Gaia időkapszulái
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Hogy segítsék az olvasókat, Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést, hogy még tisztább megértést biztosítsanak.
Ami élőben történik, gyakran olyan energiákat hordoz, ami egyfajta kommunikációt tartalmaz és amire a nyomtatott
szöveg nem képes. Szóval élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, amelyet Salt Lake City-ben, Utah-ban lett átadva.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Az üzenet, amit ma átadok ezen az estén, a kibővítése annak a kettőnek, amelyeket az elmúlt hetekben adtam át
(Boulder, Colorado és Phoenix, Arizona).
Az információt, amit szükséges tudnod öreg lélek, néha szükséges átismételni, így először egy kis áttekintést csinálunk.
Van egy valóság a helyiségben és van egy, amely felüdít. Egy újdonság van itt, megújulás és minden dolog
átkalibrálódása. A 2012-es energia jelzésének az átlépése, sokkal jelentősebb annál, mint bármelyikőtök is képzelné.
Sokan figyelnek egy kvantumállapotban távolról és ünnepelnek. Nem tudjátok már visszavonni azt, amit tettetek és van
néhány alapigazság, amire szeretnénk emlékeztetni benneteket, amelyek befolyással lehetnek arra, hogy hogyan is
gondolkoztok mindezekről. De hadd tekintsünk vissza egy pillanatra.
Amikor a társam 23 évvel ezelőtt felébredt, nagyon lassan tette, de ezt elmondtuk korábban. Nagyon lassan közelítettünk
hozzá, így nem ijedt meg. Lassan és egyszerűen adtuk át az információt, így hihető volt. De akkor még csak éppen, hogy
kinyitottuk a lehetőség ajtaját és megérkeztem azért, amit tettetek. Öreg lélek, néhányatok fiatal volt akkoriban,
néhányatok nem. Akárhogy is, mindannyian okkal voltatok itt.
Az elmúlt 23 évben egyszerűen csak túlélő módban voltatok. Az elmúlt 23 évben beszéltem nektek dolgokról, amik
várhatóak és a fontos lehetőségekről, amelyek előttetek álltak. Beszéltem néhány energiáról, amivel szembesülhettek és
meg is történt. Mindez a régi energia harcának a metaforájában lett átadva, valamint a dualitáséban, amely állandóan
kihívás tartogat és amellyel dolgozni kell. Most máshogy van, a munka most kezdődik.
Az öreg lélek azt mondja: „Várj Kryon, én régóta dolgozom! Hogy mondhatod, hogy most kezdődik?” Csakugyan
dolgoztatok, keresztül erőlködtetek a régi energia kátrányán, de ez csak túlélés volt. Információval rendelkező öreg lélek
voltál és tudtad, hogy végül lesz egy felébredés, amikor ezek az információk fel lesznek használva. Most a kátrány elkezd
távozni és a felébredés elkezdődik.
A 2012-es jelzés
Hadd idézzek egy korábbi közvetítésből. Volt egy jelzés az időben, amelyet Gaia rótt ki az emberiség számára, amikor
összehangolja magát a napéjegyenlőségek precessziójával. Egy hozzávetőlegesen 26.000 éves időciklus volt megadva,
amelyet az ősök egy végnek vagy egy kezdetnek láttak. Ha túlhaladnátok ezen a ponton, akkor nem lenne visszaút.
Vannak néhányan, akik azt mondják: „Mikor leszünk megint olyanok, mint amilyenek valaha voltunk? Újra normálisan
akarom érezni magamat.” Kedveseim, akkor kezdtétek ezt a versenyfutást, amikor megszülettetek és azóta lefutottatok
egy marathont, amely sok-sok mérföldből áll és amelyet emberi tapasztalatnak neveztek. Tényleg azt érzitek, hogyha
megnyeritek ezt a versenyt, akkor vissza lesztek helyezve a kezdéshez vagy a feléhez? A válasz az, hogy nem.
