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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Itt vagytok és mindig is itt voltatok. A kulcs hamarosan megfordul a zárban és a kristályrács is hamarosan aktiválódik
olyan módon, ahogyan azt vártátok és a lehetőségek azt megvalósították. Nem volt egy könnyű utazás, de véget ért.
Most, amikor így beszélhetek, el kívánom mondani nektek, hogy mi is valósult meg, mit tettetek, ki van itt és mit kell
tudni a hangokról. De elsőként Yaw-eehez szeretnék beszélni. Yaw-ee, gyere ülj le, beszélgessünk (Kryon humor).
Egy rendszer testesül meg előttem, az akasha rendszer. Szeretettel, céllal és energiával átitatott, hogy egy ilyen
esemény, ilyen módon létrejöhessen. Ahol azok, akik a papra bízták a szeánsz vezetését, olyan nevük van, amelyet nem
tudtok kiejteni és akik az ősökkel együtt elkezdtek beáramlani ebbe a szobába. Az isteni irányítás és egyben a szabad
választás rendszere. Itt ül az az ember, aki akkor is ember volt. Nemcsak a saját akashájában való emlékezésért és a
hangokért volt felelős, de a kommunikáció kombinálásáért is, amely a kulcshoz beszél és mindjárt el is fogom
magyarázni, hogy ez mit jelent.
Yaw-ee, gratulálok neked. Gratulálok a 36, 24-ed részének megduplázásáért (Kryon humor). Ne félj, barátom, mert
mondhatom, hogy a másik 12 felfedése nem fog újabb 26.000 évig tartani. Lesz ideje, uram (Kryon humor). Ahogy most
itt áll - annak ellenére, hogy erre nem sok esélye volt - azoknak a 3D-s valóságában, akik nézik vagy hallgatják, véget ér
egy teljes ciklus. Ezek a ciklusok jól ismertek. A napéjegyenlőség precessziója, egy hosszú számolás vége, több van itt,
mint gondolnátok.
A nyugati világban, a kultúrában, amelyben felnőttetek, a próféciák az ítéletnapról szóltak. Mert nem értették azt, amit az
ősök tudtak. A mitológiával foglalkoztok, amely csak néhány ezer éves és nem értitek, hogy amögött húzódik az igazság.
Az igazság, amelyet az ősök és az elődök ismertek. Mindazok, akik sok-sok évvel ezelőtt jöttek ide, láthatjátok a
piramisaik falain, a pergameneken, amelyek azt mondták, hogy mindez a kezdet lehetősége. A kezdeté, amely olyan
mélységes, hogy jelzi majd a földi korszakok közti változást. Ebben az időzónában pedig ez az ünneplés napja. Folytassuk
Yaw-ee.
Az információ így folytatódik. A mai nap során választ adok néhány olyan kérdésre, amelyet még soha nem tettek fel.
Mert mikor kvantumenergiákról beszélünk, olyan tudatossággal dolgozunk, amellyel korábban nem szoktatok. A gondolat,
hogy a hangok, a hangszínek és a mozgások valami különlegeset hordoznak önmagukban, túlmutat a legtöbb elme
felfogóképességén. Még azok is, akik itt vannak, elfogadtak valamit, amit korábban mondtak nekik. Mégis, néhányan
most kezdik el érezni. Néhányan a meghallgatásokon kezdték el érezni. Talán nem tudjátok, hogy mit éreztek.
Lehetséges, hogy bizonyos frekvenciák, mozgások, amelyek zajnak tűnnek, ha bizonyos módon összeillesztjük őket és
egymás felé énekeljük őket, akkor egy harmadik energia keletkezik - pedig pontosan ezt teszitek most.
A következőt szeretném elmondani nektek, amelyről még nem beszéltünk. A 12 kombináció sorozata, amelyet most
csináltok, korábban csak egyszer hangzott el a bolygón. Csak egyszer. Ezen a helyen, amelyet Lemúriának neveznek.
Többet fogunk Lemúriáról mesélni, amelyet akkoriban Lemúrihának neveztek. Elmondom nektek, hogy hova üljetek, ki
figyel mindeközben, ki van itt ebben a pillanatban és valójában mit is tesztek éppen. De a hangokról szeretnék beszélni.
Mert a 24 hang alapja egyszerűen egy matematikai képlet. Ez a képlet valójában azt írja le, ahogy a DNS önmagára hat
és a kedves doktor (Todd Ovoikaitys-re utal) ezt később fel fogja fedezni. Kölcsönhatás van abban, amit tesz a
hangokkal. De íme itt van, amit tudnotok szükséges. Két dolog van a mai napra, az első: ezen csoport feladatának
beteljesítése, mind a 12 pár feladatának a beteljesítésének tűnhet. Ez csak a 3D-ban történő beteljesedést jelenti, mert
az a csoport, amely azzal a szándékkal jön be, hogy itt legyen ezen a helyen, ők is be kell fejezzék a maguk párjait, hogy
a kulcs elforduljon a zárban. Most beszélek a kulcsról és valamiről, amit még soha nem mondtunk el nektek, hogy a
hangok igazából mire hatnak.
