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Üdvözöllek benneteket kedves hölgyek, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
A közvetítés folyamata esetenként különböző lehet. Lehet erőteljes, lehet kedves, céltudatos, informatív és konkrét is. Az
olyan típusú üzenetek átadásához, mint a mai, a közvetítési formák közül a konkrétat használom. Ebben az esetben a
társam kivételesen velem marad, mert nincs benne semmi olyan, ami csakis a nőket illeti meg. Jó lenne, ha ő is
meghallgatná. Egy példát szeretnék átadni a számotokra az üzenet tanításában arról, hogy kik is vagytok.
Felmerül a kérdés: „Mi az esélye annak, hogy ebben az életben is nők legyetek, ha Lemúriában is azok voltatok, holott az
inkarnációs folyamatban váltogatjátok a nemeket?” Említettük már korábban, hogy a rendszer szándékosan hozott el
titeket nőként a napéjegyenlőségek precessziójához, azért, hogy visszatükrözzétek Lemúria energiáját. Lemúriában is nők
voltatok. Ez egyfajta tisztelgés a nem előtt, és tisztelgés az öreg lélek előtt is. Célja van, és egyenlő fontosságú minden
más dologgal, ami benneteket jellemez. Tehát szeretném ha tudnátok, hogy amit éreztek, azok bizony ugyanezek a nemi
jellegzetességek, valamint ugyanez az energia, amit most is hordoztok. Ez volt veletek Lemúriában is, amikor ott nőként
éltetek. Mindez azt jelenti, semmi esély sincs arra, hogy ezúttal nőként fogtok magatokra ébredni. A szertartásnak célja
van. Minden metaforikus, minden valami mást jelent. Annak oka pedig, hogy át kell essetek némi formalitáson és rituálén
egyszerűen az, hogy most egy múltban képviselt energiát hoztok át a jövőbe. De ezúttal még jobban bele akarok
mélyedni ebbe a témába, mint eddig tettem azért, hogy némi magyarázattal szolgálhassak számotokra a nővérek
szövetségéről.
Adtunk már át némi információt arról, hogy mi volt Lemúriában a sajátos, valamint, hogy az ottani társadalom miben
különbözött a maitól. Ezt nem fogjuk megismételni. Ahová most szeretnénk elvinni benneteket, azok az ősi idők: az
eredeti magvetés. A plejádiakról akarok beszélni. Ez a tárgykör nagyon távolinak tűnhet a mai valóságból, de valójában
nem is igazán távolabbi mint az, ha Lemúriáról beszélgetünk. A plejádiak magjait hordozzátok magatokban. Elmondtam
már korábban, hogy bolondság lenne azt gondolnotok akár egy pillanatra is, hogy földi életeitek voltak az egyetlen
létformátok ebben a galaxisban, hiszen közületek oly sokan éltek már más bolygókon, és majdnem mindannyian voltatok
már egyszer plejádiak is. Tehát ma egy kicsit meg akarom csiklandozni az Akashát, és megnézni, ismerősen hangzik-e
bármi abból, amit elmondok nektek.
Az ősök feljegyezték a Hét Nővér leszállását, és - mint az a történelemre oly jellemző - több párhuzamos történet is
keringett erről. Ezek aztán úgy összekeveredtek egymással, hogy végül egy olyan alakult ki, és került előtérbe, ami nem
elég pontosan képviseli a többit. A történelem folyamatosan ezt csinálja. Megőrzi a lényeget, de kiszínezi a történetet. A
Hét Nővér leszállása sem pontosan úgy történt, ahogy azt megörökítették. Ami viszont teljesen és tökéletesen helytálló
benne, az az a rész, hogy minden utazó nő volt. Beszélnem kellene nektek egy kicsit a plejádiak tudatosságáról. A 80%nál is jobban működő DNS-ükkel elsajátították azt, amit most a fizika tudatosságának fogok nevezni. A tudatosságuk által
képesek voltak ellátni magukat a szükséges dolgokkal, és megteremteni azt az energiát, ami ahhoz kellett, hogy egy
békés társadalomban éljenek. Felfedezők voltak. Megtanulták azt is, hogy a 80%-on működő tudatosság megteremti
annak a képességét, hogy olyan dolgokat tudjanak megtenni, amelyek a ti valóságotokban egyáltalán nincsenek jelen.
