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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ezek azok a szavak, amiket először mondunk ki nektek ebben az évben. Ugyanezeket mondjuk már 25 éve, de most egy
kicsit mást fogunk csinálni. Egy ezoterikus szertartást fogunk végezni. Ezalatt azt értjük, hogy az elmétekkel vesztek részt
benne. Attól függően, hogy a hitetek szerint ez valós vagy sem, aszerinti mértékben vehettek részt benne. Ezen
személyek a teremben túláradóan rá vannak hangolva. Az intuitív igazságra vagytok ráhangolódva. Ez nem tesz jobbá
titeket más emberi lényeknél, csak idősebekké tesz. Az emberiséggel kapcsolatos álláspontunk az, hogy évezredeken
átívelő, de egy életként látunk benneteket. Ti a halálon és a születésen keresztül méritek a saját életeteket, mi ezt a
karmikus tetteken keresztül tesszük. Jól ismerem azokat, akik a székekben velem szemben ülnek. Hallottátok már a
hangomat korábban, voltak más arcaitok is és még csak nem is tudtok róla.
Vegyetek részt ennek az évnek a köszöntésében! Azt szeretném, ha ezoterikusan egy kört formálnátok. Azt szeretném, ha
leülnétek a földre, mint ahogyan a bennszülöttek is teszik, azok, akik előttetek érkeztek és a porban ültek. Nincsenek
székek, nincs semmi affektálás, nincs kényelem. Mindezek közepén egy olyan tűz lobog, amit örömtűznek hívnátok előkészítve arra, hogy órákon át lassan izzon. A lángok most magasak, és érzitek a hőséget. A Nap lenyugvóban, a
hőmérséklet kellemes - nem túl meleg, nem is túl hideg - jól érzitek magatokat. Csakis egyetlen okból vagytok itt: hogy
köszönetet mondjatok a Földnek. Nos, ha ez ismerősen hangzik, akkor ez azért van, mert mindezzel rendelkeztek.
Volt idő, mikor az öreg lelkek olyan öregek voltak, hogy "vénekként" egybegyűltek - néha még több törzsből is - és az év
elején szertartást végeztek. Ez néha hosszú, néha rövid ideig tartott és a "beszélő bot" is szerepet kaphatott benne. Ez a
bölcsesség vénről-vénre hátrahagyott pálcája volt, és arra szolgált, hogy elmondjanak vele egy kifejezést. A legtöbb ilyen
mondás a bolygó szeretetéért való hálaadás volt. Ez az, amit most egyenként csináltok, hogy köszöntsétek vele az új
évet. Többet is fogok mondani erről az évről ma este. Nem tudom, mit gondoltok arról, hogy hogyan is indult, de a
dolgok nem mindig azok, aminek látszanak.
Egy evolúció részesei vagytok, így azt szeretném, ha megköszönnétek a bolygónak azt a fejlődést, amely elkezdődött.
Egyénenként tegyétek ezt, mindegyikőtök egy öreg lélek. Ne fordítsatok figyelmet arra, hogy most mennyi idősek
vagytok. Vannak olyanok a teremben, akik idősebbek, páran pedig fiatalabbak, de ez nem számít, mert halmozottan
nézve évezredes korotok van. A szertartás jelentőségteljes. A Föld és a Szellem meghall benneteket. A tűz közepe
képviseli az életet, ugyanúgy, ahogyan azt az ősi időkben, a Föld minden bennszülöttje számára is tette. A tűz volt az élet
középpontjában. Az adta a szükséges meleget, azzal főzték meg az ételt, azzal égették ki az edényeket és még oly sok
minden mást. Tudjátok, hogy mivé is alakult ez a fejlődés által, de ha mégsem, akkor elmondom nektek. Ugye értitek azt,
hogy néha nem tudtátok magatokkal vinni az örömtüzet, de mégis meg akartátok ülni ezeket a számotokra fontos
szertartásokat, hogy szeressétek a Földet. A bolygóhoz, a csillagokhoz akartatok beszélni. Ez volt a "füstölés" kezdete.
