A jövő energiája
Newport, Kalifornia - 2014. december 7.
( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2015/k_channel15_newport-15.html )
Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott
anyagba esetenként belekerülhet plusz információ is, mivel az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak és
olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a
kibővített üzenetet, amely 2014. december 7-én Newport-ban lett átadva.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ez a rendkívüli közvetítés tele lesz információval - ahogy az lenni szokott -, de lesz valami más is, amit felkínálunk még. A
2014-es naptári évetek teljességének közelébe érkezünk. Ez rendszerint a számvetés ideje. Ebben a különleges
teremben, az energia, amit a kísérettel együtt létre szeretnénk hozni körülöttetek, az a gratulációké.
Azt szeretném, ha leülnétek és sütkéreznétek a megbecsülésben. Szeretném, ha ezekben a pillanatokban
felszabadulnátok azon kérdések és problémák alól, amik veletek jöttek. Csak üljetek ott, és ha fájdalom van a
testetekben, akkor szabadítsátok fel azt! Testi szinten teljes mértékben megértjük azt, hogy azok vagytok amik, hogy
keresztül kell mennetek azokon, amiken - viszont megvan az erőtök ahhoz, hogy felszabadítsátok ezt egy időre, a
következő néhány pillanatra.
Nem érdekes, hogy milyen üzenet következik, vagy hogy mi lesz elmondva, egy másik energia is jelen van, amely áthatja
a termet. Ez "rátok ül", felettetek lebeg, figyel benneteket, emlékszik rátok, hálás nektek és ismer benneteket. Még ha el
is kezdjük az információt, azt kérjük, hogy ezekben a pillanatokban, teljességükben érezzétek, értsétek és élvezzétek a
kimenő üzenetek sokaságát.
A sejti evolúció feltevése
Ha ezt most hallgatjátok vagy olvassátok, és nem vagytok fizikailag is jelen ezen a találkozón, akkor valamit ismertetnünk
kell veletek - egy feltevést. Van pár olyan tudós és kutató, akik abban hisznek, hogy az emberi agy minden olyan dolgot
tartalmaz, amit valaha is csak tartalmazhatott. Mondhatni zsenialitást, intelligenciát, a fizikán túli megnyilatkoztatást és
mesterlétet tartalmaz minden egyes emberi sejtben. De ezek a tulajdonságok el vannak zárva, és valahogy - a kémiától
és azon többdimenziós energiától függően, amely minden emberi agyban létezik - van egy olyan energia beállítás, amely
zárva tartja ezeket. A "hiedelem" ebben talán az lehet, hogy a megfelelő időben majd olyan bizonyos energiák fognak
megérkezni, amelyek felnyitják ezt. Ez az elmélet - amely kiteljesíti és kifejleszti az embereket, hogy készen álljanak
mindenre.
Nos, ez az elmélet ellentétben van a másikkal, amely azt mondja nektek, hogy az emberi agy nem teljes, és hogy ez
csupán egy folyamati részeredmény, amely a jövőben majd elhozza a sejti evolúciót. Ez azt mondja, hogy nem vagytok
okosabbak annál, mint a test azon teljes képessége, hogy okos legyen. Semmi sincs azon túlmutatóan a testetekben,
mint amit láttok, és azért fogtok végül sejteket növeszteni, hogy egy kicsit fejlettebb emberi lényt teremtsetek meg.
Elmondanám nektek, hogy az előbbi két elmélet közül az első a pontos. Az evolúció mostantól az energián fog alapulni,
nem pedig a kémián, és fel fogja oldani a rejtett bölcsességet és a sejtszintű hatékonyságot - valami olyat, ami már eleve
ott van, bele van építve.
Néha ezen feltevés bizonyítéka furcsa módokon érkezik meg kedveseim, és mikor meglátjátok, nem tudjátok, hogy mit is
kellene csináljatok. Az agyi serülés egy Akasha emlékezést fog kiváltani, melyre egy művészeti képesség fog azonnal
keletkezni úgy, hogy ez az ember sohasem volt művész korábban. Néha történik valami, egy koppintás a fejre - talán egy
szerencsétlenség, - ahol is "kitermelődik" a zseni ott, ahol egy sem volt azelőtt. Ezek azon kis bizonyítékaitok arra nézve,
hogy az előbbi elmélet talán teljes mértékben igaz lehet - egy olyan, ami azt mondja, hogy: "Bennetek minden arra vár,

hogy kijöjjön."

Vessetek egy pillantást a spontán gyógyulásra, mert ez egy kirakós, néhányan viszont azt gondolják, hogy egy csoda.