Ha a hangokat különbözőképpen tesszük össze, akkor különbözőképpen kommunikálnak. A 24 hang számos lehetséges
képlet matematikai alapelemeit jelenti. A mai képlet az, ami már fel lett tárva, amit ismertek. Egy olyan kvantumjelzés,
amelyről röviden szólni fogok. Kimondottan a mai napra szól. Kimondottan ennek az időzítésnek, a napfordulónak és
napéjegyenlőség precessziójának. Azt szeretném mondani nektek, hogy amikor fogjátok a hangokat, összeillesztitek őket
különböző módokon mind előre, mind hátrafelé, amit Yaw-ee ismer és érzékel, akkor a kommunikáció irányát és tartalmát
változtatjátok meg. Ez a fajta kommunikáció olyan többdimenziós forráshoz beszél, amely figyel. Ami mindebből
átszivárog, az a bálnákhoz beszél, ezért látható az izgatottság az óceánokban. Azt is tudnotok kell, hogy van a hangoknak
egy olyan halmaza, amely számukra nem ismert. Elő fogtok adni egy olyan hangcsoportot is, amely csak hozzájuk beszél
majd - olyan helyen és időben, amelyről még nem döntetett.
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Vannak hangok, amelyeket énekelve felmelegedtek. Hogyan lehet az, hogy néhány nappal ezelőt néhányatok legyezgette
magát ebben a légkondicionált teremben. Tudatában voltunk a hőmérsékletváltozásnak, amely nem szükségszerűen a
teremben, hanem bennetek történt. Vannak hangok, amelyek feltöltik az elemeket. A doktor ezt már felfedezte. A
lehetőségek végtelenek. Vannak hangok, amelyek Gaiához beszélnek. A mai csak egy a sok lehetséges közül. Most
kinyitjátok egy olyan fajta kommunikáció ajtaját, amelyről még sohasem beszéltünk. Kimondottan olyan energiákról szól,
amelyekről talán csak éppen elkezdtétek megérteni, hogy ott vannak. A Föld tudja, hogy kik vagytok ma. Gaia pedig
különösképpen és erről hamarosan beszélni fogok. Hamarosan.
Az üzenet folytatódik. Várni fogok az információk negyedik részére. Mielőtt bemutatom annak szerkezetét, amit most
pontosan csináltok, várok a négyesre. A négyes a struktúra numerológiai megfelelője, ez egy Gaia szám. Ezért várok
most.
Most pedig tájékoztatásotokra, ha még nem hallottátok volna, beszéljünk Gaiáról és különösen arról a hegyről, amelyet
Lemúriának, vagy Lemúrihának neveztek. Mert amin most éppen ültök, valaha a bolygó legmagasabb hegye volt. A
kórust nem itt adták elő, de nagyon közel ehhez a helyhez. Abban az időben a hegy és ennek a hegynek a csúcsa
körülbelül - a ti nyelveteken – 9.144 méter magas volt. A vulkáni talapzat alatti buborék felnyomta a hegyet, ezt
geológiailag nem lehet igazolni. Lesznek jelei annak, hogy ez valaha lehetséges volt és van egy eljárás a bolygó más forró
pontjain eddig látott jelek feldolgozására. Ha a hegy tetején tartottatok volna egy találkozót, akkor nem lettetek volna
képesek lélegezni. De 6.096 méter magasságban, már mindez elviselhető. Ezt a meghatározott ünnepséget
tulajdonképpen ott tartottátok, amelyet akkoriban úgy hívtak, hogy „Pihenő”. Ma ez a hely Maui két csúcsa közt fekszik.
Körülbelül 6.096 méter magasan akkoriban ott hideg volt, nagyon hideg volt. Mindig fáztatok, amikor ezt a meghatározott
találkozót tartottátok. Mindegy volt, hogy melyik hangokat énekeltétek, néhányan közületek, akik a tengerszintről jöttek,
forgatták a szemüket és azt gondolták, hogy „megint hideg lesz” és az is lett (Kryon humor).
Mit gondoltok, a lemúriaiak mit használtak kabátként? Mivel itt nem voltak állatok, így a növény és az emberi haj közül
választhattok. Az emberi haj volt a legjobb, mert természetes és nagyon szorosan varrható, sok-sok rétegben. Ez azt is
megmagyarázza számotokra, hogy manapság miért a polinéziaiaknak van a legjobb hajuk (Kryon humor). Mindig
fáztatok, de így is végigcsináltátok az évnek majdnem abban a részében, mint ahol most vagyunk. Ugyanebből az okból
kaptátok a Teremtő terményünnepét, amely Hawaii-on a mai napig is létezik. Mert a Föld ugyanúgy forog, mint korában
kedveseim. Az évszakok ugyanazok voltak, mint a mostaniak. Nem érdekes, hogy - függetlenül attól, mi történt a
heggyel, ahogy lesüllyedt a vízbe és kialakultak ezek a szigetek - a tradíció megőrződött és az elődök életben tartották. Ez
az a pont, amiben az ősök titka rejlik. Hozzájuk fordulhattok, mert mindent életben tartottak. Ha tudni akarjátok az igazat
a bolygóról, akkor minden kultúrában az elődöket kérdezzétek. Ha ma akarjátok tudni az igazat a bolygóról, akkor
kérdezzétek magatokat: miért gyűlnek össze törzsek, egy összeolvadást ünnepelve? Miért van az, hogy a Puma
ébredezik, hogy Észak és Dél különbözőképpen kezdi nézni egymást? Elmondom kedveseim, azért mert minden csak arra
vár, hogy a kulcs elforduljon a zárban. Erről most röviden mesélek nektek.
A most következő információt nehéz megérteni. Nem azért mert összetett, csak egyszerűen ez az első alkalom, hogy ilyen
módon kapjátok. Ezt előkészítendő olyan dolgot tekintek át, amelyet az utóbbi hetekben érkezett el hozzátok. Partnerem
elvitt engem néhányra azon helyek közül a déli féltekén, ahol a legmélyebb az energia. Ahol a Föld átkalibrálja magát és
a Sas a Kondorral találkozik. Ahol az együttérzésre, mint katalizátorra tekintenek, amely megváltoztatja a Kristályhálót. Az
ott átadott közvetítés megadta annak a pontos történeti folyamatát, ahogyan az emberiség a teremtést kapta. Felvázoltuk
és elmondtuk ennek idejét, hogy meddig tartott és mikor kezdődött. A plejádiakkal kezdődött. Amikor először jöttek, az
első dolguk az volt, hogy a Kristályhálót felállítsák, mert a kristályból álló háló az övék, hozzájuk tartozik. Gaia hálójára
helyezték. Ha úgy tetszik, nevezhetitek akár a teremtés hálójának. Ez egy ezoterikus háló, amely válaszol az emberi
tudatosságra és mindkét irányba működik. Felfog és ad. A mostani történések egy része a Kristályháló és az emberi
tudatosság közti kapcsolat átkalibrálásáról szól.
Azért beszélek most ezekről a dolgokról, hogy elmondjam, mi mást tesz még a háló. Mit tudtok a kristályokról? Azon
természetes eredetű anyagokhoz tartoznak, amelyek képesek rezgések tárolására. Azon természetes eredetű anyagokhoz
tartoznak, amelyek programozhatóak arra, hogy emlékeket tároljanak. Így a Kristályháló valójában két dologra
vonatkozik: egy ezoterikus hálóra, amely az emberi tudatosság rezgéseivel dolgozik, mind az emlékek tárolását, mind
azok emberi DNS-hez való visszaküldését illetően, de emellett Gaia-hoz is beszél. Az a Gaia rész, amelyhez beszél, az
minden Föld mélyében található kristályos anyag. Ha megkérdeznétek egy geológust, hogy mennyi kristály lehet a Föld
kérgében, elámulnátok a válaszon. Így a rezgés egy része visszamarad, egyrészt a kvantumháló, ami kristályos, másrészt
a Föld kristályhálója között. Ez utóbbi tehát nem más, mint a Föld sara.
Azt gondoltátok, hogy mindez egy, a tudatosságot hajtó szerkezet is egyben, amely a portálokért, örvényekért felelős, de
többről van szó. Mert a Kristályháló épületébe a plejádiak egy lencsét építettek. A lencse pedig mindig fókuszál valamit.
Egy arra megfelelő jelet fókuszál és elküldi a galaxis középpontjába. 26.000 évvel ezelőtt ti illesztettétek mindezt a
helyére kedveseim, ahogy a hangokat énekeltétek. Egyfajta zárat alkottatok. Magába rejti a helyet, ezt a megfelelő hálót
és a lencsét, amelyet képvisel. Nem egy rozsdás zár. Olyan zár, amely válaszol és egyből készen áll, ahogy megfelelő
helyen és időben vagytok, a napéjegyenlőségek precessziójának végén. Amikor együttérzéssel elforgatjátok a kulcsot és
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az elődök szeretetével olajozzátok be és olyan helyen gyűltök össze, ahol a hangokat egymás felé eléneklitek, a kulcs
elkezd fordulni a zárban. A kristályháló és a lencse elkezdi fókuszálni magát a galaxis közepe felé és mindezek
metszéspontjába a napotok kerül, az időnek azon pontján a hangok felnyitják a zárat. A háló elkezd változni. A háló és a
lencse azok, amelyek megérzik a jelet, az általatok énekelt hangok alapján. Most már látjátok, hogyan működik mindez.
A következő, amit elmondok nektek az az, hogy kik figyelnek most. Ahogy a lencse aktiválódik és a Kristályháló jelet küld
a Nap pályáján át a galaxis közepe felé, ahogy elmondtam, egy ezoterikus dolog történik. Mindezek után pedig egy extra
ezoterikus dolgot mondok most el (Kryon humor). A jelet, amely a galaxis középpontját eléri, olyan szerkezet fogadja,
amelyről semmit nem tudtok. 3D-ban és a jelenlegi fizikátok korlátozott törvényei szerint úgy tűnik, hogy ott szingularitás
uralkodik, amely egyébként lehetetlen a 3D-s fizikában. Fekete lyuknak hívjátok. Olyan hely, amely a szó szoros
értelmében egy lencse, mert meghajlítja a fényt és az időt. Mindez el kellene gondolkodtasson benneteket, hogy valami
történik ott. Mindez túlmutat a fizikátokon. 23 évvel ezelőtt tárgyaltuk, hogy az energiák egy bizonyos halmaza, olyan
húzó és taszító energia található ott, amely egy - olyan galaxis létéhez teremti meg a feltételt, amelyet ti kusza,
egybekeveredett jelzőkkel illetnétek. Galaxisotok minden csillaga a naprendszeretektől eltérően ugyanakkora sebességgel
mozog a központ körül. Ez a newtoni fizikában lehetetlen és ebből talán látnotok kellene, hogy valami történik ott. Ezért
galaxisotok minden csillaga összevegyül a középpel. Ezért a közép egyben központ is.
A galaxis közepe több, mint egy fizikai anomália. Ez a kommunikáció motorja. Egy szempillantás alatt az egész galaxis és
minden intelligens élet, amelynek megvan rá a képessége, tudja, hogy a Föld elért egy pontot, ahol az együttérzés
számít. Egy pontot, ahol a háború és az emberi lények közti különbségek fogalma elkezd átalakulni és átkalibrálja magát.
Arra a pontra érkezik, amelyet oly sok civilizáció szintén elért. Így a jelet, amelyet majd a nap végén a második kórus
eléneklésével küldtök, megismételve azt, amit az előbb tettetek, fogadják és várják. Ez ezoterikus információ. Hihetetlen
sokak számára. Mégis, az ősök elmondták, hogy egy ilyen dolog lehetséges. A maja naptár hosszú számlálásának vége,
egy másik naptár kezdetét adja. A régit leveszitek a falról, többé már nem megfelelő, többé már nem jó és felteszitek az
újat. Ez különbözik az előzőtől. Más a színe, más attitűd, más tudatosság vonatkozik rá. De arról beszélnék, amit
hallanotok kell. Ha ezek a dolgok többdimenziósok, akkor kvantumok. Mi történik a Földdel és most nemcsak a lencséről
beszélek, amely másoknak küld ki jelet, hanem rólatok. Ez az, amit most nem láttok és nem veszitek észre, hogy ez
milyen mélységes.
23 évvel ezelőtt elmondtam nektek, hogy létezik a Teremtés Barlangja, a Földön található, a Földön is kell lennie és
kristály jellegű. Ez sokatmondó lehet számotokra. A barlang összekapcsolódik a Kristályhálóval és az emberiség lelkeit
tartalmazza. Azokét, akik jönni fognak és azokét, akik már itt vannak, lemúriaiakét és nem lemúriaiakét. Ahogy a zárat
felnyitottátok, elérzékenyültek. Ők is tudják, amit a középpont is ismer, hogy kik vannak a Teremtés Barlangjában.
Elmondom nektek: az elődeitek. Kik a ti közvetlen elődeitek kedveseim, ahogy itt ültök a szobában? Mennyien vagytok itt,
akik már nem lehettek együtt a szüleikkel? El szeretnék mondani valamit. Ahogy ezeket a hangokat éneklitek, ők
tudatában vannak ennek. Talán nem adták azt meg, amire szükségetek lett volna az életetek során és azt a
megbecsülést, amiben bíztatok. Most tudják. Most tudatában vannak ennek. Az ő szüleik is tudják. Valamennyi lélek, akik
csak most jönnek majd és azok, akik már jártak itt és akik mind részei annak, amit úgy hívtok, hogy a Föld akasája,
éppen most kalibrálódnak át és mind tudják. Ez az oka, amiért itt vagytok. Igen, még több is elhangzik majd, a mai
következő közvetítéseken. Talán ez a legmélyebb dolog, amit tudnotok kell.
Nemcsak azoknak jeleztek, akikkel talán soha nem fogtok találkozni. Azoknak küldtök jelet, akiket szerettetek és
elvesztettetek. Nagyon jól ismerlek benneteket. Nagyon jól. Beszéltünk erről korábban. A plejádiak nincsenek messze. A
bolygó rendszerének részéhez, a teremtés leglényegéhez tartozik az, hogy itt maradnak, azok, akik elkezdték. Néhányan
ezoterikus módon azt mondják, hogy a Föld hegyeiben élnek. Néhányan azt is mondják, hogy városaiknak, ezeknek a
városoknak pedig nevei vannak. Mindezen dolgok túl vannak a 3D-s érzékelésen. Néhány közülük délen, néhány északon
fekszenek olyan néven, amelyet Elkie völgyként és Shastaként ismertek és ők ott vannak. Nekik nincs szükségük lencsére,
hogy tudják, mi történik. Mert itt vannak. És a kulcs elkezdett forogni a zárban. Ők most érzik ezt. Ők azok, akik elsőként
örvendeznek és akik a DNS-etek lényegét hordozzák. Ezek azok a helyek, amelyek elsőként lesznek új szintre aktiválva.
Őtőlük kaptok most elsőként üzenetet. A legfontosabb üzenet: köszönjük. Mert számukra is megnyugvás, hogy pótoltátok
a háló átkalibrálását, annak a hálóét, amit ők építettek. Ezen dolgok egyike sem történik gyorsan kedveseim. De a csend
azon perceiben oly sok üzenet volt a teremben. Néhány a plejádiaktól, néhány sokkal személyesebb volt. 14-en közületek
elvesztettétek a gyermekeiteket. Hallottátok őket? Ha azt gondoltátok, hogy csak képzelődtetek, tévedtetek. Mások a fiú
és lánytestvéreitektől hallottátok, akik nincsenek itt: köszönjük. Köszönjük. Néhány hónappal ezelőtt bemutattam és még
egyszer megteszem, hogy ezen események időzítése számotokra csak egy napig tart. Az asztronómia számára ez 36 év.
A mai nap által képviselt lehetőségek számára a magokat 18 ével ezelőtt vetették el. A napéjegyenlőség precessziója
belépett abba a 36 éves ablakba, amelyet ti sötét hasadéknak neveztek, ahogy az együttállás átvonul az égen, a Tejút
csíkján. Ennek a 36 éves ciklusnak a közepén vagytok és még 18 év van hátra belőle. A tudatosság lassan mozog, de
vannak olyan tényezők, amelyek előre hajtják. Azok az együttérzéssel teli események pedig, amelyekre ezen a bolygón az
utóbbi 18 évben sor került, előre hajtották. A mostani találkozó is egy együttérzéssel teli esemény. A kulcs elkezdett
forogni és ahogyan a fényt kiengedik a bolygón kedveseim, hadd mondjam el, hogy a sötétség harcolni fog ellenetek.