Nem tudtok füst nélkül tüzet gyújtani. Tehát, ez az örömtűz szimbolikája. Még az elszívott pipák is ebből a tulajdonságból
erednek, hiszen nem gyújthattok rá tűz nélkül. Mit tennének a bennszülöttek? Hogy füstöt csináljanak, egymásnak
adogatva szívnák el a pipát, hogy részesei legyenek a középen lévő tűznek. Csináljátok ezt velem együtt! Modernnek
szeretném érezni, mert lehet, hogy ez a számotokra ősinek hat. Azt mondom nektek, hogy ebben az évben ez az, amit
szeretnénk. Vannak itt közületek olyanok, akik épp ahhoz tanulnak meg visszatérni, ami egy, az eredeti szükséges
gondolkodáshoz való visszatérés. Két olyan dolog van - amiről beszéltünk is nektek -, amit ez a társadalom különösen
nem csinál. Arra kérünk fel benneteket, hogy tanuljatok erről, hogy élvezzétek és megbecsüljétek ezt. Az első a bolygó
tisztelete, mivel az élő és támogat benneteket. Ha nem hisztek ebben, akkor nézzétek meg azokat az információkat,
amiket a Hálókról adtunk át nektek oly sokszor korábban. A második dolog az ősök tisztelete. Ez most majdnem, hogy
egy vicc, mert a bennszülöttek igazából nem azokat tisztelik, akik korábban elmentek, hanem az előző életeikben lévő
önmaguk előtt tisztelegnek. A saját isteniségeteket tisztelitek meg így. Hány alkalommal voltatok már itt korábban? Kik
voltatok? Mit tettetek? Van-e szertartásotok arra, hogy ezt megtiszteljétek? A válasz az, hogy nincs, de a bennszülöttek
minden alkalommal ezt tették, amikor tiszteletüket fejezték ki az őseik előtt.
A társam mutatott nektek képeket Rapa Nui-ról, Chile szigetéről és az óriási kövekről, amiket "Moai"-nak hívnak. A sziget
bennszülöttei azt mondják nektek, hogy a kövek az őseik szimbólumai illetve, hogy az ősök energiáját a kövekbe
helyezték el és azok örökre ott is maradnak. Mikor meglátogatják a köveket, akkor letérdelnek. Szertartást végeznek.
Vannak olyan megszentelt területeik, amiket őseik miatt nem érinthetnek, vagy mehetnek el oda. Tudták, hogy mit miért
tettek, okosak voltak. Megtisztelték önmagukat és tudtak is erről. Hogyan tiszteltek meg egy előző életet? Különösképpen
egy olyan szigeten, ahová folyton visszatértek. Hányszor is? Senki sem tudja. Okos dolog ez. Így talán eljön majd az idő,
amikor megfontoljátok ezt.
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Tehát, a tűz körül vagyunk középen és a Nap lement. Hűvös fuvallatok támadnak, és olyan sokáig maradhattok, ameddig
csak akartok. Ha nagyon csendesek és érzékenyek vagytok, akkor meghallhatjátok, hogy a Föld válaszol nektek. Ügyesek
vagytok mindannyian, kedveseim. Mérhetetlenül szeretve vagytok. Sok tennivalónk van együtt. Ez az üzenet erre az évre,
erre a napra, számotokra és bárki számára, ki mostantól ezt hallja.
És ez így van.

Kryon
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Az emberi lény szépsége az isteni kivonatában rejlik. A sejtszerkezetetek egyre jobban és jobban átitatódik azzal, ami a
fátyol felém eső oldaláról származik. Ez a fátyol azon oldala, ahol nem 3D-sek vagytok. Testi formában el kell, hogy
különüljetek annak érdekében, hogy létezzetek. A fátyol felém eső oldalán az található meg, amit mi "azonosságnak"
neveznénk. Habár lélek entitásokból - ahogy ti hívjátok őket - milliárdnyi létezik, számunkra ez mégis egy egyetlen,
egyesült gondolat, a Szellem egysége. Beszéltünk erről korábban, de ez hatással van arra, ami egy közvetítéssel
kapcsolatban magától értetődik.
Amit itt hallotok, az a társam azon képessége, hogy egy átjárót nyisson, így a Felsőbb-Énje egy nem szokványos módon
érkezik meg és beszél hozzátok. Mégis, ez nem egyetlen lélek Felsőbb-Énje. Épp most mondtam el nektek, hogy a fátyol
másik oldalán egyfajta egység létezik. Amikor leül a székbe közvetíteni, mindannyiunkat behozza. A Felsőbb-Énetek ilyen
a fátyol másik oldalán. A bolygón lévő minden egyéb lélekkel együttest alkot. A terület, amit fejlesztetek kedves emberi
lények, az a mások iránti könyörület. Nem kell, hogy ismerjétek őket (most), mivel már ismeritek őket. Íme egy
emelkedett gondolat a számotokra, ahogy arról beszélünk, hogy miről is fogunk ma társalogni. Üdvözlünk benneteket
2015-ben!