Olyan dolgok ezek, amiket még ma is megtesznek ezen a bolygón. Azon képességet, hogy árnyék-ént hozzanak létre,
amire én csak úgy utalnék, hogy „egyszerre két helyen lenni”. Ugyebár a plejádiak is fizikai testben élnek, akárcsak ti.
Nos, ez biológia - és ez nem változott az idők során. Teljes evolúciójuk folyamán rendelkeztek a spiritualitással, melynek
hatására a test egyre funkcionálisabb és egészségesebb lett. Ebből ered az, hogy azok eddigi beszámolói szerint, akik
testben látták őket, vagy akár az árnyék-énjüket, mindig magasabbnak látták őket, mint ti vagytok. A magasság a
táplálkozás tökéletesítéséből ered. Nincsenek túlsúlyos plejádiak. Nos, ez ott van az Akashátokban.
Kedves női munkások, nem ártana, ha elgondolkoznátok ezen egy kicsit. Ez a tudatosságból ered, nem pedig az étrend
függvénye! Meglehet, hogy még ma is, itt ezen a bolygón is, ott rejtőzik az Akashátokban a jó egészség titka. Nektek itt
nem állt rendelkezésetekre az, amivel ők táplálkoztak. Viszont rendelkeztetek azzal a tudatossággal, amivel ők a
táplálékukhoz viszonyultak. A plejádiak általában világos bőrűek. Ennek az az oka, hogy más a helyzetük a Napjukhoz
képest, mint nektek. A bolygóiktól - három is van belőle - a Napjuk a tietekénél kissé nagyobb távolságra van. Általában a
testhőmérsékletük is kicsit alacsonyabb, mint a tietek. Rá fogtok jönni arra, hogy a bennszülöttek története a Hét
Nővérrel más volt, mint ahogyan az le lett jegyezve, főként azért, mert a csillagokból jött nők nagyon kényelmetlenül
érezték itt magukat. Egyszerűen túl melegük volt. Viszont nők voltak! Amit ti itt továbbvittetek, az a Hét Nővér
hagyománya.
Nők voltak, akik eljöttek a bolygó minden területére. Testben, nem pedig az ányék-énjükkel. Az utazásuk nem volt
bonyolult. Erre a kvantum összefonásnak nevezett technikát használták, és valóban voltak űrhajóik is. De nők voltak. A
plejádiak társadalma nagyon magas szintű tudatossággal rendelkezett, amelynek részét képezte a nők magasabb
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tudatosságban játszott szerepének megértése és elismerése. Még a ti bölcsességeteknek is része az a mondás, hogy: „Ha
a nők irányítanák a világot, ők sohasem küldenék el a fiaikat háborúba.” Ez nem pontosan igaz, mert volt sok olyan
királynő és vezető, akik női mivoltuk ellenére is háborúba küldték az országaikat. De ettől még a mondás igaz. Ez a
közhelyízű igazság megállja a helyét, és a plejádiak tudták ezt. Azt kérdezhetnétek, hogy: „Hogyan hordozhatták a
magbiológiát, ha nem voltak itt a férfiak?” - hiszen a szaporodás folyamata nagyon hasonló volt a tietekhez. A válasz az,
hogy az eredetiknek - azoknak, akik eljöttek, hogy veletek találkozzanak - amiatt kellett nőknek lenniük, amit magukban
hordoztak. Erről mindjárt beszélni is fogok nektek. A férfiak csak később jöttek. Az ő társadalmukban, egy magasabb
tudatosságban, felismerték a nők és a férfiak tudatosságának a szerepjátékát. A magasabb tudatosságú és lágyabb
energia mindig is a női volt. A mai fizikai testetekben a nők és a férfiak agyi összeköttetései különbözőek. Ez még mindig
így van, és az ő esetükben is így volt. A ti agyatokban egy olyan kapcsolat van a lebenyek között, amely a férfiakéban
nincs meg. Ez a kapcsolat fejlettebb képességgel ruház fel benneteket a gyermekneveléshez. Itt pontosan a
gyermeknevelés az, amiről szó van. A nők voltak azok, akik elsőként szálltak le - mintegy tisztelgésként a Föld magvetése
előtt. Az anyák jöttek először. Nos, vannak a teremben olyanok, akik még nem szültek, tehát ahhoz, amit a
következőkben el fogok mondani nektek, nem lesz mindannyiótoknak tökéletes kapcsolódási alapja.