Hogyan tudná a test esetleg azonnal meggyógyítani önmagát a néhány legrosszabb kiegyensúlyozatlanságból és az
emberiség által ismert betegségből? Mégis, ez ismételten megtörténik újra és újra. Tehát a spirituális logika azon
területére értetek el, amit tanítottunk már. Vessetek egy pillantást arra, hogy mit is mondtam a múltban: jelenleg a
bolygón lévő régi energia a DNS-eteket körülbelül 33-34%-ra korlátozza be. A hosszú életű és bölcs mestereknek, akik
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ezen a bolygón jártak, ez 80-90% volt. Minden, amit tettek, az azért volt, hogy megmutassák a számotokra, hogy mit is
tudnátok megtenni. Ezt tanítottuk újra meg újra. Hadd legyen ez az a felvetés, amellyel elkezdjük.
Ennek a fizikája: egy áttekintés
Most következzék egy kis fizika, amit "spirituális fizikának" fogok hívni, így már nem lesz túl bonyolult. 1993-ban átadtunk
egy könyvet a számotokra "A végső idők" címmel. Ebben a könyvben tettünk pár kijelentést. Beszéltünk a Föld mágneses
hálójáról és elmondtuk, hogy ennek ott kellett lennie, hogy az emberi élet létezhessen - és az ott is volt. Abban az időben
a tudomány nem értett egyet, de most már ezt sokan átlátják. Azzal folytattuk, hogy átadtuk nektek ennek az ezotériáját,
amelyet társam a "woo-woo" résznek hív. A DNS-etek egy olyan többdimenziós molekula, amelyben minden benne van,
amit csak ismer a világegyetem. Ez hordozza az Akasha jegyzeteteket, az összes életeteket, minden spirituális célotokat,
a spirituális lényeteket és a karmátokat. Minden ott van a DNS-etekben. Persze, sohasem lesz bebizonyítható, amíg ez
csupán egy spirituális tulajdonság. A DNS egy mezőt hoz létre, és ezt (Héber szóval) "Merkaba"-nak nevezik.
Azt is elmondtuk nektek, hogy a Föld mágneses hálója, egy olyan többdimenziós energia, amely napi szinten ad át
bizonyos dolgokat a DNS-eteknek. A háló aztán egy jelentősebb energia-átadó rendszerré fog válni. Azon néhányak
számára, akik figyeltek, össze kellene állnia a képnek: ha a háló megváltozik kedveseim, akkor ti is megváltoztok.
Elmondtam nektek, hogy háló sokkal inkább 10, mintsem 100 éven belül változhat meg, és így is lett. A háló mágneses
elmozdulását egy iránytűvel is megmérhetitek. 1993 és 2002 között nagyot mozdult el, sokkal többet, mint a modern
emberi történelem során bármikor. Elmondtuk, hogy ez bekövetkezhet - és így is lett. A háló csoportunk itt maradt 2002ben, úgy ahogy mondtuk, ahogy szeretnénk.
Ismételten - mindazoknak, akik figyeltek, nekik tudniuk kellett, hogy történt valami. Azt is elmondtam nektek azokban a
régebbi, kezdeti átadásokban, hogy nem lesz világvége, és nem is volt. Továbbá azt is, hogy nem lesz III. Világháború,
az sem történt meg. Az összes jóslattal ellentétben, amik másképpen szóltak, mi azt mondtuk el nektek, hogy az emberi
lények számára létezik a lehetőség arra, hogy átlépjék a jelzést, túléljenek, és egy új energia kezdődjön el a bolygó
számára. Azt mondtuk, hogy ez lehet a béke kezdete a Földön - és ez az, ahol ma tartotok. Mindazon években beszéltünk
már nektek azon lehetőségekről, amiben ma vagytok, hogy hallgatjátok ezt az üzenetet, és hogy azt kérdezitek, mi a
következő lépés. Nos, ezennel fel is címkézem ezt a közvetítést: "A jövő energiája"
A jövő energiája
A múlt héten átadtam nektek egy közvetítést arról, hogy mi várható az elkövetkezendő három évben. A ma esti üzenet
azokról az energiákról fog szólni a számotokra, amelyek ezeken túl fognak megnyilvánulni. Néhány változásra számítotok,
valamint arra is, hogy azok miért történnek meg. Lehet, hogy több alkalommal is meg szeretnétek hallgatni ezt a
közvetítést a későbbiekben, hogy összerakjátok azt, mivel összefoglalók, áttekintések és új információk is egyaránt
vannak benne.
Tehát mielőtt elkezdjük, mit is alapoztunk meg?
Első számú: A DNS-eteken keresztül, az emberi testbe ragyogás és mesterlét van bezárva, amely körülbelül 34%-os
hatékonysággal üzemel.