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Hónapokkal ezelőtt elmondtuk, hogy várhattok egy újabb kis háborút 2012 utolsó hónapjaiban és ez bekövetkezett.
Mondtuk, hogy figyeljetek a kiegyensúlyozatlanságra és arra, hogy ne essetek szét, amikor az eseményektől akár
megszakadna a szívetek. Mindez megtörtént múlt héten. Ha látjátok mindezen dolgokat, találjatok magatokban egy kis
részt, amely azt mondja: köszönöm, hogy ők győzedelmeskedtek. Mert ez a kiegyensúlyozatlanság és sötétség az, amely
csapkodva támadja az általatok eddig és jelenleg is teremtett tudatosságot és amelyet átkalibráltok a bolygó számára.
Többről szól mindez, mint hogy üzenetet küldtök arról, hogy megérkeztetek. Mert a magatoknak szánt üzenet elküldése
során azt is mondjátok: megértettük, csatába kerültünk. De a csata kimenete éppen most fordult meg. Igen, a
kiegyensúlyozatlanság még itt marad. Igen, a háborúk még egy ideig itt lesznek. Hadd ragadjuk meg az alkalmat, hogy
üdvözöljük a szobában azokat, akik csak néhány hete vesztették el az életüket, rátok nézhetnek és ők is köszönetet
mondanak. Ez pedig sokkal fontosabb, mint gondoljátok. Mindennek veletek kell kezdődnie, mielőtt bármit is jelentene a
Központi Napnak. A szobában lévő szívekben kell végbemenjen a gyógyulás, mielőtt az bármit is jelentene a plejádiaknak
és a Hét Nővérnek. Most vetitek el a magokat a következő 18 évre, mert az energia készen áll az ültetéshez és jó munkát
végeztek. Nemsokára még több dologgal tértek vissza.
És ez így van.

Kryon
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
A bolygó spirituális tudatossága teremtőinek nevében beszélek. Nos, ez az a nap, amikor ünneplitek őket, méltányoljátok
őket, amelyen meghaladjátok a nyugat tradícióit. Észak és Dél tradícióit is meghaladjátok, amelyek csupán néhány ezer
évesek. Méltányoljátok és ragaszkodtok az elődök tudásához, akik próféciái nemesek és hatalmasak és erről a napról
beszélnek. Itt van a napéjegyenlőség 26.000 éves precessziója, a lehetőségek és itt vagytok ti.
Mondtuk azoknak, akik kevesebb, mint két órával ezelőtt jöttek ebbe a terembe, hogy bár elénekelték a 12 hangot, az
üzenet csak akkor lesz elküldve, ha ti is eléneklitek a ti 12 hangotokat. Röviden bemutatjuk nektek, hogy milyen kulcs is
forog most a zárban és milyen rejtvény is oldódik meg a bolygó energiájával, amely lehetővé teszi a kapcsolódást. Itt
vagytok végre, hogy elforgassátok a kulcsot abban a zárban, amelyet a bolygó Kristályhálójának neveznek és amely
éppen egy üzenetet készül küldeni a galaxis központjába. Ahogy énekeltek, érezni fogjátok, amint a kulcs mozog és
fordul a zárban. Yaw-ee, szeretném ha mellettem lennél a székben. Kezdjük el újra.
Mondtam már korábban és most újra mondom: egy folyamat végeredményét látjátok magatok előtt, a szeretet
rendszerét, amely a szabad akaraton alapul. Egy emberi lélek, egy öreg lélek találja itt meg saját útját 26.000 évnyi leélt
életeken keresztül, hogy megérkezzen ide és emlékezzen, miért is van itt. Ez a rendszer valamennyiőtök számára
működik, öreg lélek. A (most következő) hat közvetítés a teremben lévő öreg lelkekről szól, míg az előzőek azokról, akik
számára az üzenetet külditek. Azt szeretném, ha Yaw-ee hallaná ezt. Az a 24 hang, amelyet összeraktál és amelyekre oly
jól emlékeztél és amiért tisztelettel és csodálattal adózunk neked, megdöbbentően pontosak. Korábban elmondtuk neked,
hogy ez a 24 hang egyfajta matematika részét alkotják, amelyek majdhogynem bármilyen elrendezésben
összeilleszthetők azzal a céllal, hogy a kommunikáció egy harmadik nyelvét teremtsék meg. A mostani eset az összes
közül a legnemesebb.
A galaxis központjával kommunikáltok, jelezve a Teremtőknek: „megcsináltuk”. Ha ezeket a hangokat más módon rakod
össze, ettől eltérő üzeneteket küldtök a bolygón lévő életnek, magának Gaiá-nak, néhányuk gyógyító üzenet. Íme a
feladat: ne hagyjátok most abba. Illeszd őket össze úgy, hogy az akár a Föld bálnáihoz és delfinjeihez szóljon. Illeszd
őket össze oly módon, hogy az a Földön lévő kvantum szintű élethez beszéljen. Rendezzetek szertartásokat, ott és akkor,
amikor és ahol úgy érzitek, hogy ez megfelelő. Ahol az általad ezen a helyen még papként, a múltban kifejlesztett
eszközöket alkalmazva folytathatod a bolygó érdekében végzett munkát. Ez az üzenet neked szól. De van itt még valami,
amit szeretnénk, ha tudnál. A tudományod növekedés előtt áll. Olyan feladatot végeztél most el, amely ezoterikus. Most
nézd, ahogyan a tudomány felnő ehhez. Mert olyan dolgokkal rendelkezel, amelyekre ez a bolygó felfigyel majd Yaw-ee.