Lehet, hogy vannak olyan öreg lelkek, akik itt ülnek körben és arra várnak, hogy a dolgok ismét normálisak legyenek, de
nem tudjátok, hogy mi a normális! Mindig harcoltatok a régi energiával, életeken és életeken át! Mindig készültségben
kellett lennetek, mióta a dualitást megértettétek. Ez nem normális.
Hadd határozzam meg az új normális állapotot. A normális az, amikor egy Föld, egy bolygó, elmozdult az energiák azon
átmeneti időszakába, amikor az elképzeléseknek, amikkel, mint egy öreg lélek rendelkeztek, érdeme és értéke van. Ez
majdnem olyan, mint amikor a Nap kijön egy elsötétült területről és a dolgok, amelyek valaha nem működtek, hirtelen
működni kezdenek. Ez az új normális állapot. Normális lesz most az az idő, amikor nem kell többet felkelnetek és tovább
erőlködnötök a zűrzavarral.
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Emlékeztető, hogy mi is történt
Folytatva a visszatekintést az új öreg lélek szerszámoskészletetekbe, használjátok a türelem eszközét. Ne döntsetek úgy,
hogy a dolgok nem történnek meg elég gyorsan. Inkább pihenjetek helyette, vegyetek egy-két mély lélegzetet - ahogyan
azt gyakran mondjuk - és dőljetek hátra pihenni. Nézzétek meg, hogy mi zajlott le és szánjatok egy pillanatot arra, hogy
köszönetet mondjatok az ősöknek, akik elhoztak ide benneteket. Szánjatok egy pillanatot arra, hogy kifejezzétek a
tiszteleteteket az anyáitoknak és az apáitoknak, függetlenül attól, hogy élnek-e vagy halottak, hogy hisznek-e ezekben a
dolgokban vagy sem, vagy, hogy jók voltak-e hozzátok vagy sem. Köszönjétek meg nekik, hogy elhoztak ide titeket, mert
a fátyol másik oldalán kedveseim, mielőtt még valaha is idejöttek volna, már tudták, hogy mit fognak tenni. Megvolt a
lehetősége annak, hogy a biológiájuk egyesülése visszahozza az öreg lelketeket erre a bolygóra, terv szerint.
Szánjatok egy pillanatot arra, hogy megbecsüléseteket fejezzétek ki Gaiának azért, hogy elhozott titeket erre a helyre,
ahol a bolygó energiája most el tudja kezdeni az összehangolódást veletek, ahogyan azt az őseitekkel is tette azért, hogy
ezáltal elkezdjétek meglátni a bolygó szennyéből való felébredést. Értsétek meg az ott fennálló szövetséget még a
modern korban is és adjatok hálát a Földnek azért, mert ez az ahonnan jöttetek. Legyetek türelemmel. Szükségetek lesz
rá, hogy legyen valamennyi amiatt, amit most el fogok mondani nektek.
Az őrültek ideje
Van egy furcsa, összezavaró energia, amikor a sötétség elkezd csökkenni, mivel ezzel harcolva nőttetek fel és elkezd
hiányozni nektek! Néhányatok valójában hozzászokott. Néhányatok függ tőle, mivel eltaszítjátok és az visszahúz. Úgy
látjátok ezt a tulajdonságot, mint egy egyensúlyt! Amikor nem úgy húz vissza, mint ahogyan azt elvárjátok, akkor
hajlamosak vagytok kényelmetlenül érezni magatokat és kikerültök az egyensúlyból. Tehát itt van egy zavaró energia,
még az öreg lélekben is. Nem igazán vagytok biztosan abban, hogy mi is történik. Ezért azt mondjuk nektek, hogy
lazítsatok, lélegezzetek, legyetek türelmesek és lassan átkalibrálódtok egy új energiára, amely nem húz vissza eléggé
olyan erősen, így tudni fogjátok, hogy hogyan működjetek benne.
Most kedvesem, láttál bármi szokatlant arra vonatkozóan, amit néhány ember csinált mostanában? Néha benne van a
híreitekben, de nem mindig. Közvetlenül a napéjegyenlőség előtt kezdődött, a napforduló előtt kezdődött. Megnézhetitek
a híreket és láthatjátok, hogy mik történtek. Úgy tűnik, hogy bizonyos emberi lények megőrülnek és ezek a néhányak
olyannyira, hogy lelőnek más emberi gyermekeket. Mások dühöngnek, őrültségeket csinálnak és mindezek
elgondolkodtatnak titeket az emberiségről és arról, hogy mi is történik igazából. Ez nem tűnik másnak, mint amit minden
hónapban láttok, amit teliholdnak hívtok. Tudtok a teliholdról, ugye? Ez egy szokatlan idő, amikor a Hold megjelenésének
egy bizonyos fázisban, látszólag kiegyensúlyozatlanságot okoz az emberekben. Azok, akik a határon vannak, gyakran
átlépik ezt és olyan dolgokat tesznek, amelyeket egyébként soha nem tennének, ha nem lenne telihold. Most el kell, hogy
mondjak valamit nektek, ami nem kellemes. Készüljetek fel egy évnyi telihold energiára! Ilyen fajta energiának néztek
elébe.
Néhányan elkezdik összegezni ezeket a dolgokat, rájuk tekintenek és kijelentéseket tesznek. Vannak néhányan, akik azt
mondják nektek, hogy a Föld egy beteg állapot felé halad. Azt fogják mondani, hogy: „Ez az, amit a jóslatok mindig
mondtak és azok az emberek kiegyensúlyozatlanokká váltak.” Mit fogtok mondani nekik: „Nem, ez nem történik meg.”?
Úgy néz ki, hogy így van! Ami igazából történik az az, hogy a régi energia csapkod, mert nem tudja elhinni, hogy
győztetek. Pedig így van.
A régi energia elvesztette a csatát
Érzitek a kiegyensúlyozatlanság energiáját? Gondoljátok, hogy emiatt éreztek ilyen furcsán? Nos, csak gondoljatok
azokra, akiknek a régi energiától függ a létezésük! Gondoljatok egy pillanatra a kapzsi mesterekre, azokra, akiknek a
megélhetése az, hogy becsapnak másokat. Azt hiszik, hogy olyan jól ismerik az emberi tudatosságot, hogy mindaz, amit
tenniük kell annyi, hogy mozgatják az ujjaikat egy bizonyos irányba és majdnem mindenkit becsaphatnak. Be tudják
csapni őket egy életen keresztül. Tudtátok, hogy ez nem fog többet működni? Mit gondoltok, hogy érzik magukat? A
túlélésük a tét.
Amiért a régi módszerek nem működnek olyan jól, most más dolgokat fognak megpróbálni. Ez az, amiről beszélek. Látni
fogjátok, hogy sok sötét dolog még sötétebb lesz, mert azok, akik ezekbe fektettek, elkezdik felismerni azt, hogy amit
valaha tettek, nem működik. Nagyon hamar meg fogjátok ezt látni és látni fogjátok továbbá a gazdasági életetekben,
mert minden, ami tisztességtelen rosszabbodni fog mindaddig, amíg az új energiából ki nem bontakozik egy olyan
rendszer, amely tisztességes.
Látni fogjátok a politikában. Látni fogjátok a politikusok kampányaiban. Látni fogjátok, hogy mit fog eltűrni az emberi
lény az új energiában és mit nem. Ez mind a váltásról szól. Tehát ez a visszatekintés azt mondja el nektek, hogy egy
kicsit még el kell, hogy tűrjetek néhány őrültet. Néhányuk inkább közelebb lesz hozzátok, mint távol. Amikor látjátok
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őket, azt szeretném ha emlékeznétek erre a közvetítésre. Ez a telihold energiájának az éve, vagy legalábbis az, ami
annak fog érződni. Figyeljetek a bizarr, kiegyensúlyozatlan vezetőkre is!
Úgy tűnhet, hogy a dolgok egy kicsit kiegyensúlyozatlanok és még mindig nem tudjátok, hogy hol fog az energia
lecsendesülni. Nem igazán vagytok biztosak abban, hogy mit kellene tennetek legközelebb, de én mindez alatt azt
mondom nektek, hogy lazítsatok, menjetek szabadságra, pihenjetek és legyetek türelmesek. Öreg lélek, túl messziről
jöttél, hogy belekerülj ebbe a váltásba és aztán azon aggódj, hogy ez milyen érzés.
Azt szeretném, ha elkezdenétek használni a bölcsességet, amely veletek jött. Azok közületek, akik gyermeket neveltek,
azt szeretném ha emlékeznének arra, hogy milyen is volt ez az egyes növekedési állapotukban. Min mentek keresztül a
gyermekeitek a tanulási görbéjükön? Volt olyan idő, amikor nem tetszettek nektek, de később igen? Keresztülmentek
érzelmi változások viharain? Ez az, amin a bolygó energiája keresztülmegy és majdnem olyan, mint egy újjászületés.
Az ötletek és a találmányok nem véletlenszerűek
Most újra át szeretném ezt vizsgálni, mert elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amit el szeretnék mondani és amiről még nem
beszéltünk korábban. Hihetetlennek tűnik, de a tény az, hogy az ötleteket és a találmányokat akkor adják át a bolygónak,
amikor az készen áll rá és nem előbb. Elmondtuk nektek a múltkor azt, hogy az emberiség azt hiszi, hogy „bármit
kigondolhat”. Az értelmiségi azt hiszi, hogy a határ a csillagos ég a kreativitásban. Azonkívül, nem érdekes az, hogy
minden mélység az ötletekben és a találmányokban, majdnem az utolsó pillanatban érkezik meg? Amikor rápillantotok az
emberiségre, hogy milyen régóta vagytok itt és, hogy milyen régóta létezik az értelmes emberi lény, miért van az, hogy
csak az idő látszólag utolsó pillanatában született meg majdnem minden modern találmány?
Képzeljétek el, keresztülmenni évezredeken anélkül, hogy megértenétek, hogy mi egy baktérium, vagy nem hinni bennük,
vagy, hogy nincs elektromosság. Amikor ezekre és más dolgokra gondoltok és a sorrendre, amivel a bolygóra érkeztek,
akkor az eléggé árulkodó. Sok ember dolgozott ugyanazon a találmányon ugyanabban az időben és még csak nem is
tudták. Hirtelen megkapjátok a rádió találmányát, aztán képeket, amelyek keresztülrepülnek a levegőn, aztán a repülést.
Ezek együtt mind, látszólag az utolsó pillanatban jöttek. Meg kell kérdezzétek ugye, hogy mennyire logikus ez a dolgok
működésének a tervében? El kellett jutnotok a történelem egy bizonyos pontra, mielőtt az emberek okosakká váltak?
Vagy azt gondoljátok, hogy valami más történt? A válasz az, hogy valami más történt. Úgy tűnt, hogy ahogyan minden
ezeken az ötleteken keresztül „kézbesítve” lett a bolygóra egyidőben, sok dolog hirtelen egyszerre meg is lett értve
ezekből a dolgokból.
Az időkapszulák
Itt van, hogy mi is történt: Azon belül, amit Gaiának hívtok van egy Kristályrács. Ez a memóriája mindazon dolgoknak,
amit a plejádiak helyezek el oda. Ezért hozták létre a Kristályrácsot a plejádiak. Amikor az helyénvaló és amikor az
emberiség tudatossága elért egy bizonyos pontot, akkor ezek az ötletek felszabadulnak. Ez egy találmány időkapszulája,
vagy még több is. Ez nem a Nagy Központi Napból történik, ez nem a Földön kívülről történik, hanem inkább belülről
történik meg.
A 2000-es évek elején, egy helyen ültünk, amit Shasta-hegynek hívnak (Kalifornia) és beszéltünk nektek a Lemúriaiakról
a hegyben. Ott beszéltünk nektek az időkapszulákról és most megvan rá a magyarázatotok. Azok a hegyben nem fognak
kijönni, megmutatni magukat és kezet rázni. Egy időkapszula az információról és az ötletekről szól. A kapszulák a
tudomány és az élet kvantumtulajdonságairól szólnak, amelyeket fel fogtok fedezni. Ötletekről szólnak, amelyeket át kell
vinnetek egy új energiába, amikor a telihold őrültek túllépnek… és túl fognak. Tehát az időkapszulák látszólag azok által
kelnek életre, akik képesek érzékelni őket és együtt „rezegnek” az ezoterikus „látók” tevékenységével.
Összeraktátok valaha is ezeket a dolgokat? Eltűnődtetek valaha is azon, hogy mióta létezik civilizáció a bolygón? Itt ültök
ebben az országban, amit Egyesült Államoknak hívnak, de tisztában vagytok vele, hogy ezen nemzet alapító atyjai valami
olyan teljesen és totálisan egyedit raktak össze, amelyre soha azelőtt nem gondoltak? Az elméjükből ötletek jöttek a
kormányzat számára, amelyek közül az emberi lények jogai voltak az elsők. Mit gondoltok, honnak jöttek azok az ötletek?
Elmondom nektek - pont innen a földből (a Kristályrácsból)!
Mennyi időbe telt volna az emberiségnek kigondolnia ezt? Ez egy rendszer volt, amit annyira kézenfekvőnek tűnt volna
összerakni tisztán és tömören. Megteremteni egy országot, amely fiatal volt és annyira meghaladta az összes többit, hogy
100 vagy még több évre is mércét állított, illetve amely új és más volt. Miért nem történt meg ez 1.000 évvel ezelőtt?
Magatoktól kell megkérdezzétek, hogy ez logikus-e a számotokra? Ismételten, az emberiség csak naiv volt évezredek óta?
Miért nem voltak logikus ötletek a fejlett gondolkodás és a találékonyság számára?
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Tesla az ember
Apropó, volt egy pont az időben, amikor az emberiség majdnem elbukott. Nehezen boldogultatok az elektromossággal.
Így eljött egy ember, aki meghaladta a korát és elérhető volt. A neve Nikola Tesla volt. Átadott nektek egy alapelvet,
amelyet ma váltóáramnak hívtok. Kedveseim, arra ösztönözlek benneteket, hogy értsétek meg ezt az alapelvet.
Legtöbbőtök nem tudja, mivel ez nem a 3D-ben van. A tulajdonságok, a nyugodt megfontolt „zseni-szintű gondolkodás”
manapság. Az általatok ma is használt elektromosság egész ötlete, ennek az embernek a kvantum elméjéből jött.
Mindaz, ami ő volt, minden tevékenysége, engedélyezve volt. Tesla maga volt egy időkapszula, a megfelelő időbe
kézbesítve. Több mindene volt, de a váltóáram volt mindaz, ami akkoriban engedélyezve volt átadásra a bolygó számára.
Óh, megpróbált többet átadni nektek. Tudta, hogy vannak más dolgok, de semmit nem volt képes kifejleszteni. Ha
elmondanám, hogy mi mást fedezett még fel, akkor lehet, hogy egyáltalán nem lennétek tudatában ezeknek, mivel soha
nem volt engedélyezve, hogy ezek napvilágra kerüljenek azóta. A Föld nem állt készen rá.
Tesla felfedezte a tömeg nélküli tárgyakat. Meg tudta változtatni az atom szerkezetének a tömegét a megtervezett
mágnesesség használatával, de ezt soha nem tudta irányítani. A munkapadjából tárgyak repültek ki és ütötték át a
mennyezetet, de ezt nem tudta megismételni vagy irányítani. Még nem volt itt az ideje. Tudjátok, hogy miről volt még
ismert? Az elektromosság továbbításának a látszólagos sikertelenségéről. Azonban egyáltalán nem tévedett.
Vannak képek a tornyáról, de minden alkalommal, amikor egy emberi lény meglát egy tornyot, akkor ott egy elfogult
feltételezés, hogy valamit sugározni fog a levegőn keresztül. De Tesla esetében, kitalálta, hogy hogyan sugározzon
elektromosságot a földön keresztül. Ehhez tornyokra van szükségetek, mivel ezeknek kell felvennie a mágnesességet a
földből egy bizonyos módon ahhoz, hogy kisugározzák és aztán újra összegyűjtsék a bolygó mágneses rácsrendszerének
a csomópontjaiból. Beszéltünk erről korábban. Hasznosította a bolygó rácsát, amely magában a Földben van! A határán
volt annak, hogy megmutassa azt, hogy mágnesesen használni tudjátok a bolygó egész rácsát arra, hogy biztonságosan,
kábelek nélkül elektromosságot sugározzatok és vegyetek fel, amikor szükségetek van rá. De a Föld nem állt készen rá.
Tesla megtört emberként halt meg, tele olyan ötletekkel, amelyek békét hozhattak volna a Föld bolygónak, de
egyszerűen nem volt megengedve, hogy bármelyiket is átadja nektek.
Most el fogom mondani nektek kedveseim, hogy miért volt megállítva és ez az első alkalom, amikor valaha is elmondtuk
nektek - mivel ezeket a találmányokat túl könnyű lett volna fegyverré tenni. Az emberiség még nem áll készen rá. Nem
álltok készen a tömeg nélküli tárgyakra, egyikre sem, mert az alapelveket túl könnyű fegyverré tenni.

„Tehát,” mondhatjátok: „mikor fogunk készen állni rá?” Azt hiszem, hogy már tudjátok a választ ugye? Akkor, amikor az

emberi tudatosság elér egy pontot, ahol a legfontosabb az egyesítés és nem az elkülönülés, meg fog történni. Egy
pontot, ahol a hódítás és az erő, nemkívánatos elgondolások vagy előnyök. Egy pontot, ahol az emberiség azáltal fogja
megmérni a lakossága erejét, hogy milyen egészséges és nem a gazdasági növekedés által. Egy pontot, ahol a
szomszédaitokkal való összejövetel a társadalmi tudatosság fő célja és nem a meghódításuk vagy a kirekesztésük. Ez jön
kedveseim. Távol van, de ez jön. Nézzetek körben a bolygón ebben a pillanatban. A régi energiájú vezetők magától
értetődőek, nem azok? Olyanok, mintha emlékek lennének egy gondolkodó világban, amely túllépett rajtuk.
Az időkapszulák megnyílása
A jövőbeli tudásnak és ötleteknek egy tárháza van ezekben az időkapszulákban, amit Gaiának hívtok. Hosszú ideje el
vannak helyezve ide azok által, akiket a plejádoknak neveztek. Ezek az időkapszulák először új ötletekkel az egységről és
a békéről fognak kinyílni, mielőtt megnyílnának a találmányokkal. Az emberiségnek meg kell lágyulnia, mielőtt az
utatokba kerülnének a találmányok. Meg fogjátok látni, hogy mit értek én az elkövetkezendő 18 éves időszak alatt. Ezek
az időkapszulák a lábaitok alatt, a Kristályrács csomópontjainak a formájában. Hogy milyen gyorsan szabadulnak fel
számotokra ezek a dolgok, az teljesen és totálisan attól fog függni, hogy mit tesztek legközelebb.
Mi a következő lépés
Tehát, hadd beszéljük arról, hogy mi a következő lépés. Azt akarom, hogy menjetek szabadságra és tanuljátok meg
szeretni magatokat! Ennek kellene lennie az elsődleges munkátoknak 2013-ban! Vetkőzzétek le a félelmeket, az
aggodalmakat és tegyétek félre őket egy időre metaforikusan egy befőttesüvegbe. Alkalomadtán kivehetitek ezt a
befőttesüveget és aggódhattok vele együtt, de ne hagyjátok, hogy a középpontba kerüljön. A figyelemnek azon kellene
lennie, hogy kik vagytok, miért jöttetek, mi a következő lépés a bolygóért és annak a teljes felismerésén, hogy nem
vagytok egyedül.
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23 éve elmondtuk, hogy: „Nem vagytok egyedül.” Kimehettek erről a helyről és beülhettek az autótokba. Beindíthatjátok,
bekapcsolhatjátok a fűtést, de amíg arra vártok, hogy bemelegedjen, szeretném, ha átnéznétek a mellettetek lévő üres
ülésre és azt mondanátok, hogy: „Jó, hogy itt vagy.” Ez a Felsőbb-Én és Isten szeretetének egy elismerése, amely elkísér
titeket, bárhová is mentek. Észrevettétek, hogy mitek van belül? Szükségetek lesz a bennetek lévő tudásnak és a
kvantum-természetnek ezen egész gépezetére ahhoz, hogy elkezdjétek felfedezni a bennetek lévő „istenit”. Valósággá
kell válnia a számodra öreg lélek azért, hogy megtedd a következő lépést.
A személyes időkapszula
Most, ez a személyes időkapszulátok és ez az, amiről igazán beszélni szeretnénk. Három fajta időkapszula van. Van egy
fajta, amiről még nem fogunk beszélni. Van egy másik fajta a Földben és még egy fajta a DNS-etekben. Ez a spirituális
örökségetek, amely veletek együtt jött, amely készen áll a kinyílásra, mint egy lótuszvirág. Amikor megteszi, új
tudatosság lesz. Egy tekintetben béke lesz, amely nem szükségképpen békés. Egy tekintetben türelem lesz, amely nem
szükségképpen türelmes. Ez az, amikor meg kell változtatnotok magatokat, mert ez ötleteket, érzelmeket és egy olyan
tudatosságot szabadít fel, amely mindig bennetek volt, de csak most kezdi megmutatni magát ebben az új energiában.
Számítsatok a következményekre, amiket okozni fog. Ne legyetek megrémülve.
Hagyjátok az emberiséget csapkodni a maga módján, ahogyan teliholdkor teszi. Hagyjátok, hogy az őrültek kijöjjenek és
megtegyék mindazt, amit csinálni akarnak. Próbáljátok segíteni azokat, akik érintettek. Fogjátok a kezeiket azoknak,
akiknek szüksége van rá, de értsétek meg azt, hogy ez ideiglenes, mert ti nyertétek meg a nagyobb csatát kedveseim!
Van egy egész csokor energia, amely nem hisz bennetek, vagy bármiben, amit képviseltek. Ez az igazság. Nem látják a
fényt bennetek és csak azt érzik, hogy most valami hiányzik belőlük.
Nagyon régóta várunk, hogy átadjuk nektek ezeket az üzeneteket. Most van az, amikor a munka elkezdődik. Veletek kell,
hogy elkezdődjön olyan módon, amelyre lehet, hogy nem igazán vagytok felkészülve. Ez nem a cselekvésről szól, hanem
a létezésről.
Ezekben a pillanatokban és ezekben a hónapokban, azt akarom, hogy legyél tudatában annak, hogy ki vagy, öreg lélek.
Okkal jöttetek ide. Nem a rendszerrel harcoltok és nem egy áldozata vagytok. Ehelyett lassan a rendszerré váltok.
Vetkőzzétek le ezeket a dolgokat, amelyek zaklattak titeket. Tagadjátok meg az erejüket az elmétekben és a testetekben.
Mondjátok nekik, hogy kerüljenek mögétek. Elvégezendő dolgotok van és ez a mai nap igazsága. Az időkapszulákat gyönyörűek és készen állnak -, aktiválják ezen a bolygón. Látnotok kellene, hogy mi van bennük. Néhányatok fogja.
És ez így van.
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