Kedves módon szeretnénk ma beszélni hozzátok, jó szándékúan, bátorítóan. De előtte ezzel kezdenénk: mit gondoltok
erről? Valódi-e vagy sem? Minden alkalommal el fogom mondani, hogy vannak olyanok, akik azt mondanák: "Ez csak egy
ember a székben." Aztán vannak olyan érzékenyek, akik viszont tudni fogják, hogy több van itt ennél. Látni fogják a
színeket a szék körül, illetve a székben. Látni fogják az aurában lévő jelenlétét azoknak, akiket csak érezni lehet. Tudni
fogjátok, hogy létezik egy olyan kíséret, amely szét van szóródva közöttetek. Közületek néhányan fizikailag is fogják
érezni Isten kezét a vállukon. Tehát, ahogy figyeltek, tudni fogjátok azt, hogy minden rendben van, helyes, helyénvaló és
Isten szeretete van jelen.
Nem szeretném, ha bárki is közületek a korán tűnődne ebben a pillanatban. Egyikőtök se tegye! A fiatalnál, akinek az lett
mondva, hogy még nem elég idős és az öregnél, akinek az lett mondva, hogy túl öreg, nos, egyiküknél sincs így. Mi
kortalannak látunk benneteket, mert azok is vagytok. A teremtés egy darabkáinak, mert azok vagytok. Okkal vagytok itt
jelen. Azt szeretném, ha ezt egy csodálatos dolognak látnátok. A közvetítés nem fura, szokatlan, vagy kísérteties dolog.
Ez tulajdonképpen egy olyan vezetéket képvisel, amivel mindannyian rendelkeztek és könnyedén aktiválhattok, ha a DNSetek magasabb hatékonysággal működne. A társamtól származó mai tanítás leckéje azon fejlődésről szólt, amelyet épp
elkezdtek meglátni. Épp csak egy darabkáját adta át nektek.
Erről az évről szeretnék beszélni nektek. Ezen év energiáiról szeretnék beszélni. Arról szeretnék beszélni nektek egy kicsit,
amit közületek néhányan jóslatnak is hívnak. Ez azonban nem az, ami lesz, hanem lehetőségek a mai történésekre
alapozva, annak alapján, amit látunk. Értitek, hogy mi értelme van ennek? Ha képesek lennétek meglátni a nagyobb
képet, akkor talán más módon lennétek vezetve. Ha úton lennétek, és csakis azt látnátok, ami közvetlenül előttetek van,
akkor össze lennétek zavarodva, ha egy elágazáshoz érkeznétek. Azonban, ha egy levegőben lévő madár lennétek és
lenéznétek a földre, akkor látnátok, hogy az egyes elágazások hová is vezetnek. Ez a különbség a tegnap és a holnap
emberi lénye között, mivel fejlődik azon képességetek, hogy intuitívan tudjátok, melyik utat is válasszátok. Ez nem egy
rejtély és nem furcsaság.
Ha rátekintenétek arra, akik vagytok és megértenétek, hogy a lélekdarabkáitok bennetek és rajtatok kívül is - mondhatni
az általatok éterikusnak nevezett területen, felettetek - vannak, akkor megértenétek azt, hogy ezek mindig felettetek
vannak, letekintve rátok, próbálva a legjobbat tanácsolni nektek azzal kapcsolatban, hogy mit tegyetek.
2015-ről szeretnék beszélni. Az energiáról szeretnék beszélni. Annak érdekében, hogy átadjam ezt a - nem hosszú kedves üzenetet, az energiáról kell, hogy beszéljek. Volt idő, amikor ha az emberi lényeknek energiáról beszéltek, akkor
az nem mást, mint egyetlen dolgot jelentett: fizikai energiát.
Ha valaki egy futógépen energiát termel és kinetikusan el is tárolja azt, ez esetben ti az energia fizikájáról beszéltek nem pedig arról, amiről mi. Én arról az energiáról beszélek, ami létezik, amelyről közületek néhányan felismerik, hogy
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jelen van, és nem tudjátok meghatározni, mert nincsenek meg hozzá az eszközeitek. Ezt még nem tudjátok megmérni,
de tudjátok, hogy ott van. Újra és újra beszéltünk nektek erről. Tudjátok, hogy van energia a szeretetben, de nem
tudjátok megmérni - viszont tudjátok, hogy ott van. A tudatosság energiájáról szeretnék beszélni. Mindennek van
energiája, olyan fajta energiája, amit nem ismertek. A falunkon lévő naptárnak is van, mert a rajtuk lévő számoknak is
van energiája. Olyan fajta, amelyről sohasem tanultatok vagy tudnátok, de ott van, várva arra, hogy eszközként vagy
segítségként használják. Amit senki sem tanít meg nektek az az, hogy minden mindennel összefügg. Azok, akik sokat
időznek a természetben, tudják, hogy miről is beszélek. Mindenekelőtt ők látják az élet körfogását. Tudatában vannak
azoknak a dolgoknak, amiket az emberek lehet, hogy helytelennek hisznek az anyatermészetben lévő állatokkal
kapcsolatban. Tudatában vannak a szépségének és az élet körforgásának, amely még több fényt teremt. Itt energia van.