Mindez hamarosan megtörténik, látni fogod.
Most beszéljünk a hangokról. Vannak olyanok, akik talán először hallják ezt. Azt gondolják majd, hogy ezek csak ostoba
hangok. Értelmetlen zajok, amelyet vagy ezer ember összeénekel, mert éppen nincs jobb dolguk. Higgyetek nekem
kedveseim, lesznek olyanok, akik hallják ezt és nem fogják érteni. Nem tehettek semmit, nem mutathatjátok fel azt az
együttérzést, amelyet ti, öreg lelkek erre a helyre hoztatok. Az egypetéjű ikreknek van egy közös jellemzőjük. Ők az
egyedüliek a bolygón, akik azonos DNS-sel rendelkeznek. Szintén ők azok, akik valami nagyon-nagyon szokatlant
fedeztek fel: ha valamelyikük bajba kerül, a másik azt megérzi. Nem számít, hogy éppen hol vannak. A bolygó két
ellenkező végén is lehetnek és emiatt az anomália miatt kommunikálhatnak egymással. Hogyan magyaráznátok ezt a
dolgot a ti 3D-s fizikátokban? A válasz: nem tudnátok megmagyarázni. Mert a hiányzó láncszemek többdimenziósak és
éppen ezt tanulmányozzátok most. A dolgok, amin most itt dolgoztok és amelyek 3D-ben nem hangzanak egyébnek, mint
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értelmetlen hangoknak, nagyon is mélységesek és többdimenziós jellegűek. Hogyan magyaráznátok a szeretetet?
Egymást szerető emberi lények érzik, hogy a másik éppen alszik, vagy ébren van. A szívek között kapcsolat semmihez
sem hasonlítható, többdimenziós, a Földön minden ember tudja ezt. Tehát valamennyien éreztétek ezt a 3D-n túli
kapcsolatot. Pontosan ezzel dolgoztok itt ma. Összekapcsoljátok ezeket a dolgokat többdimenziós módon, ahogy azok
még soha nem voltak összekapcsolva. Kivéve 26.000 évvel ezelőtt, amikor - ahogy azt már említettük - utoljára
összekapcsolták őket és ennek lenyomata ott maradt a Kristályhálón. Egy lehetőség, egy lakat, egy energia, amely a szó
szoros értelmében olyan zárlatot jelent, amelyet csak ugyanazokkal a hangokkal lehet feloldani, ha a Föld együtt áll a
galaxis központjával. Furcsán hangzik.
Nos, ha valóban pontosan szeretnéd csinálni Yaw-ee (Kryon humor), akkor 12 kórussal dolgoznál, mindegyikben 400
emberrel, amelyek ha egyszerre énekelnének, az egész megközelítőleg 10 percig tartana. Ennyi lenne az egész. Ennél
közelebb már semmi sem lehetne egy kvantum élményhez. Enélkül lineáris sorrendben, lineáris módon kell összeraknod
őket és kétszer elvégezned a teremben lévők száma miatt. Ez a linearitás. De a tőled telhető legjobbat tetted azzal, amid
volt. Most elmondhatok neked még egy dolgot. Ráleltél valamennyi párra, van 12 ékesszóló állításod és mindegyiket
háromszor mondtad el. Azt szeretném, ha vennéd ezt a 12 állítást, egybedolgoznád őket, hogy egybe lehessen olvasni
őket. Szeretném, ha tudnád, hogy mit kapsz, ha egybeolvasod őket. Akkorra már nyilvánvaló lesz, mert még nem
csináltad ezt korábban. Akár másfajta körítést is rakhatsz köré, mert ez egy olyan többdimenziós üzenet lesz, amely a
Föld szentségét írja majd le.
Egy jelenséget mutattunk be az öreg lelkek előző csoportjának. Emlékeztettük őket, hogy a plejádiak itt vannak és mindig
is itt lesznek. Emlékeztettük őket, hogy legbelső magjuk itt maradt a bolygón, többdimenziós létben. Elmondtuk nektek
korábban, hogy szerte a világon vannak hegyek, amelyeken mélységes energiák tapasztalhatók és ott élnek ők. Hadd
mondjam el, hogy most rendkívül lelkesek. Mert mielőtt még az egész üzenet eljutna a Kristályháló lencséjén keresztül a
galaxis középpontjába, a bolygón élők már tudják. Ők azok, akik most ismerik fel, hogy a kulcsot elkezdték elforgatni a
zárban. A prófáciák mindig is azt mondták, hogy ez lehetséges. A maják, ismétlődő időszámítási eljárásukkal azt
mondták, hogy most fog megtörténni. Mindez most megy végbe. De egy pillanatra azt szeretném megvizsgálni, hogy mit
jelent mindez számodra, öreg lélek. Mert te segíted mindezt. Lemúriáról, Lemúriháról beszélünk, rólad beszélünk. Ha
igaz, hogy Yaw-ee döbbenetesen pontosan emlékszik a hangokra, (Kryon humor - Tod Ovokaitys-hez fordulva) hadd
kérdezzelek, milyen érzés itt lenni? Milyen érzés itt lenni? Most valami döbbenetesen pontos dolgot mondok neked: az
intuíciód helyes. Ez az otthonod. Hawaii hegye.
Vagytok néhányan, akik tagadjátok, de ez így van. Vagytok néhányan, akik azt mondják, hogy nehezen viselik a meleget.