Kettes számú: A bolygó mágneses hálója mindenhez hozzáigazodik, amit a DNS-etekkel tesztek. Ennek ahhoz is köze
van, amit az emberi természetnek hívtok, ahhoz, amit akartok és ahhoz is, amit megteremtettetek. Látszólag állandó,
sohasem változik meg, és úgy tűnt, hogy ennek ez a módja. Mi azonban ezt most a DNS ideiglenes lezárásának fogjuk
hívni. Látjátok, amikor az emberi tudatosságotok és a spirituális érettségetek elkezd elmozdulni a következő években,
akkor a DNS-etek el fog kezdeni megváltozni. Ennek semmi köze sincs a kémiához, hanem mindennek a benne tárolt
energiához van köze, amely újraírja az adatokat. Az új energiák olyan bizonyos részeket fognak kinyitni, amelyek le voltak
zárva. Néhányuk pontosan azok a részek lesznek, amelyekről éppen ezen közvetítés elején beszéltem nektek - a
gyógyulással és az Akashával kapcsolatos rejtélyes dolgok.
A csomópontok és a nullpontok - a jövő energiái
Nos, lépjünk tovább egyel! Az elmúlt két évben a csomópontok és nullpontok, valamint a bolygó időkapszuláinak
megnyílásáról beszéltünk nektek, amelyek erre az új energiára vártak. Elmondtuk nektek, hogy kik helyezték el őket ott,
és azt is, hogy maga a Teremtő Forrás felelős értük. Elmondtuk, hogy több, mint 100.000 éve ott vannak - arra várva,
hogy fel legyenek nyitva, ha átlépnétek a jelzést, és hát ti épp ezt a lépést tettétek meg. Lassan nyílnak fel. Be is
azonosítottunk és párba is állítottunk már néhányat közülük nektek. (http://www.kryon.hu/2013.05.26.php)
Elkezdenek felnyílni.
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Mit csinálnak ezek? Elmondom én nektek. Információt áramoltatnak ki magukból a mágneses-, kristály- és Gaia hálókba ezen bolygó három, emberek közötti aktív hálójába. Abba, amely maga a köztetek és a tudatosságotok közötti
csatlakozás. Ez az, ahová ezek az információk áramlanak. Ugye, milyen érdekes is ez? Az információ nem megy
közvetlenül a tudatosságotokba, hanem a hálóba megy. Nos, valójában ez engedi meg a szabad választást, mert nem az
elmétekbe helyezi el azokat - az érvénytelenítené a szabad választást. Helyette felrakja őket a hálókra. A szabad
választással bármelyik ember mindent semmibe tud venni, amit csak mondok és kisétálhat a teremből. Azt mondhatják,
hogy: "A székben ülő ember egy csaló. Az információ képtelenség. Ez ostobaság!" Ugyanakkor meglehet, hogy az eme
"kétkedő" mellett ülő lesz az, aki csodálatos módon éppen ezen a napon gyógyul meg. Hát ez a különbség. Szabad
választással, a körülöttetek lévő dolgok elfogadása vagy elutasítása a kulcs ahhoz, hogy megtiszteljétek saját, egyéni
tudatosságotokat.
Az űr közelgő új energiája
Ha látnátok a többdimenziós energiákat, és meglenne a képességetek arra, hogy hátralépjetek és megnézzétek a
Naprendszereteket, ahogyan a galaxis közepe körül rohan, akkor egy olyan kanyargós energiát láthatnátok meg, amelyek
kereszteződnek jelenleg. Azt mondhatnátok most, hogy mindeddig a Naprendszeretek egy védelmező energiabuborékban
volt, mióta az élet csak elkezdődött ezen a bolygón. Ez egy csillagászati mérték és a tudomány által ismert dolog. Még
neve is van, tehát nem ezoterikus. Ahogy ez a buborék kipukkan, és ti az űr egy új területébe mozdultok el, akkor a
kanyargó energia, amellyel most metszitek egymást, más lesz. Valójában ez csupán egy magasabb energiát képvisel - bár
néhányan inkább sugárzásnak hívnák.
Ahogy a Naprendszeretek határozottan elmozdul ebbe az energiába, ez lesz az első alkalom arra, hogy ez bekövetkezzen
az emberekkel a Földön. Évmilliókat vett igénybe a Naprendszereteknek, hogy megtegyen egyetlen fordulatot a
középpont körül. Ezért nem voltatok itt a legutóbbi alkalommal, mikor ez megtörtént. Most viszont a bennetek lévő
Teremtői magok tudatosságával hagytátok ezt jóvá, és itt van, érkezik is a sugárzás, menetrend szerint. Elmondtuk és
közvetítettük is ezt már korában, ez nem új információ. Most viszont összerakjuk őket - nézzük az összefüggéseket.