Kérdezlek titeket, akik sok időt töltötök a természetben: érzitek az energiát? Hogyan mérnétek meg? Hadd kérdezzem
meg: jóindulatú? A válasz: óh, igen! Olyannyira, hogy vissza is akartok menni oda. Vannak köztetek, akik az óceánt
szeretik - ülnek és nézik a vizet. Egy idő után valaki csak megszólal, hogy: "Rég nem beszéltél, min gondolkozol?" Ezt
válaszoljátok: "Fogalmam sincs." Csak elmerültetek az óceán energiájában. Ez a fajta energia mindenhol megtalálható.
Azért kezdtem el így ezt a közvetítést, hogy ennek általánosan értelme legyen. Ha tudjátok azt, hogy merre is tartok,
miről is beszélek, akkor meg fogjátok érteni, hogy olyan energia van érkezőben, amelyet érzékelhetünk. 2015 számotokra
egy naptári év kezdete. Nos, ez mérhető a számotokra egy olyan módon, amit az ősök adtak át nektek azért, hogy
értelme legyen. Az évszakok és a napok is igazodnak. Tudjátok, hogy mire is számíthattok. Ez lineáris dolog, 3D-s.
Képzelhetitek, hogy ez nem az a mód, ahogyan mi mérjük az időt. Hogyan mérné a Szellem a felosztást, az időt, a
tudatosságot és az új energiát, ha ezt nem egy naptári évbe "zárva" teszi, mint ahogyan ti? Mi nem így csináljuk. Hogyan
is működik ez? A csillagok által méri. Az adott föld energiája által méri. Olyan sokfajta módon méri, amelyeknek nem is
vagytok a tudatában. A naptár, egyenlő napok helyett, számunkra számok nélküli energiát tartalmaz. Ez az energia az,
amely aztán a felosztásokat adja, nem pedig a naptár.
Most arról beszélünk, ami következik. Kedveseim, a tudatosság olyan energiája van jelen, amely ugyan nem mérhető a
számotokra, de számunkra kellemes. Tudjuk, hogy mi ez, mivel látjuk. Éppen most történik meg veletek a
civilizációtokban, a Földeteken. Most kezd el átváltani, elkezd megváltozni. Ha egy pillanatra fel tudnám függeszteni a
valóságot és mindenre emlékeznétek, amit csak tudok, akkor emlékeznétek arra, hogy ezt már láttátok korábban.
Emlékeznétek arra, hogy ez egy hullám kezdete. Emlékeznétek rá, hogy a galaxis mely pontján is vagytok, valamint arra,
hogy a galaxis ismer benneteket és ti is ismeritek őt. Ahol a bolygók és a Nap léteznek, valamint ezek élettartami ciklusai
tudják azt, hogy kik vagytok és ti is ismeritek őket. Igen mélyenszántó módon vagytok összehangolódva a kozmosz
energiájával. Mindezek iróniája az, hogy az ezen a bolygón lévő ősök tudták is ezt, ti viszont elveszítettétek eme tudást.
Arra kérünk benneteket, hogy újítsátok meg a szövetséget! Elkezdenétek újból megérteni az energiát. A fizika néhányak
számára érdekes, másoknak nem az. Így csak egy pillanat erejéig fogom ezt újra megemlíteni. Energia. Ismert tény, hogy
az a többdimenziós energia, amit fénynek hívnak, számos formával bírhat. Ebből kettőt láttok. Vagy hullám lehet, vagy
részecske. Az, hogy hogyan is kapta ezt a megjelölést, nagyon érdekes, mert ha nincs egy emberi lény által megfigyelve,
akkor egy hullám, viszont amikor megfigyeled kedvesem, akkor részecskévé válik. Tehát egy olyan többdimenziós erővel
álltok szemben, amely önmagában teljes mértékben energia. Fény, amely eldönti, hogy megváltozik, ha ránéztek. Ez
nyers fizika, és senki sem érti. Most elmondom nektek, hogy miért. Ismételten, ez az emberi lény tudatosságának
mélységes energiája.