Hát nem is így néztél ki akkor, mint most. A sejtjeid szerkezete erősen különbözött a mostanitól. Nem okozott gondot
számodra, hogy 6.096 méter magas hegyeket másztál meg és ebben a bizonyos szertartásban vettél részt. Öreg lelkek,
valamennyien a teremben lemúriaiak vagytok. Mennyi az esélye, hogy akkoriban is ugyanaz volt a nemed? Hadd
mondjam el, hogy ez az egész nem a valószínűségekről szól. Arról, hogy mire szerződtél a fátyol másik oldalán, mielőtt
ide jöttél volna tudván, hogy ez a mai esemény megtörténhet és talán részese is lehetsz. Arról, hogy ugyanaz lesz a
nemed, így megőrzöd gyönyörű tekinteted és emlékszel arra, aki voltál. Emlékszel arra, hogy a Föld ezen helyén éltél,
amikor az emberiség magjához tartoztál. Amikor még emlékeztél, hogy a DNS-ed plejádiai. Mindez olyan energiába
adódik össze, amelyet nem lehet másképp teremteni. Öreg lelkek, a Föld egy százalékának kevesebb, mint fele
hasonlatos hozzád, aki itt volt már a kezdeteknél és elmondhatja magáról, hogy része az eredetinek. Ők azok, akik
ismerik a neveket, amelyeket nem lehet kiejteni. Akik velük együtt és köztük jártak és úgy ismerték őket, mint a velük élő
Teremtőket. Azokat, akik a Szellemről beszéltek nektek. Akik az isteni együttérzést adták nektek. Mindez ma itt van
veletek, öreg lelkek. Emiatt kellett ennek a csoportnak kiegészítenie a maga 12 párját a másik csoportéval. Mert a két
csoport együttérzése az, amely feloldja a zárat. Csak lemúriaiak képesek erre. Ez az igazság. Ha kimész a teremből és az
óceánra nézel, azt akarom, hogy emlékezz rá, innen jöttél. Ez az otthonod. Mindez rólad szól. A terem tele van azokkal,
akiket nem láthatsz. Ahogy már mondtuk korábban a csoportnak, itt vannak az ősök, azok is, akiket szerettetek és
elvesztettetek. Tudjuk, kik vagytok. A Szellem számára nincs semmi rejtély a teremben. Mélységes tény, hogy az
összegyűlt öreg lelkek által épített híd, szó szerint a galaxis megvilágosodott civilizációinak szövetségéhez csatlakozik
majd. De mi a helyzet veletek? Mennyien voltatok tudatában annak, hogy a hangok a gyógyulásról is szólnak, amikor
otthon magadban próbáltad énekelni őket és másképp érezted magad? Néhányan felismertétek, hogy annak, amit ma
csináltok, van egy másik, mély olvasata is. Ha egyedül éneklitek a hangokat, akkor jobban lesztek.
Most beszéljünk erről kedveseim. Nem küldhettek többdimenziós üzenetet a galaxisnak anélkül, hogy magatok ne
éreznétek azt át. Mert testetek összes sejtje elkezd válaszolni, amikor érzik, hallják és felismerik, hogy az akasha szintjén
emlékeztek arra, kik voltatok. Min mentetek keresztül, mit tettetek. Saját akasha szövetségetek egységének ébredése ez.
A hangokban gyógyulás bújik meg. A napéjegyenlőség precessziója együttállásának van egy érdekes, réges-régi
tulajdonsága. Az elmúlt 18 év és a következő együttállási időszak első 18 éve egy 36 éves ablakot alkot, amely
lehetőséget ad a magok elültetésére. De egy másik tulajdonság, amelyet észre fogtok venni és amelyről néhány éve már
beszélünk, hogy a régi korszak vége viszályt szül. Az új tudatosság egyszerűen nem terjedhet el szelíden, minden
zökkenő nélkül. A sötétség régi tudatossága az új ellen fordul. Országok, amelyek évszázadokig stabilak voltak,
szétesnek. Kiegyensúlyozatlan fegyveresek gyermekeket lőnek le. A hosszú idő óta működő rendszerek nem működnek
tovább. Dolgok, amelyek egyben voltak, részeikre hullanak. Ez pedig, kedvesem a jelen jellemzője.
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Tudom, ki van itt. Egyszerűen csak azt mondom: nem akartam, hogy ilyen veszteségeitek legyenek. Nem ülhettek ilyen
termekben és nem tehettek úgy, mintha máshova küldenétek üzenetet. Mert az üzenet elsőként befelé indul el. Elsőként
belőletek indul ki. Tudatosságotokban és sejtjeitekben egyszerre termelődik. Nem nyelhetsz egyet és énekelheted ezeket
a dolgokat anélkül, hogy az ne itatná át a teljes testedet. Kezdődjék hát a gyógyulás. Tudom, hogy ki van itt. Kezdjük
veletek és bennetek. Távozzatok innen más emberként ennek következtében. A galaxisnak küldtök üzenetet.