Az első dolog az, hogy ezt a sugárzást a legnagyobb dolog fogja fel a Naprendszeretekben - mégpedig a Napotok. A Nap
egy nukleáris motor és ennek van a legnagyobb energiája a rendszeretekben. Az új sugárzás a Napotokhoz csatlakozik és
a Nap azon nyomban meg is változtatja tőle az energiáját. Aztán szétharsogja ezt az új információt a Napszélen át (a Nap
helioszféráján keresztül) közvetlenül a Földnek. Az pedig azonnal be is fogja fogadni a Mágneses Háló által, mert a
Mágneses Hálótok mindig minden energiát befog a helioszférából. A helioszféra (a Nap mágneses hálója) átfedi a Föld
Mágneses Hálóját és az információátvitel körülbelül valami olyan, hasonló dolgon keresztül megy végbe, amit általában
"indukciónak" hívnak. Namármost, mindez a Mágneses Hálótokon belül történik. Áttekintésként emlékezzetek rá: arra
tanítottunk benneteket, hogy bármilyen tulajdonság is kerül a Mágneses Hálótokba, az aztán a DNS-etekbe lesz
továbbítva. Kössétek össze a pontokat egy 25 éves üzenettel: az új energia hatással van a Napra. A Nap adja az energiát
a hálótoknak, a háló pedig a DNS-nek adja tovább. Érintettek vagytok benne. (www.newscientist.com)
Új "üzenet" az űrből
Hadd mondjam el nektek, hogy mi az az üzenet, amely el lett mondva: szabadítsátok fel a 44%-ot! Ez az üzenet. Az
emberi faj átlépte a jelzést, és készen áll az evolúció következő lépésére. Az "öreg lélekről" beszélek. Ti vagyok azok, akik
először kapják meg ezt az üzenetet. Ti vagytok és néhány "öreg lelkű" gyermeketek, aki először elkezdik megérezni és
elfogadni ezt.
Hadd mondjam el nektek, hogy ebben a mai leckében az első dolog, ami ezt a nyitányt elkezdi, az fogja elkezdeni
megteremteni azt, amit mi "Aksaha kifinomultságnak" fogunk nevezni. El fogtok kezdeni emlékezni, és ennek itt is van az
ideje. Meg tudjátok ezt ünnepelni? Itt az ideje annak, hogy amikor megszülettek, ne a semmiből kezdjétek el és ne
csináljatok meg mindent újra és újra. Ehelyett emlékezni fogtok!
Néhány olyan egyénhez szeretnék beszélni, aki hallgatja ezt és itt van a teremben. Az unokáitok voltak olyan vakmerőek,
hogy elmondják, kik is voltak ők valaha? Ne is emeljétek fel a kezeiteket, tudom, hogy itt vagytok! Ők érzik és tudják is
ezt. Ezen kisgyerekek szájából olyan mélyenszántó információk hangzanak el, amit ez a bolygó sohasem hallott még!
Tudják, hogy kik ők! Néhányuk rátok mutat az ujjával és azt mondja: "Nem emlékszel? Én voltam az anyukád a másik
életben." Ez egy kissé zavarba ejtő, nem igaz?
Azt szeretném, ha emlékeznétek a leszületésetek egyik olyan területére, amelyet újra és újra átadtunk nektek. Ti családi
csoportokba születtek le. Ennek oka van, mégpedig a kényelem és az öröm. Ez így van, így működik - tehát nem kell
mindig minden egyes ember energiáját folyton minden alkalommal megtanuljátok. A család energiái együtt maradnak, és
ily módon jobban megvalósíthatjátok őket. Mindig jóindulatú oka van ezeknek a dolgoknak. Az élet ezoterikus
rendszerének minden egyes tulajdonsága - akár a hálóitok, vagy az újjászületés - jóindulatú. Hallottátok ezt? Ez egy
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csodálatos rendszer, és nem véletlenszerű. Nem az ítélkezésről szól, nem a büntetésről. Ehelyett ez Isten szeretetéről
szól. Amit el akarok mondani nektek az az, hogy ami megváltozik, az az energia.
Akasha kifinomultság
Tehát, megalapoztuk mindazt, hogy elmozdultok ebbe az új sugárzásba, és hogy ez keresztezi a Napot. A Nap szétkürtöli
ezt a mágneses mezőtökben (a Napszél által), a mágneses mező pedig beszél a DNS-etekhez. Hirtelen ott van a
lehetősége annak, hogy néhány DNS-etek fel legyen nyitva. A felnyíló Akasha kifinomultságának tulajdonságai segíteni
fognak nektek abban, hogy emlékezzetek rá, kik is voltatok. Nos, ezzel az emlékezéssel együtt jár az energia is. Nem
azzal kapcsolatosan, hogy kik voltatok, hanem inkább annak az energiáját adja meg számotokra, amit tettetek - nem
fizikailag értem, hanem energetikailag és mentálisan. Az öreg lelkek magukkal cipelik a tapasztalataikat. Amikor egy
gyermek szemébe néztek, akkor olyan bölcsességet fogtok látni, amely alig várja, hogy kitörjön. Kedveseim, ezek a
gyerekek mások. Nem fognak keresztülmenni azokon, amiket ti csináltatok! Egy teljes új csoportnyi eredménnyel
rendelkeznek, és ezek legtöbbje próbálja segíteni a régi eredményeket, amiket ti magatok teremtettetek meg nekik!
Van valami, amit az előző közvetítésben felhoztunk, és "bölcsesség faktornak" hívtunk. Nos, a bölcsesség faktort az
Akasha kifinomultsága okozza. Az emberi életet újra és újra leélve, elkezdtek emlékezni arra a bölcsességre, amelyet
ezen elmúlt életek során nyertetek el. Nem szükségszerűen fogtok arra emlékezni, hogy kik is voltatok, hanem inkább a
tényre, hogy léteztetek és a tapasztalatokra, amiket szereztetek. El tudtok képzelni egy olyan gyereket, aki úgy érkezik
meg a bolygóra, hogy tudja, hogy hogyan kell olvasni? El tudtok képzelni egy olyan gyereket, aki tudja, hogy ne érintsen
meg forró dolgokat? Honnan ered ez? Egyre több ilyet fogtok látni és érezni, hogy "jártam ott, megtettem azt".
Az Akasha kifinomultsága az elmúlt életek alatti tapasztalatokra való visszaemlékezés. Ahogyan a gyermek felnő, ez az
emlékezet tiszta bölcsességgé válik. Ahogyan a gyermek elkezd felébredni és a tobozmirigy megnyílik, valami más is
történik. A háló a DNS-en keresztül elkezd "beszélni" a gyermekhez. A hálóban azon időkapszulákból származó információ
is jelen van, amelyekről az elmúlt közvetítésekben beszéltünk. Az időkapszulák fokozott bölcsességgel és tudással kezdik
el táplálni a bolygót. Többé már nem kell újra leszülessetek ahhoz, hogy felébredjetek! Az Akasha kifinomultság azt
jelenti, hogy az emberek hirtelen többet tudnak majd, mint más gyermekek a múltban - sokkalta többet.
Gyorsítás
Ez a terv. Ez egy gyorsító rendszer, egy energiarendszer a bolygószintű felemelkedéshez. Sokáig fog tartani, hogy
megvalósuljon kedveseim, de ez éppen most kezdődik el. Ezen kezdet jelentéktelennek tűnő bizonyítékait fogjátok
meglátni 2015, 2016, 2017-ben. Csupán némileg fogjátok ezt látni, viszont sok helyen. Ezeknek az energiáknak sok időre
van szükségük ahhoz, hogy megérjenek. Nem fognak gyorsan és azonnal megtörténni. Néhányan közületek meg lesznek
győződve arról, hogy a világ egy sötét helyen halad keresztül és ti mindannyian vele mentek. Ez azért van, mert nem
látjátok a változásokat pont amiatt, amik és nem értitek meg, hogy mi is történik valójában. Elmondtuk ezt már korábban
- azt, hogy sötét helyeken sok fényt ragyogtok ki, és hogy azok a dolgok mindig is a sötét tárgyakban voltak. Ez az, amit
most láttok, és egyre többet fogtok látni belőlük. Ezek a sötét dolgok mindig is ott voltak, csak mostanáig - ameddig ti
rájuk nem tettétek - sohasem vetült rájuk a fény.
Az énvaló tudatossága
Az Akasha kifinomultsága bölcsességet teremt, és ez a bizonyos bölcsesség valami olyan más dologba fordul át, amelyről
beszélni szeretnénk veletek. Hogyan példázzam nektek ezt a történetet? Amikor egy organizmus összetettebbé válik,
akkor jobban működik. A több sejt többé egyesül, jobban kommunikál és működik együtt. Amikor életerőként
kifejlődtetek, akkor a rendszerek bonyolultabbakká és érettebbekké váltak. Olyan emberi lényként találtátok magatokat,
aki végezetül azzal rendelkezett, amit érzésnek neveznénk. Mondhatni, tudatában vannak annak, hogy itt vagytok.