Amikor figyelitek a fényt, akkor az tudja, hogy nézitek és megváltozik. A világ fizikusai tudják, hogy amiről beszélek, az az
első olyan újra meg újra, ugyanolyan kísérleti eredményt adó bizonyítéka annak, hogy a tudatosság többdimenziós,
mérhető, mezővel rendelkezik és irányíthatjátok. Ez energia. Így most a számok energiájáról akarok beszélni nektek. Ez a
mindközül leginkább félreértett energia, mivel látszólag állandó. Egy papíron lévő szám, amely bevezetőként lett leírva,
feltételezhetően energiával rendelkezik. Nem annak van energiája kedveseim, ami a papíron van, hanem a papírra írt
dolog fogalmának. Bármilyen nyelven is legyen leírva, bármilyen formában. Olyan fogalmi energiával rendelkezik, amely
aztán üzenetet ad át a számotokra. Ez bonyolult, mert egy, a papíron lévő önmagában álló számnak, egyfajta energiája
lehet. Azon szám, amely további számokkal van körülvéve, már mással rendelkezhet, az alapján, amit mi a körülötte lévő
"befolyásoló" energiáknak neveznénk. Bonyolult, de mindannyian rendelkeznek számokkal. Mindezek vezetnek el
benneteket 2015-höz.
Át szeretném adni nektek annak az energiáját, amit látunk. Az év számmisztikája két részből áll. Az első rész az az év,
amit látunk, ami van, és ennek semmi köze sincs a naptáratokhoz. Ez könnyű. Ez a második év. 2012 után egy olyan
átkalibráló éven mentetek keresztül, amely az első volt. 2014, második-harmadik-negyedik-ötödik. A második évet
nézzük, mert 2013 igazából nem számít. Nem igazán. Ez az oka annak, hogy azt mondtuk a társamnak, ne tartson
Fénykonferenciát. Nem számít bele. Ezen évnek önmagában nincs energiája, össze lett keveredve. Olyan dolgokat hozott
fel, amelyekre nem számítottatok, oly nagymértékben át lett kalibrálva. 2014 vált az első évvé. Így számolunk a
tudatosság energiája alapján. Hogy könnyűvé tegyük, a naptáratokhoz fogjuk ezt igazítani. Azt fogjuk mondani, hogy
2015 a második év. Először vessünk egy pillantást a 2-re, utána pedig a 2-0-1-5 összegére. Aztán azt szeretném, ha
visszatérnénk a 2-re. A 2-es energiája és a fogalma nagyon egyszerű, nagyon alapvető, ha egymagában áll,
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különösképpen, amikor egy időkeretben tekintetek rá. A naptárban a dualitást jelenti. Nos, hogyan vehettek egy
dualitásnak hívott szót és hogyan vetíthetitek bele az év energiájának egy jóslatába? Ez nem nehéz dolog. Hadd
mondjam el neked, hogy mit is jelent ez, öreg lélek! Az élénkebb, megélesített dualitás összpontosítani fogja ezt a
számotokra. Az életetekben lévő sötétség és fény közötti különbség fokozódni fog. Azok a dolgok, amiknek már nem
szükséges ott lenniük, a régi gondolkodás, el fog kezdeni régi gondolkodásnak látszódni. Az új dolgok és azok a
lehetőségek, amikről épp tanultok, elkezdik fényként megnyilvánítani önmagukat, mivel a jövő elkezd megszilárdulni az
elmétekben - mindegy, hogy mit is gondoltok arról, amit a bolygón láttok. Más, spirituális fényben fogjátok elkezdeni
mérlegelni a dolgokat, és nem az alapján, amit a hírekben láttok. El fogjátok kezdeni megkülönböztetni azt, hogy mi
tartozik az életetekhez és mi nem. Az adott gondolkodás, amivel rendelkeztek - a rossz és a jó gondolkodás - el fog
kezdeni változni és fel fogjátok ismerni azt, hogy bölcsebbekké váltok. A gondolataitok vezetése talán többé nem tett-,
hanem inkább könyörületközpontú lesz. Oly módon fogtok változásokat okozni, ahogyan szükségetek lesz rá. Ez a
második év. Nos, ez értetek van. Hogyan alkalmazzátok ezt a civilizációra? Mert ez nem fog ám csak úgy ott ücsörögni a
fénymunkás számára. Ez a második év a bolygóért van. Egy pillanat múlva vissza fogunk térni ehhez.
Ezek jó hírek, nem igaz? Nem ez az, amire vártatok? A dualitás határvonalának egy tisztább érzékelése. Ebből nem
minden zavaros. Nem kell azon tűnődnötök, hogy mi a helyes, mert tudni fogjátok. 2-0-1-5, amikor összeadjátok ezeket a
számokat - amely folyamat arra szolgál, hogy megkapjuk az energia összegét és értelmét -, akkor az a 8-as lesz. A 8 egy
érdekes szám, mert az a végtelen erejét mutatja meg a számotokra. A dupla hurok, amely sohasem ér véget. Az energia,
amely nem tud megállni, mert ehhez egy egyenes vonalra lenne szüksége, de aztán csak folytatja és folytatja és folytatja.
Ez az évnek egy jelzése. A felfokozott dualitás mellett, amivel szintén rendelkezik, a 8-as jelentése a megnyilvánulás. A
dolgok, amiket megnyilvánítotok, nem azért nyilatkoznak meg, hogy aztán megálljanak. A 8-as a végtelent ábrázolja.