A szülés folyamata olyan energiát hordoz, amely egyedi a nők számára, és amelyet a férfiak sohasem lesznek képesek
megérteni vagy átérezni - még akkor sem, ha ott állnak közvetlenül a szülőágy mellett. Ennek nem az örömhöz vagy a
fájdalomhoz van köze, hanem magához a szülés folyamatához. Ahhoz, hogy a lágyékotokból előbújik a saját biológiátok,
semmi sem fogható. Hölgyek, ti pontosan tudjátok, miről beszélek. Semmi sincs ehhez fogható! Ebben áll a szertartás
lényege, valamint annak magyarázata, hogy a Hét Nővért miért Hét Nővérnek nevezték el. Az újjászületés energiájáról
van itt szó, amely teljes mértékben át lett örökítve a magvetés szertartásától kezdve, a Lemúriaiakon át, egészen
napjainkig. Az, aminek véghezvitelére ma összegyűltetek, arra irányul - igaz, mindössze metaforikus értelemben - hogy a
Föld energiája újjászülessen. Talán oly módon, hogy - az eredeti szándéknak megfelelően - visszaállítsátok a döntési
szabadság törvényét, miszerint a nők jönnek elsőként az újjászülető bolygó földjére, hogy szertartásaik és szándékaik
által a folyamat a gyermek megszületésében rejlő lágyságot és felismeréseket hordozza.
Van itt valami érdekesség, amiről tudnotok kellene, mivel a nők azt kérdezhetnék, hogy: „Ahogy a plejádiak egyre
fejlettebbek lettek, eljutottak-e valaha arra a pontra, ahol a fájdalomnélküli gyermekszülés lehetővé vált?” A válasz meglepő módon: igen! Aztán mégis elvetették ezt a lehetőséget, és visszatértek a természetes szüléshez. Felismerték,
hogy mindazon technológiák, amelyek megszakították a fájdalmat a szülés folyamatán belül, azok magát az élményt is
megváltoztatták. Egy magasabb tudatosság képes volt kiiktatni a kémiai problémákat, de egyben meg is változtatta
magát a megtapasztalást. A fájdalom szükséges, hiszen ez az, ami a terhesség vállalása előtt elgondolkoztat benneteket
azon, hogy valóban akarjátok-e a dolgot. Ez az, ami a szándékot megerősíti, a tapasztalatot pedig - még ha fájdalmas is még mélyenszántóbbá teszi. A bolygó most fájdalmon megy keresztül, miközben egy új energiának ad életet. Azok a
szertartások, amelyeket kizárólag ti nők gyakoroltok, a megfelelőek és helyesek ezalatt az idő alatt. Mivel ti
szolgáltatjátok azt az energiát, amelyet csak a nők ismernek: azt, hogy milyen érzés életet adni. Nem a fájdalomról szól
ez, hanem a kapcsolatról. Birtokában vagytok a biológiának, és ez továbbra is megmarad nektek. Az új ember, az új
energia és az új tudatosság a régi öléből érkezik.
Öreg lélek, azt hiszem, érted, hogy miről is beszélek. Kezdődjön hát el a szertartás!
És ez így van.
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