkoznának: "Kryon,

ez nem így van és nagyon naiv. Csak idő kérdése, hogy mikor semmisítjük meg magunkat és eljön az Armageddon.
Végülis, az emberek mindig ezt teszik.” Nos, kedveseim, ezt tették az emberek ezelőtt! Tőletek függ, vajon azokra
figyeltek, akik a régi utat képviselik, vagy nem. Ők majd azt mondják: "A Föld a végéhez közeledik." Lesznek olyanok,
akik ragaszkodni fognak a legutolsó pillanatig ahhoz, hogy december 21-e (ennek a közvetítésnek az éve 2012) a
világvége.

Elárulom, mit tegyél az ilyenekkel. Hívd fel december 22-én és emlékeztesd, hogy a drámája véget ért és a Föld még
mindig itt van. Most már talán csatlakozni tud hozzád a Földi béke magjainak elpalántálásában, ahelyett, hogy abban
dagonyázzanak, ami félelmet és aggódást teremt és felkelti a figyelmet. Lesz, aki majd csatlakozni fog, mások viszont,
elveszítették a drámájukat, így folytatják a kutatást valami más után, amitől félhetnek. Mindig lesznek összeesküvők és
vészmadarak bőségesen. Ők nem kedvelik majd Kryon üzenetét.
Előrejelzés
És most itt egy előrejelzés: Nem mondanám el a következő információt, ha már nem lenne folyamatban. Az előrejelzésre
vonatkozó időkeretet nem tudom megadni, mert a Szellemnek nincs órája. Mi nem tudjuk, mennyi az idő. Az idő egy 3D-s
konstrukció, a saját teremtményetek. A túlélésetekre szolgál és szükség van rá. A 3D-ben nem juthatsz el A-ból B-be,
csak ha van órád. Kvantum állapotban nincs A-ból B-be. A kvantum állapotban állandóan ott vagy mindkét helyen, tehát
órák nem léteznek. Istennek nincs órája. Ezért van az, hogy amikor üzenetet kapsz a Szellemtől, hogy csinálj valamit az
életedben, várnod kell a szinkronicitásra, ahelyett, hogy kirohannál és próbálnád most megtenni. A spirituális
megnyilatkozások nem hordoznak magukban olyan célzást, hogy menj és tedd meg most. Ellenkezőleg, ezek üzenetek, a
lehetőségek megnyilvánulásának üzenetei, amelyeket te majd a saját idődben fogsz megélni, azok által, akikkel majd
találkozol és a szinkronicitásban, amelyet magad teremtesz.
Van valami a ti országotokban, ami nem helyénvaló. Nagy dolog és a nagy pénzről szól és el fog bukni. Lehet, hogy
nagyon szokatlan módon, de el fog bukni. Nem tudom megmondani mikor, de elmondom, hogy a bukás potenciálja
megérett. Évekkel ezelőtt elmondtam, hogy amikor majd mindenki tud beszélni mindenkivel, többé már nem létezhet
konspiráció. Ugyanezt a jellemzőt láthattátok évekkel ezelőtt egy másik iparágban, amit ti dohányiparnak hívtok, ami
akkor nagyon nagy üzlet volt. De magunk közt szólva, ahogy ti mondanátok, hiányzott belőle a tisztesség, mert a fiatalok
függővé váltak az általuk forgalmazott terméktől és ez egy egész néptömeget tett beteggé, sőt még a korai halált is
előidézte.
Az eredmény az lett, hogy a ti országotok abbahagyta a termék tömeges árusítását és ma ez az iparág abból tartja fent
magát, hogy olyan országokban árusít, ahol még nem ébredtek rá arra, amire ti igen. Ami akkor történt, a tisztesség
ereje volt a pénz felett. Most újra elmondjuk ezt nektek, hogy megmutassuk, mi történhet meg nagyon könnyen újra,
mert ez a jövendölés. A nagy gyógyszeriparnak (Amerika gyógyszeripari cégeinek) kell változtatniuk nagyon sürgősen,
vagy összeomlanak. Ha egy olyan ipart működtetsz, amelyik pénzért betegen tartja az embereket, az nem maradhat
életben az új tudatosságban.
A nagy pénz, ami részt vett ebben a zárt körben az roppant mennyiség és a tisztesség hiánya lassan napvilágra kerül.
Számítani fognak a „profitért elveszett” életek és lesznek majd kényelmetlen helyzetek, még akár egy két öngyilkosság is.
Ha elképzelsz egy ilyen ipart, amitől azt várod, hogy gyógyítsa az embereket, közben szándékosan betegen tarja őket, az
csak egy métely abban a szerkezetben, hogy mi a helyes és mi van az emberiség javára.
Tehát elbuknak és tudni fogjátok a nevét mindnek, s küzdeniük kell majd, hogy felzárkózhassanak a világ többi részéhez,
azokhoz, akik esetleg nem olyan hajlamosak a kapzsiságra, ami miatt ők elbuktak. Ez még azt a felfogást is
megváltoztathatja, hogy melyik országnak vannak a legjobb egészségügyi találmányai és megoldásai és ebben az
országban sokan esetleg majd külföldön keresik a választ az egészségügyi problémáikra.
Ez az előrejelzés. Amikor majd elkezdődik, kedveseim és lehet, hogy a film fogja elindítani (az, ami már készül, nagy
titokban), emlékeztetni akarlak benneteket, hogy itt hallottatok róla először. Talán ez az információ, amit előre
megkaptatok, megszilárdítja majd bennetek, hogy ez igaz – hogy a közvetítés, amit ma hallotok, a forrásból jön, ahogy
mondjuk, hogy onnan jön, abból, ott bennetek.
Amikor nem itt vagytok, velem vagytok. Ismerem az arcotokat és tudom, hogy kik vagytok valójában. Tudom a valódi
neveteket, nem azt, amit most viseltek. Ez a mai nap igazsága. Az átkalibrálás folyamatban van, olyan sokféle módon. Ezt
az információt, a kinyilatkoztatások ciklusát majd tovább folytatjuk és még sokkal több dologra is fény derül. Itt az ideje.
www.kryon.hu
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Ez a 2012-es év energiája.
És ez így van.
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