Bármit, amit megnyilvánítotok, az megmarad és folytatódik. Néhányan azt mondták, hogy: "A 8-as a bőséget jelenti a
számomra." Valóban, de a bőség talán nem az, amit gondoltok. Mi a helyzet a szeretet bőségével? Néhányatok számára
ez fontos. Mi a helyzet a békesség bőségével? Amikor többé már nem aggódtok. Közületek hányatokat emésztettek fel
olyan gondolatok, amik ébren tartanak, vagy olyan dolgok, amiket nem tudtok irányítani, de aggódtok miattuk? Ti
magatok, az egészségetek, a gyermekeitek, a kormányzat, mindaz, ami körülöttetek van, a világ általánosságban?
Tudjátok, mit? Egyiket sem kell már csinálnotok. Mi lenne, ha a békesség bőségével rendelkeznétek? Ahol vehettek egy
mély levegőt és azt mondhatjátok, hogy: "Köszönöm Istenem, hogy mindannak a része vagyok, ami változóban van.
Hadd csináljam a magam részét. Köszönöm ezt a csodálatos alvást. Jó éjszakát!" Ennyi. Reggel felkeltek és rájöttök, hogy
egyáltalán nem aggódtok. Az aggodalom a túlélésből, a félelemből és az ösztönből ered. Ez egy olyan energia, amit épp
tanultok elhagyni, mert nem szolgál már benneteket. Nem kell többé az embereknek ezzel foglalkozniuk. A régi
energiában szó szerint a tigris általi felfalás félelmével rendelkeztetek, ha túl sokáig merészkedtetek ki a barlangotokból.
Többé már nem ez a helyzet. Hasonlatot használtam, de tudjátok, hogy ez valós dolog.
Bőség. Mi van, ha itt lenne a bölcsesség bősége? Mi lenne, ha úgy tudnátok elindítani magatokat a nap elején, hogy azt
mondjátok: "Ezen a napon olyan döntéseket fogok hozni, amelyek bölcsek és csodásak lesznek. Olyannyira azok lesznek,

hogy akadnak mások, akik meglátják ezt és ők is akarják majd. Fényként látják ezt bennem, és kérdezősködni fognak."

Kedveseim, ez a célotok az életben. Azon évre vonatkozóan, amiről az előbb beszéltünk: ne tekintsetek a lineáris tettekre
és végrehajtásukra úgy, mintha azokért lennétek itt. Azért vagytok itt, hogy fénymunkásként és bölcsességet hozó öreg
lélekként létezzetek. Ez régi információ - nem jóslat, csak áttekintés, de ha nem hallottátok volna korábban, akkor
újdonság. Az itteni létetek oka az, hogy azzal a fénnyel létezzetek, amelyet hordoztok, hogy a Föld ezt láthassa és
megváltozhasson. Nem a tettek, nem a létezés vagy a cselekvés miatt, hanem mert ez a létezés egy olyan forgatókönyv
része, amely az öreg lélekhez tartozik. Ahhoz, aki jobban tudja. Ahhoz, aki már volt itt és megtette. Ahhoz, aki fejlődik,
aki gyengéden, és oly módon hozza el a fényt a bolygó számára, amely építő jellegű és csodálatos.
Most hadd térjek vissza a ketteshez. A 2 nagyon erős túlélési ösztönnel rendelkezik, nem igaz? Dualitás. Látjátok a
helytelen gondolkodás eredményét, mindenhol látjátok a kiegyensúlyozatlan dualitást. Látjátok azokat, akik hibáztak és
azokat is, akik a gondolkodásmódotok szempontjából teljesen kibillentek az egyensúlyukból. Így amit mondunk nektek, az
annak a mércéje, hogy kinek kiegyensúlyozatlan a dualitása, és hogy merre tart az emberiség tudatossága. Évek óta
mondjuk nektek, hogy ez egyre bölcsebbé válik. Elkezd könyörületesebbé és megértőbbé válni. Elkezdi megismerni azt,
hogy mit is akar. Ha rátekintetek az elmúlt 50 évre, akkor láthatjátok, hogy nem akar háborút. A bolygó civilizációi
megelégelték egymás meghódítását. Ez nem működött. Most elkezdtek felnőni és meglátni ezeket. Nemzedékrőlnemzedékre kezdődik annak a megértése, hogy ez hogyan is fejlődik tovább, hogyan is lehet fokozni - tulajdonképpen
elegánssá válik.
De most itt vagyunk a kettővel. Hogyan működik ez együtt aztán a civilizációval? Nem nézitek a híreket? Láttátok, hogyan
kezdődött el 2015. Hogy tetszett? Nem tetszett, ugye? Közületek páran azt mondták, hogy: "Ha ez azt jelzi, hogy hogyan
fog lezajlani az év, akkor inkább a szobámban maradok." Nos, hadd adjak át nektek valami mást átgondolásra. Amit a
"civilizációk tudatosságának" hívunk, annak rá kell majd eszmélnie valamire. Ez lehet, hogy ebben az évben lesz, de
lehet, hogy a következőben, vagy az azutániban. Ilyen sok időbe telik a változás és hogy elhatározzátok magatokat. Soksok évvel ezelőtt átadtunk nektek egy jóslatot, ami azt mondta, hogy eljöhet egy nap, amikor ténylegesen kétfajta
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energiátok lehet a bolygón, a régi és az új. Ez nem országonként, fajonként, vagy nyelvenként különülne el, hanem
energiaként, fényre és sötétségre. Ennek ez a módja és minden egyes kifejlődött bolygón ezt láttuk - ám még ott vannak
azok, akik kitartanak. Azok, akik ténylegesen hisznek abban, hogy gyűlölettel, félelemmel, gyilkolással, drámával
meghódíthatnak másokat, s így teljes mértékben irányíthatnak és megfélemlíthetnek benneteket, hogy az ő módjukon
viselkedjetek és gondolkozzatok. Azért ennyire biztosak ebben, mert ez már sokszor működött korábban, viszont ezúttal
nem fog. Azok, amiket terrorista cselekményeknek hívtok, ezzel vannak telítve. Nincs jelen bennük a könyörület, csak egy
olyan egyoldalú, páratlan gondolat, amely a régi dualitást hordozza. Sőt, ez a dualitás nem csak régi, hanem egyoldalú is,
kedveseim. Megmutatják önmagukat, hogy milyenek is valójában. Most először fogjátok ezt látni - ténylegesen meglátni.
Megölnek egy csapat gyermeket és nevetve elsétálnak, mert olyan munkát végeztek, amiben hisznek. Az eddigi
civilizációk úgy reagáltak, ahogyan ők akarták: félelemmel, haraggal, sokkal. Megkapták, amiért jöttek. Hogy ezt még
szörnyűbbé tegyék, hajlandóak meg is halni érte, mert mindig lesz valaki, aki elfoglalja a helyüket és így fokozódik a hitük
abban, amit tesznek.
Itt van az, amit mondani akarok nektek. Kedves emberi lény, az idő egy pontján a civilizációnak egyesítenie kell magát
ellenük. A fény mellett kell kiállni, nem országonként, hanem egy emberként karöltve, és kijelenteni: "Nem! Ez nem az,

amit szeretnénk - mi előre mozdulást akarunk. Fényt szeretnénk ezen a bolygón, okot az életre, szeretetet az életünkben,
jó dolgokat. Azt szeretnénk, ha a családunk körülöttünk nőne fel egészségben és boldogságban. Jó iskolákat és
kórházakat akarunk. Olyan rendszereket, amelyekben van hely dolgozni, és a kormány működőképes. Nem akarunk
szegények lenni!" Elmondom nektek, hogy amikor a civilizáció ezt így eldönti, akkor azt meg is fogja kapni. Ilyen
erőteljesek vagytok! De most - éppen most - gyávák vagytok és csoportokban bujkáltok. El szeretném mondani nektek a
jóslatunkat.

A dualitás azért mélyíti el és fokozza fel önmagát, mert a civilizáció meg fogja látni, hogy mi a sötétség és mi a fény,
majd reagál rá. Látni fogtok olyan szervezeteket és egyéneket, akik bolygószerte összefognak az ellen, ami jelenleg zajlik.
Ha ez úgy fog megtörténni, ahogyan más bolygókon is történt, akkor azt fogjátok látni, hogy lassacskán sarokba fogjátok
szorítani a sötétséget, méghozzá nagyon érdekes módon. Szeretnék átadni nektek néhány olyan gyakorlati dolgot, amiket
korábban már átadtunk a számotokra. Azt akarom mondani nektek, hogy ha cserébe megölitek őket, akkor ti is egyek
lesztek közülük. Nem használhatjátok a sötétséget a sötétség ellen. Nem fog működni a dolog. Sokkal jobban értik a
sötétséget, mint ti - ügyesek. Annak érdekében, hogy fennmaradjanak, finanszírozniuk kell a munkájukat. Az egyik dolog,
amit a civilizáció meg fog követelni, az az, hogy ne legyen egy ország sem, amely finanszírozni tudná őket. Ha bármelyik
országról kiderül, hogy pénzeli őket, akkor egyszerűen kikerül a csoportból. Ha kikerül a csoportból, akkor nem
kereskedik senkivel, nem igaz? Nem számít, hogy milyen gazdag egy ország önmagában, ha nem tud kereskedni a
világgal. Semmire nem megy vele, nem igaz? Értitek, hogy hová akarok kilyukadni ezzel? A civilizáció azáltal tudja a
sötétséget az ellenőrzése alatt tartani, hogy hogyan finanszírozzák azt. Elvehetitek a pénzkészleteiket. Ez már működött a
múltban.
