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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
A társam megtanult félreállni. Ez az üdvözlés után történik, és ezt közületek páran észre is szokták venni. A székben lévő
ember a köszöntéskor még itt van - ez annak a jele és jelzése, hogy biztonságos visszavonulni. A közvetítés - ahogyan
hívjátok -, összeolvadni a fátyol másik oldalával, ösztönös dolog. Ha az intuíciótokra hallgattok, akkor vannak olyanok,
akik azt mondanák: "Magamért tenném, nem pedig másokért. Szeretnék képes lenni olyan helyzeteket megteremteni,
ahol érezhetem magamban Isten szeretetét, vagy ilyen formán beszélhetek magamhoz, a sejtjeimhez." Ez ösztönös
dolog. Azt is elmondtuk nektek, hogy a régi energia támogatja ezt a fajta közvetítést, de az új nem fogja. Ezért végül lesz
egy olyan nemzedék, ahol nem ez lesz a helyzet, nem közvetítésből fogtok értesülni és arra hallgatni, hanem helyette az
információra, mint ahogyan most is teszitek. Viszont a bennetek lévő tisztánlátás képességének a "motorja" olyan
csúcson fog üzemelni, mint a társam közvetítéseiben és így az el is fog tűnni, mivel nem szükséges. Ezért a folyamat
ösztönössége eggyé válik veletek. Végül eljön az idő, ahol a Veleszületett felépíti a hidat az emberi tudatosság és a
sejtszerkezet között, ahol - ismét csak elmondom - a saját orvosaitok és spirituális tanácsadóitok lehettek, és ahol a
mesterlétetek meg fog mutatkozni. Ez nem olyan távlatokban van, mint amiben a civilizációt mérjük. Finoman és nem is
mindenki számára fog szólni. Meg lesz a bölcsességetek ahhoz, hogy ne kürtöljétek szét, hogy rendelkeztek vele. Helyette
olyan jó dolgokká fogjátok változtatni, mint a: bölcsesség, öröm, szeretet, hosszú élet és egészség.
A dolgok mások, mint amilyennek elképzelitek, hogy lenniük kellene. Fel fog bukkanni az a bölcsesség tényező, amiről
beszéltünk. Amikor a civilizáció több bölcsességgel rendelkezik, nem fog majd azoktól a dolgoktól félni, mint amiktől
most. Elmondtuk nektek, hogy a világ népességnövekedésétől nem kell félnetek, rendelkezni fogtok a bölcsességgel,
hogy irányítsátok azt. Többet fogtok megérteni a túlnépesedés folyamatáról és meg fogjátok tenni azt, amit néhány más
bolygó is megtett korábban. A bölcsesség pont a megfelelő számú népességet fogja megteremteni. Bölcsességgel
önmagatok szabályozhatjátok a gyermekeitek számát. Nulla népességszaporulattal is rendelkezhettek a bolygón, még
akkor is, ha hosszú ideig éltek. Ez a bölcsesség.
Olyan sok dolog van, amitől féltek: hogyan lesztek képesek mindenkit ellátni élelemmel, hol találtok friss vizet, és hogyan
szabadultok meg a betegségtől? Szeretném megígérni nektek azt, hogy eljön az idő, amikor ezek még a szótáraitokban
sem lesznek benne. Egyik sem jelent majd gondot, mivel rájöttetek a megoldásra. Rájöttetek, mert olyan fejlett elmével
rendelkeztek, ami nem okosabbá, hanem bölcsebbé kezdett válni. A bölcsesség az, ami aztán könyörületet teremt a
harag és a féltékenység helyett, és ez változtatja meg a bolygót. Elmondtuk nektek, hogy létezik energia és tudatosság.
Amit nem mondtuk el az az, hogy a tudatosság energiájának sokféle árnyalata van. Némelyik erőteljesebb, mint a többi,
de a könyörület van a csúcson. Ez az az egy, ami a leggyorsabban fogja a dolgokat hajtani. A félelem a legalján van. Úgy
tűnhet, hogy a félelem jelentős mennyiségű energiával rendelkezik, de az igazság az, hogy minden energiátokat elrabolja,
és valaki másnak adja oda.
Félelem. Elrabolja az egészségeteket, a jó közérzeteteket, a kiegyensúlyozottságotokat - és odaadja valaki másnak. Ezek
azok a dolgok, amiket régóta tanítunk nektek. Egy új energiában ültök. Itt az ideje felfedni azokat a dolgokat, amikről
korábban, mint ideálisról beszéltünk, épp csak érintve azokat. De itt az idő megünnepelni az emberi lényt. Nem látjátok,
hogy mit vetítünk elétek, még nem. Újra eljön az az idő, amikor fel fogjátok ismerni azt, hogy a béke a Földön elérhető.
Ha most vettek egy pillantást a világra úgy, ahogy az van, akkor ez minden, csak nem az, amit számításba vennétek. Azt
mondhatjuk nektek, hogy a dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak. Ünnepeljük az embert a jövő lehetőségeiért.
Mivel keresztüljut a mostani tapasztalaton, és bizony keresztül fog jutni. A folyamatban szeretnénk emlékeztetni
benneteket arra, hogy ez a bolygó jóindulatúan, benneteket támogatva működik. Amikor azt mondom, hogy ez a bolygó,
akkor tényleg erre a bolygóra gondolok.
Nem volt olyan rég, hogy átadtuk számotokra a Föld teljes történetét. Azt mondhatjátok: "Ez a geológiáról szólt", de ez
több volt annál. Ez az evolúció egy megünneplése volt. Abban a közvetítésben elmondtuk nektek, hogy a Föld szó szerint
hogyan lett megteremtve, minden mással egyetemben a galaxisotokban. Meghatároztuk számotokra, hogyan volt az élet
szó szerint újra és újra elhalasztva. Elmondtuk nektek, hogyan veszítettetek el egy Napot. Elmondtuk, hogyan hűlt le
lassan a Föld, hogy a vulkánok folytatták a kitörést, még akkor is, mikor az élet már itt volt - eltörölve és kioltva azt újra
és újra. Mondtuk nektek, hogy még mielőtt az élet megvetette volna itt a lábát, a más bolygókon lévők már civilizációkkal
rendelkeztek. Az utolsók voltatok. Végül, majdnem a 11. órában, amikor az élet elkezdett megkapaszkodni és a
fotoszintézis valósággá vált, az oxigén elkezdett kiegyensúlyozódni. Aztán, elmondtuk nektek azt is, hogy felfokoztuk és
felgyorsítottuk az evolúciótokat a Plejádiak segítségével.
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Most itt az ideje behozni magunkat azzal kapcsolatban, ami most és a jövőben történik. Nos, folytatni szeretnénk ezt a
történetet és beszélni nektek az időjárásról. (Kryon nevet) Költői és mókás kérdés is lenne egyben, ha bárkit
megkérdeznénk közületek arról, hogy észrevettetek-e különbséget az időjárásban, ahhoz képest, amikor fiatalabbak
voltatok. Látnátok olyanokat is, akik meg tudnák ezt magyarázni, mert ez egy probléma. Látnátok olyanokat, akik félnek
tőle. Aztán látnátok olyanokat, akik nem értenek egyet vele, mert bizonytalanok abban, hogy ez mit is jelent. El
szeretném mondani nektek, hogy mit is jelent ez. Át akarom adni nektek a konkrétumokat, tehát nem kell azon
tűnődnötök, hogy mit is mondott Kryon az időjárásról.
Kezdjük azzal a ténnyel, hogy ez a Föld ciklusokon megy keresztül. A ciklusok a bolygó életerejének a részei és ezek a
bolygó számára szükségesek, hogy létezzenek. Ahogy számotokra is vannak ciklusok, amikre a létezés érdekében
szükségetek van, úgy a bolygónak is vannak ciklusai. Ennek a bolygónak a hőmérséklet az elsődleges ciklusa. A bolygót
újra meg újra az jellemezte, amit úgy hívnátok, hogy "jégkorszak" és ezek közül néhány kemény volt. A bolygó, nagy
időléptékben nézve olyan hellyé változott, ami tökéletes, békés és csodálatos volt a számotokra, ahol a hőmérséklet pont
jó volt nektek. Az élet késleltetésének az oka részben annak köszönhető, ami a Naprendszeretekben történt. Az
elveszített Nap hatalmas mennyiségű részecskéi és a szétesett bolygók megteremtették az aszteroidákat, amik továbbra
is becsapódtak a bolygóba, mert a keringési pályátok "olvasztótégely-pontján" voltak. Újra és újra becsapódtak, és úgy
tűnt, hogy közben évmilliók teltek el, de még mindig egyik becsapódás érte a másikat. Amikor aztán mindegyik
becsapódott, és nem volt már több ezen a ponton, végre elkezdődött az élet.
Ti ezen az olvasztótégely-ponton maradtatok. Jégkorszakok jöttek és mentek - átlagosan 3-5 millió évenként egy - és sok
volt belőlük. A bolygó egy bizonyos módon lélegzik és egy bizonyos módon végzi a körforgását, bizonyos okokból
kifolyólag, amíg ide nem értetek. Nos, most itt vagy, emberi lény és elhagytad a napéjegyenlőség precesszióját. Azt a
jelzést küldted felénk, hogy maradni fogsz. Az utolsó jégkorszak évmilliókkal ezelőtt volt, és nem is fenyeget másik titeket
ebben az időléptékben - ez távoli dolog. Viszont van valami, ami a jelentősebb jégkorszakok között történik, amit "minijégkorszaknak" hívnak. Ezek az árapály és a bolygó ciklusának részeként, szintén jönnek és mennek.
Bármelyik tudós, aki precízen, elfogulatlanul tanulmányozza az időjárást, aki a jégmag-mintákat és a fák gyűrűit nézi,
tudni fogja, hogy amit mondok nektek az az, hogy a bolygó keresztülhalad ezeken a ciklusokon. Rendszeresen vannak
mini-jégkorszakok a nagyok között félúton. Legutóbb az 1600-as években volt egy. