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Reakció a váltásra 
Élő közvetítés - 2022. április 1. 

( Forrás: https://www.kryon.com/CHAN2022/k_channel22_Reaction-Shift.html ) 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

Sokan beszélnek a bolygó jövőjéről, ezért menjünk vissza az időben! Nem sokat, csak egy kicsit, és beszéljünk arról, ami 

a csillagászok által a napéjegyenlőség precessziójának nevezett időszakban történt! Hogy pontosabbak legyünk, az 
időkeret, amiről beszélni szeretnénk, a napéjegyenlőségek precessziójának közepe, a ti 2012-es évetek vége. 

A csillagászatban ez az elnevezés egy olyan időzítést jelentett, amikor a Föld 26.000 éves tengelyferdülése a semleges 

ponton, vagyis a tengelyferdülés közepén volt. Ez az a pont, ahol a billegés szöge áthalad a semleges ponton, és egy 

újabb ciklusba kezd. A bolygónak ez a helyzete félelmetes lehetőséggel bír, és ezt az ősök is tudták. Sok társadalom és 
kultúra ezt az időszakot célozta meg, mint az új naptárak és az új tudatosság időszakát. Ez volt az az idő is, mikor azt 

mondtuk nektek, hogy egy nagy váltás közeledik. 

Tehát lényegében a jövőtök itt van. A váltás energiájában ültök, és ez egy rövid emlékeztető arra vonatkozólag, hogy egy 

próba áll előttetek - láttátok, hogy jön, vagy más módon fogott meg benneteket? 

Az elmúlt 8 évben sokat közvetítettem arról, hogy az öreg lelkek hogyan készülhetnek fel a váltásra, és most a Föld 
határozottan benne van ebben. Nem csak, hogy benne, de még több is lesz ennél. Az egyik közvetítés, amit a 

közelmúltban tartottunk arról szólt, hogy hogyan láthatjátok és kezelhetitek azon változásokat, amiket a mindennapi 

életetekben közvetlenül a váltás miatt fogtok meglátni. 

Közületek sokan éreztétek, hogy ez az új energia érkezőben van, de nagyon lassan fog fejlődni. Mint minden másról, ami 
a bolygóval kapcsolatos, azt gondoltátok, hogy lesz esélyetek arra, hogy lassan alakuljon ki egy új normális állapot, és 

lesz időtök alkalmazkodni. 

Újra és újra használtuk az "új normális" kifejezést, már jóval azelőtt, hogy a hírekben láttátok volna. Hát az itt van. Bár 

számítottatok a váltásra, de talán nem számítottatok rá ilyen gyorsan? A COVID pont jókor jött - mondhatnátok -, mert 
most valami olyannak vagytok a kellős közepén, ami elkezdte újraírni a normátokat. Ez egy sokkal gyorsabb változás, 

mint amire számítottatok, és úgy tűnik, hogy nem is fog visszatérni a régi kerékvágásba. Ez így helyes. 

Hogy voltatok a COVID-ig? Készen álltatok rá? Gyakoroltatok valamilyen új energiát? Változtattatok valamilyen módon az 

életeteken? Az igaz. hogy a dolgok a tudatosság tekintetében már elkezdtek megváltozni. Volt egy új pápa, akit 
megjósoltam, és volt az "Én is" mozgalom. Elkezdtetek megváltoztatni mindenféle olyan dolgot, ami valóban elkezdték 

átírni a régebbi energiájú múlt paradigmáját. Ez már folyamatban volt. Néhányan közületek azt mondták: "Nos, ez az új 
normális, és készülünk egy magasabb tudatosságra ezen a bolygón. Ez a magasabb tudatosság lassan elvisz minket 
abba, amit úgy írtak le, hogy 'Az emberiség fejlettebb tudatossága'". Aztán ott volt a COVID. 

Most hová akarok kilyukadni? Kérdezem tőled fénymunkás, célzottan: 

Hogy álltok a váltással? 

Hogy birkózol meg az új normával? Most, amikor ezt az üzenetet közvetítem, a váltás továbbra is rálép mindarra, ami 

sokak életében normális volt. 

2022-ben vagyunk, amikor még mindig lezárásokkal, mandátumokkal, tüntetésekkel, boldogtalansággal és polarizált 
lakossággal van dolga ennek a bolygónak. Nagy a megosztottság azok között, akik nem értenek egyet, és azok között, 

akik egyetértenek azzal, amit a kormányok tesznek. Ez egyetemes, nem csak az országotokban van így. 

Soha nem volt még ehhez hasonló olyan megosztó kérdés, ami az egész bolygót ilyen módon érintette volna. Voltak 

kormányok, amik tettek dolgokat, és voltak országok, amelyek aztán reagáltak arra. Generációk óta sok minden miatt 
voltak már tüntetések, de ez az első alkalom, hogy ilyen világméretű problémát láttok. 

Kedveseim, a váltás világméretű kérdés. Kezditek már látni, hogy mindez talán éppen időben történik? A bolygó most 
azon a ponton van, ahol döntéseket kell hoznia, de a döntések meghozatalának folyamatában polaritás van. Ez a 

polaritás a következő. Kinek van igaza? Ki téved a vírus szabályait illetően? 
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Hatalmas a véleménykülönbség. 

"Nézd, nem engedelmeskednek, és a cselekedeteik veszélyeztetnek másokat." vagy "Ez helytelen. Maguk a szabályok 
azok, amik ártanak nekünk, nem látod?". Hadd kérdezzem meg: Rá tudok-e nézni azokra, akikkel nem értetek egyet, és 

azt mondani: "Ők is fénymunkások - és én nagyon szeretem őket." - vagy nem? 

Hogy állsz fénymunkás a váltással? 

Ezek a dolgok, amelyek most kerülnek bemutatásra ezen a bolygón, valójában a fénymunkás lakmuszpapírja. Láttátok a 

teszt érkezését, vagy az megragadott titeket... és a részévé tett benneteket? Ahol is elkapott benneteket a jó vagy a 
rossz, és aztán elmentetek jobbra és az haragossá tett titeket? Itt az idő kedveseim arra, hogy elkezdjetek olyat 

cselekedni, amit csak a fénymunkások tudnak megtenni! 

A társam (Lee) már korábban elmondta nektek ebben a műsorban, hogy a fénymunkások tudják, hogy az együttérzésük 

és a szeretetük olyan energia, amely célzottan - szó szerint más helyekre irányítható. A tudatosságotok energia. Ez az a 
hozzáállás, ahogyan gondolkodtok, egy energiamintát hoz létre. 

Hogy olyan szavakat használjunk, amelyeket igazán megértetek, miért nem nevezzük el ezt egy olyan mintás rakétának - 
a szeretet vagy az együttérzés mintázatával -, amit oda lehet küldeni, ahová csak kell! Egy olyan "szeretetrakéta". Amikor 

eléri a célpontját, akkor, felrobban a szeretetben és az együttérzésben, és szívek ezrei jönnek ki belőle. Leesik és szelíden 
landol más olyanokon, akiknek szükségük van rá. Micsoda egy elképzelés! Micsoda vizualizáció, ahol képesek lennétek 

célba venni az együttérzést és a szeretetet! Csakugyan, ez mehetne az egyik országból a másikba is. Néha csak az utca 

túloldalára. Talán a szoba másik oldalára? Talán a telefon másik végére? Gondoltatok már erre? 

Legközelebb, mikor elkezdtek izgulni amiatt, amiben hisztek, vagy mikor dühösek lesztek amiatt, hogy mások nem 
hisznek abban, amiben ti, akkor mit fogtok tenni? Csak arra gondoltok, hogy: "Tévednek! Hogy gondolhatják ezt? Miért 
nem látják az igazságot?" 

Vagy - talán, de csak talán - meghallgattátok a mesterlét jellemzőit, amiket átadtam nektek? Talán emlékeztek arra, hogy 

hatalmasak vagytok, túl azon óra érzelmein, és megvan bennetek az érettség és a bölcsesség arra, hogy szeretetrakétát 
küldjetek? Nincs is jobb mód erre, hogy kimondjátok, mint ahol is az együttérzést és a szeretetet célozzátok meg, majd 

azt a szobán, vagy talán az asztalon keresztül elkülditek valaki olyannak, aki talán egyáltalán nem ért veletek egyet. 

Kedveseim, a szeretet nem fogja megváltoztatni a véleményüket vagy a ti véleményeteket egy kérdésről, de üzenetet 
küld számukra: "Lehet, hogy nem értek egyet, de mindezzel szemben kedvesen állok hozzá. Tudom, hogyan legyek 
kedves azokkal, akikkel nem értek egyet. Ha ennek vége, a szeretet győzni fog." Hadd mondjam el, hogy mi történik, ha 
ezt teszitek! Nem számít, hogy mennyire dühösek, megérzik, amit tesztek. Hogy is ne éreznék meg? Épp most küldtetek 

nekik egy együttérző szeretetrakétát. Megérzik! 

A kedvesség fizikája 

Az egyenlet másik része? Visszaküldhetnek egy szeretetrakétát! Ez így működik! Erről már beszéltünk a gyógyításban is. 

Amikor elindítotok egy olyan folyamatot, hogy segítsetek valaki más gyógyításában, akkor az az energia visszajön 

hozzátok. Kölcsönösen kapunk energiát - mindig. 

A fizika párban működik. A fizika minden energiája párban működik. A kedvesség, az együttérzés és a gyógyulás segítése 
energiát küld. Ez energia. Minél többet küldtök el belőle, annál több jön vissza - bizonyos módon. Lehet, hogy nem 

verbalizáljátok vissza azt magatokhoz, de elmondom nektek, hogy a magas tudatosság energiájával a másik fél tudja, 

hogy mit csináltok! Megérti, hogy azt szeretetben teszitek. Lehet, hogy nem értetek egyet, mivel még nem láttátok, hogy 
ez megtörtént volna? Ez mit sem számít, hiszen az energiát megkaptátok. Az ember arra van teremtve, hogy érzékelje az 

energiát. A félelmet és a haragot azonnal megérzitek, nem igaz? Hogy álltok a szeretet küldésével és fogadásával azoktól, 
akikkel nem értetek egyet? 

Hogy vagytok eddig kedveseim, kedves Fénymunkások? 

Ez az új normális állapot, már itt van. Azt kérdezhetitek: "Kryon, ez mindig így lesz?" Természetesen nem. Ezek azok a 
próbák, amikről mondtuk nektek, hogy eljönnek. Valamint, hogy a vírus nem a teszt! Minden, ami a vírus és a vakcina 

körül forog, a tudatosságotok azon tesztje, amit pont ott kaptok, ahol a legjobban érzitek. Hogyan sikerült? Túl fogtok 

jutni rajta? Visszatekintetek és azt mondjátok majd, hogy: "Szeretettel és kedvességgel tettem." vagy inkább azt: "Hogy 
lehet, hogy ennyire tévedtek azok a fénymunkás barátaim, akiket régen ismertem?" 
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Dühösen fogtok visszanézni, és azt mondjátok: "Hát, örülök, hogy túljutottunk ezen?" Hadd mondjam el! Egy darabig 

még ebben a kis tesztben fogtok részt venni. Még nem érte el a tetőpontját. A vírus igen, de van még más is. Lesz még 
több döntés és lehetőség a szeretetrakétákra - vagy nem, de tudni fogjátok, mikor azok itt lesznek. Addig is csodálatos 

lehetőségeitek vannak. 

Most, azok számára, akik hallgatnak, és talán a jövőben vannak, és ez már régi hír - nektek is lesz valamitek. Mindig lesz 

valami, ami próbára tesz majd benneteket, hogy lássátok, használjátok-e a mesterléteteket és a fényeteket, vagy sem. 

Kedveseim, minél több fénymunkás képes ezt megtenni, annál gyorsabban emelkedik majd a bolygó tudatossága arra a 

pontra, ahol már nem kell többé így gyakorolni a teszteket. Automatikus lesz, hogy a kedvességet fogjátok keresni 
másokban, mint a lakmuszpapír tesztet, hogy lássátok, hogy hozzátok tartoznak-e barátként, vagy sem, vagy, hogy 

akarjátok-e, hogy a társatok legyen-e talán bármiben is. A mesteri képességet, a kedvességet és az érettséget fogjátok 
keresni, és nem fog számítani, hogy mit hisznek. Figyelj kedvesem! Mindig is különválnak majd az elképzelések azzal 

kapcsolatban, hogy mit hiszel el valaki mással szemben. A felfogásod és az ő felfogásuk közötti eltérés mindig útban lesz. 

Ilyen az emberi természet. Az, hogy hogyan kezeled, az maga a próbatétel. Ez hát az, ahol a mesteri képességetek 
elkezd megmutatkozni. 

Hogy álltok eddig? 

Ez a próbatételek ideje kedveseim. Ez az, amikor egy fénymunkás megmutatja, hogy fénymunkás. Ezek azok az idők, 
amikor több együttérzés, kedvesség és szeretet áll rendelkezésre, mint bármikor is az elmúlt 8 év során. 

Ezek azok az idők, amikről már évek óta mondtuk nektek, hogy eljönnek. Ez a váltás... egy olyan időszak, mikor a bolygó 
tudatossága elkezd megváltozni. 

Egy nap majd felébredtek mikor eltelt ez az időszak, és rá fogtok jönni, hogy milyen jelentéktelenek és kicsik is azok az 

témák, amik 2022 vitáit megteremtették. Az idő továbblépett, és a haragot kiváltó helyzetek is eltűntek. A nagy kérdés a 

következő. A mindezekre való reakcióitok vajon a barátság győzelmét és szeretetet hoztak-e létre? 

Ha szeretetet, akkor a barátaitok és a családotok még mindig a családotok. Nos, hogy álltok ezzel? 

Kryon vagyok, szerelmes mindannyiótokba. 

 
És ez így van. 

 

Kryon 
 

 
Fordító - Konrád Bálint 