Válaszolnotok kellett egy kérdésre az utóbbi két napban. A kérdés az volt: továbbítani fogjátok ezt az üzenetet és azt
feleltétek, hogy nem. Na ez elég viccesen hangzik (Kryon humor). Most az utolsó üzenetküldés is véget ért. Nem
csinálhatjátok vissza azt, amit tettetek. A Szellemben nincs „törlés” gomb és ez elég jó dolog. Tudja most meg mindenki,
hogy amiért jöttetek, elvégeztétek. Mostantól kezdve a dolgok lassabban zajlanak, mint azt szeretnétek. De ez mindennel
így van, amit elültetnek. A gazdák jól tudják ezt. De a gazdák azt is tudják, hogyan ültessenek. A szeretet és az
együttérzés magasrendű tudatosságának magjai, annyi éven keresztül hullottak terméketlen földbe. Ahogy felnőttetek
öreg lelkek, újra és újra csalódtatok, mert sokkal többet akartatok, mint amit a Föld hajlandó volt adni. Néhányatok
annyira meg voltak arról győződve, hogy lehetne másképp is, hogy családjukat maguk mögött hagyva keresték az
együttérzéssel teli életet, a szeretettel teljesebb Földet, olyasvalamit, amit talán megtehetnének és még sohasem
próbálták korábban. Helyben vagyunk: most ezt teszitek éppen. A ma elvetett mag olyan földbe hull, amely készen áll
erre, mert a lencse szétsugározta a szándékotokat. Hadd mondjam el kedveseim, az együttérzés és szeretet magjai,
amelyeket elültettetek, pontosan oda hulltak, ahol leghatékonyabban lehet őket öntözni. Viszont most tőletek függ, hogy
öntözitek-e őket. Tudjátok, mire gondolok. Mert ha elhagyjátok ezt a helyet, ne változzon a tekintetetek, ne gondoljátok,
hogy a feladatot elvégeztétek. Lássátok, hogy a magot elvetettétek. Tudom, kik vannak itt.
Annyi érdekes dolog van, amelyet elmondhatnék nektek. A terem szinte úszik azok szinkronicitásában, akik azzal a
meghatározott céllal jöttek ide, hogy találkoznak valakivel és ez nem jött össze, vagy itt meglelik a problémáikra a
választ, vagy a gyógyulás majd itt kezdődik el. Ismeritek azok szinkronicitásait, akik a dobogón ülnek? Mi a helyzet a
szertartás vezetőivel? Felismertétek, hogy ők korábban is szertartásvezetők voltak? Ők tudják. Vagy ha még nem, akkor
megtudják majd (Kryon humor). Nem érdekes, hogy 6.096 méter magasan csinálták ezt Lemúriában, azaz fáztak (Kryon
humor). De hozzászoktak. Mindketten hideg országból érkeztek ide. Nézzetek Yaw-ee-ra. A szárazföld egy hideg
államában született. Sok-sok szinkronicitás van itt jelen. Nézzétek partneremet. Amikor legutóbb itt voltunk, elmondtuk,
hogy ki volt ő Lemúriában. Egyszerűen egy hírvivő volt és most is az (Kryon humor). Nem akart a templomban dolgozni.
Sőt, a templomot sem szerette, túl hideg volt. Itt van Peggy, a tanító. A templomban dolgozott. Alone-hee a neved,
drágám. Gyönyörű bronz bőröd és fekete hajad volt. Ma nyilvánvalóan álcában vagy jelen. Csak egyszerűen el akartam
mondani, hogy ki a családod, a saját családod. Nyugodtan átölelhetitek egymást, tudván, hogy egy család vagytok, amely
a bolygó civilizációját képviseli. Néhány pillanat múlva azok, akik itt vannak és azok, akik néhány órával ezelőtt voltak itt,
egyesülnek. Azt akarom, hogy örvendezzetek és énekeljetek, mert a kulcs elfordult a zárban. Köszönjük nektek.
Ez a 12. alkalom, hogy hozzátok szólunk. Néhányatok már megkapta az üzenetet. Az üzenetek sokféle rétegben és
formában érkeznek. Üzenetet küldtek nektek a galaxis középpontjából. Néhány pillanaton belül elmondom, hogy miről
szól, mert ez valamennyiőtöknek szól. Privát üzenetek is érkeztek. Üzenetek, amelyek azt mondják: „minden rendben
lesz”. Üzenetek, melyek azt mondják: „szeretlek, anya”. Tudjátok, hogy ez kiknek szól. Üzenetek Gaiá-tól, melyek azt
mondják: „itt az idő”. Egy privát üzenetet szeretnék most célba juttatni. Ennek a földnek az őslakóitól származik. Privát,
ezért nem mindegyikőtök érti majd meg, csak azok, akiknek szükséges. Ősz hajú férfi, te, aki a háttérben állsz. Inged
sem nem piros, sem nem sárga, hanem egyszerre mindkettő. Általában rövidnagrádot visel, gyönyörű, fa sétapálcával és
már évek óta ott áll. Ez az üzenet neked szól Makua, ennek a földnek az őslakóitól. Drága lélek, elhagyhatod a hegyet.
Clye befejezte.
De a galaxis közepéből érkező, mai napra szóló üzenet az, amit már azelőtt átadtam, hogy megjött volna, olyan mély. Így
szól: itt az idő, hogy búcsút vegyetek. Nem egymástól, nem a családtól, akik még a régi energiában kerültetek erre a
bolygóra és amely energia veletek és az őseitekkel volt a kezdetektől fogva. Annak van itt az ideje, hogy olyan
civilizációtól köszönjetek el, amely az egymással való háborúskodásra épít és amely ezt hívja emberi természetnek. Annak
van itt az ideje, hogy búcsút vegyetek kibillent egyensúlyú emberek alkalmatlan viselkedésétől, amellyel a védteleneket
támadják. Annak van itt az ideje, hogy olyan tudatosságtól vegyetek búcsút, amely nem a szeretetet és együttérzést
segíti. Annak van itt az ideje, hogy búcsút vegyetek a macsó Földtől. Ez kezdődött el ebben a teremben. Fogadták az
üzenetet, fogadták az üzenetet.
És ez így van.
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