Hamarosan egy olyan másik közvetítést fogok átadni nektek, ami ténylegesen megmagyarázza az élet evolúcióját a
Földön. Az élet sejtjei szaporodnak, élnek, és fogyasztják azt az energiát, amelyet a tudományban még nem láttok.
Az énvaló tudatossága az egyike a spirituális intelligencia első tulajdonságainak, és ti most itt ültök vele együtt. Ma
sokkal, de sokkal magasabban fejlettebbek vagytok, mint az alattatok álló állatok. Belenéztek a szemükbe és érzelmet,
szeretet, intelligenciát láthattok, de ők nem igazán tudják azt, hogy kik is vagytok - nem úgy, mint ti. Az agyatok a
legjobb a bolygón, és ez azért történt meg így, mert jóval összetettebbé kellett, hogy váljon. A rendszerek itt oly
módokon működtek együtt, amire még nem jöttetek rá.
Nos, miért is mondom el ezt nektek? Azért, mert ez az alapvető igazság egyáltalán nem tükröződik vissza társadalmilag.
Észrevettétek valaha is azt, hogy minél nagyobb egy szervezet, annál működésképtelenebbé válik? Nos, megvilágíthatom
számotokra a lényeget, hogy ez pontosan az ellentéte annak, ami időről-időre a sejti szerkezetekkel megtörténik? Valami
hiányzik! A sejtek olyan módon hangolják össze egymást, amelyet még nem fedeztetek fel. Az egyik tudja, hogy mit
csinál a másik. Egy kémiai és elektromos egyensúly következik be. Mindannyian próbálják kiegyensúlyozni egymást. Ez az
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összenövéssel és összefüggéssel rendelkező rendszer szépsége. Ez rak össze mindent, így mindannyian ugyanazzal az
információval rendelkeznek és mindannyian ugyanazon intelligens cél irányába munkálkodnak. Hogyan is tudna az emberi
testetekben lévő ezermilliárdnyi sejt mind együtt dolgozni, hosszú ideig élni, együttműködni és a legjobb formájukat
hozni azért, hogy életben maradjanak - míg ellenben párszáz embert összerakva, azok működésképtelenek?
Tudjátok, hogy igazam van. Minél nagyobb a szociális szervezet, annál rosszabbul működik. Aztán bekerültök a
kormányzatba - nem is kell mondanom nektek. Néhány esetben ez úgy tűnne, hogy a szervezet valójában ostoba, mivel
túl sokuk próbálja ugyanazt a dolgot csinálni. Mi a baj ezzel a képpel? Hadd mutassam meg nektek, mert ez meg fog
változni.
Egyesülő tudatosság
Itt egy új kifejezés: egyesülő tudatosság. Az emberi lényeknek ugyanolyan fajta tudati tulajdonságokkal fognak
rendelkezni, mint amit a sejtjeitek is élveznek. Össze lesznek kapcsolódva. El fogják kezdeni megismerni azt, amit a
többiek gondolnak. Nem személyesen vagy privát módon, hanem intellektuális és segítőkész értelemben. A józanész lesz
a vezető. Igen hamar valami olyan dolgot fogtok megtapasztani, amiről sohasem gondoltátok volna, hogy megtörténhet:
a nagy szervezetek el fognak kezdeni sokkal jobban működni, amint ahogyan eddig. Még arról a napról is beszéltünk,
amikor igazgató nélküli vállalatok lehetnek. Ez mind ennek a része kedveseim. El tudtok képzelni egy olyan helyzetet,
ahol senki sem felelős? Ez csakis akkor történhet meg, ha minden egyén együttesen ismeri a következményeket. Értitek,
hogy mit is mondok?
Ez kedveseim a bölcsesség faktor. El tudjátok képzelni azt, hogyan fog ez mindenre kihatni? Kezdjük egyszerűen:
kapcsolatok, üzleti élet általánosságban, vállalatok, politika és kormányzat. Ha a tudatosság fizika (ahogyan említettem),
akkor az azt jelenti, hogy a bölcsességnek léteznek abszolút fizikai szabályai és, hogy ezek megláthatók, illetve
kidolgozhatók.
Emlékeztek a sugárzásra, ami a Naprendszeretekben az utatokba kerül? Emlékeztek arra, hogy ez el fogja találni a
Mágneses Hálót? Mindezek el fogják kezdeni felnyitni a DNS-eteket. Csak azt fogja felnyitni, amit a szabad
választásotokkal elfogadtok kedveseim. Ez nem történik meg veletek addig, ameddig engedélyt nem adtok rá. Az a
munkám, hogy elmondjam nektek, hogy figyeljetek erre!
Mindannyian visszajöttök, elmondtam már ezt nektek. Mindannak ellenére, hogy most a fáradt testetek mondja azt, hogy
visszajöttök. Képzeljetek el egy fiatal testet, mindazzal a tudással, amit ebben a körben szereztetek meg, ahol nem kell
majd ugyanazokat a hibákat elkövessétek! Frissen, jól kinézve és emlékezve fogtok megérkezni! Ezt a bulit nem fogjátok
elszalasztani kedveseim. Minden egyes alkalommal, amikor látlak titeket a fátyol felém eső oldalán, akkor alig várjátok,
hogy újra odamenjetek, különösen, ha pár helyrebillentés is közeleg. Sok időt töltöttetek el, harcolva a régi energiával
kedveseim. Most miért is ne élveznétek azt, amiért megfizettetek, és amit megérdemeltek? Több is van még.
Újra a játszótér
Múlt héten elmondtuk nektek azt, hogy ez mind a játszótéri gyermekek a hasonlata. Vissza tudtok emlékezni rá, hogy
milyen volt a játszótéren lenni? Emlékeztek az erőszakoskodásra? Emlékeztek az alkalmatlanság érzésére, vagy arra, hogy
ti voltatok erőszakosak? Lehet, hogy le kellett játsszátok - akármi is volt az -, amit a fiatalkori tudatosságotokban tettetek.
Más gyerekek is ugyanezt csinálták. Ez volt a túlélés. Bármit megtettetek, amit csak tudtatok azért, hogy tartsátok
magatokat.
De ez megváltozott, ahogyan felnőttetek. Fiatal felnőttekként többé már nem műveltétek ezeket a játszótéri dolgokat.
Nem kötekedtetek, dobálóztatok kövekkel, vagy csúfolódtatok. Most már jobban tudjátok, mert felnőttetek és bölcsebbek
lettetek. Nos, gondoljatok egy olyan emberiségre, amely mostanáig soha nem került ki a játszótérről. Ebben az új, 2012
utáni energiában, megkaptátok az érettség szerszámait, amelyet kiérdemeltetek. Új szemmel látjátok a civilizációt és a
játszótér kezd eltűnni. A bölcsesség elkezd ráébredni erre.
Kedveseim, nem fogtok rendelkezni egy új energiába belépő emberiséggel, ameddig háborúzó barbárok vagyok. Apropó,
korszakokon át műveltétek mindezt! Éveken át tanultátok, hogy hogyan öljétek meg egymást egyre jobban és jobban,
majd egyszer csak hirtelen megváltozott a tudatosság. Az emberek elkezdték felismerni nagymértékben azt, hogy: "ez
nem az, amit szeretnénk". Óh, higgyetek nekem, folytonos vita lesz erről - de a többség lassan fel fogja ismerni ezt.
Pont úgy, mint a valós életben: felismertek majd jó néhány olyan erőszakoskodót, aki sohasem nőtt fel, és még mindig a
"játszótéri szabályok" szerint játszik. Most is láthatjátok néhányukat a bolygón. Örülnének, ha foghatnák a régi, sötét
energiát és visszahelyezhetnék oda, ahol az 2012 előtt volt. Örülnének, ha megijeszthetnének benneteket, de ez nem fog
megtörténi. A bölcsesség változóban van.
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A Veleszületett el fog kezdeni megváltozni. A "veleszületett" az okos testi intelligencia - az az energia, amely az
izomtesztelés során kommunikál veletek. Hiányzik a híd a fizikai test és a Veleszületett között, de el fog kezdődni
felépülni. Hadd egyszerűsítsük ezt le. Végezetül ti lesztek a saját intuitív orvosaitok. Tudni fogjátok, hogy a testetekben
mi zajlik, minden szervetekben és mirigyetekben. Tudni fogjátok, hogy a véretek egyensúlyban van-e! Nem gondoljátok,
hogy az agyatoknak ezt tudnia kellene? A Veleszületett már tudja! Az mindig megpróbálja kiegyensúlyozni önmagát, és az
egyetlen dolog, amit mellőz, az a tudatosságotok! Teljesnek hangzik ez a jelenlegi rendszer számotokra? Nem működik
valami jól, de amikor elkezdtek 44%-on működni, akkor ez valósággá válik. Ez csak a kezdet kedveseim.
Képzeljetek el egy olyan emberi lényt, aki tudna ezekről a dolgokról. Rájuk tekintve azt mondhatnátok, hogy szuperemberek. Hogyan rendelkezhetnek ezzel? Üdvözlünk benneteket a jövőben! A béke a Földön csak a kezdet, és ez "nem
egy kiagyalni való dolog" - ahogyan a társam mondaná - mivel ez együtt érkezik meg a bölcsességgel. Amikor eléritek
azt, hogy felnőttök, akkor abbahagyjátok egymást ütlegelését a játszótéren. Egyfajta érettséget fejlesztetek ki, és egy
kicsinyke eleganciát. A napirendetek megváltozott, és innentől már el kell, hogy boldoguljatok.
Ez az, amit ezen bolygó számára keresünk! Ez az előrejelzésünk. Nem azonnal fog megtörténni, de most kezdődik el.
Átadtuk nektek lépésről lépésre, hogy ez hogyan is működik, így amikor megtörténik, akkor valósággá fog válni a
számotokra. Ez a magyarázata, így meg fogjátok érteni, hogy ez nem az energia egyfajta "varázsitala", amely csak
keresztülszáguld a Földön és hirtelen békét teremt. Ez nem az. Ennek a motorja a DNS-etekből, a bölcsességetekből, a
leszületésetekből származik, és abból ered, amiről elhatározzátok, hogy megteszitek. Ez az üzenet, és ez bizony működik!
Nos, mindig vannak olyanok, akik azt mondanák: "Milyen hamar? Ez mind olyan jól hangzik." Szeretnélek emlékeztetni
benneteket arra, hogy néhányan közületek itt voltak 20 évvel ezelőtt, amikor a társam elhozott engem egy ehhez nagyon
hasonló szobába, majd első alkalommal engedte meg a számomra, hogy megnyíljak és üzeneteket adjak át nektek. Az
idő azon pontján olyan információt adtunk át nektek, amely most aztán igazán előttetek van, és éppen most történik.
Láttuk a lehetőségeit annak, hogy mi az, ami lehetséges, és hogy mit tennétek. Ez nem volt egy kárba ment jóslat, mivel
megtörtént!
A Szellem nem ismeri a jövőt, mert az az emberiség szabad választásától függ, viszont ismerjük azon mintákat, amelyek
korábban már megtörténtek más bolygókon. Láttuk, hogy mit is csináltok most, és láttunk egy olyan perspektívát, amit
egyetlen emberi lény sem láthatott. Tudjuk, hogy mi folyik a háttérben. Olyan dolgokat látunk, amiket el sem hinnétek,
mindazokat, amik előrefelé löknek benneteket. Milyen hamar? Hát ez tőletek függ. Oly sok dolog része a
támogatásotoknak, amely azt is tartalmazza, ami a Naprendszeretekben éppen történik, ami menetrend szerinti az új
ember számára.
A napéjegyenlőségek precessziója és 2012 vége lett megjelölve az emberi tudatosság kezdetének, amely elindul végre az
érettség felé. Ez volt az ősök jóslata. A legközelebbi időszak, az ehhez való hozzászokás korszaka lesz. Nem fogom tudni
előre elmondani nektek, hogy ez meddig fog tartani. Más bolygókon bámulatosan rövid volt. A lehetőség adott a
számotokra ahhoz, hogy gyorsan keresztüljussatok rajta. Kedveseim, ennek már megfizettétek az árát. Mindazon életek,
amelyek során ezen "kirakóson" munkálkodtatok, ehhez a ponthoz vezettek, és most rendelkeztek azzal a szabadsággal,
hogy meglássátok a végét. Ez némi kiigazítást igényel ahhoz, hogy a régiből az újba mozduljatok el, és ebben az új
frekvenciára való rátalálás, az arra való átkalibrálás - mint lehetőség - ott lebeg felettetek.
Végezetül szintén valami olyan dolgot fogok mondani nektek, amit már korábban is mondtam. Szeretném, ha ezt újra és
újra hallanátok. Az ismétlés miatt meg fogjátok érteni azt, amit láttok. A sötétség most újra meg fog próbálni
győzedelmeskedni, amint a fény kigyullad. Csakis egyetlen eszközük van, ami erős és igazán hatásos. Ez az eszköz a
legmagasabb legmagasabbikáig juttatja, és aztán elpusztítja őket. Megkaparinthatja a fénymunkást, a gyógyítót és a
közvetítőt is. Ez egy hét betűs szó: félelem.
Ha ti féltek, akkor ők győztek. Azt akarom, hogy gondoljatok erre. Ők tudják ezt. Olyan bámulatos módon ragyogjon
keresztül ezen a fényetek, hogy ne legyen többé jelen ez a szörnyű, irányító hét betűs szó. Még csak ne is létezzen.
Meneteljetek csak keresztül ezeken az időkön, és emlékezzetek ezekre, mert számítottatok rájuk és megdolgoztatok
értük! Dolgozzatok az új hét betűs szóért - szeretet!
Maradjatok még egy pillanatig és ünnepeljétek egymást.
És ez így van.
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