Van egy ország - közületek páran tudni is fogják, hogy miről beszélek -, amely rájött erre. Volt olyan időszak ebben az
országban, amikor egy város sem volt biztonságos, és szó szerint a drog kartell uralta. A gyerekek nem tudtak elmenni az
iskolába. Az anyák és az apák féltették az életüket, alig mertek kimenni, hogy bevásároljanak a boltban, vagy akár csak a
kertjükből begyűjtsék a zöldségeket. Sehol nem volt igazság, horror volt mindenfelé. Voltak olyanok, akik azt mondták,
halálra vannak ítélve emiatt, az utcákat bűnözők foglalták el. Ha úgy mentek valahova, hogy bármiféle érték volt náluk,
akkor emberrablás, halál vagy még rosszabb fenyegetettségének voltak kitéve.
Nos, el szeretném mondani, hogy mi történt ebben az országban. A hozzáállásukkal és azzal, amire rájöttek, képesek
voltak sarokba szorítani és félretolni a sötétséget. Lassan kiszorították azt a városaikból. Lassacskán olyannyira
kiszorították, hogy az elmúlt 10 év alatt, már csak egy, a dzsungelben létező kis csoporttá ment össze. Mennyire érdekes
látni, hogy mit is tett a sötétség ezen kis csoportja. A csoport - amely eredetileg a városokat uralta, szabadon gyilkolt és
gyűlölködött - elhatározott valami olyasmit a maga módján, hogy a fény jobb lenne, és elment a kormányzatukhoz, akik
előzőleg sarokba szorították őket, azt mondva nekik: "Nem tudjuk ugyan, hogy hogyan, de békét akarunk és befejeztük a
harcot." Drága emberi lény, ha akarjátok, akkor ez ennek a bolygónak a jövője. Sarokba tudjátok szorítani és
kényelmetlen helyzetbe tudjátok hozni őket, majd könyörületet adhattok a számukra. El fogják kezdeni felismerni, hogy
ez nem működik. Ez egy kettes. A dualitás, amely önmagát fokozza fel arra a pontra, ahol az emberiség egésze
elhatározza azt, hogy meghoz egy döntést. Ez történik meg bolygószerte újra meg újra. Ez az egyik olyan lépés, amit
kértünk tőletek, hogy keressétek. Minden egyes sötét csoportnak van neve. A névnek van rövidítése, újra és újra ezt
halljátok. Hol vannak a fény-csoportok mozaikszavainak a nevei? Nos, lesz néhány, ha bátrak vagytok. Ez az, ahová a
civilizáció halad - errefelé irányul.
2015 lehet, hogy nem is indult olyan rosszul, mint ahogyan azt gondoljátok. Lehet, hogy annak válik a mérvadójává, amit
nem vagytok hajlandóak elfogadni. Azok, akiket az ő fogságukban öltek meg, ezen okból érkeztek ide. Nehéz elképzelni a
számotokra, hogy ezek azok a lehetőségek, amelyek különböző helyeken, bolygószerte közismertek? Elmondtam nektek,
hogy kik is vagytok a fátyol másik oldalán. Túl sok számotokra azt gondolni, hogy talán azok, akiket megöltek, bizonyos
szinten tudták a lehetőséget és úgy jöttek el munkálkodni ezen a napon? Nem akarom elmondani nektek, hogy most hol
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is vannak. Egy ünnepségen. Ti meg tudjátok ezt ünnepelni? A halálnak nincs fullánkja. Amikor visszatérnek a fátyol felém
eső oldalára, akkor a szeretet könnyeivel köszöntjük őket. "Jól csináltad! Nézd a bolygó változását amiatt, amit ma adtál."
Az én oldalamon lévő egy másik paradigma kedveseim: könyörület, jóindulat, szeretet. Újra elmondom: itt az ideje
elkezdeni, mert a fény megteremtésére egy jó év a 2-es. Ezen év bősége váljon megértéssé. A bőség legyen olyan
bölcsességgé, amivel gazdálkodni tudtok. Olyan bölcsességgé, amit nem a túlélő énen keresztül, hanem az intuitív énen
keresztül kaptok. Legyen így!
Kryon vagyok, az emberiség szerelmese, és erre jó okom van ám.
És ez így van.

Kryon
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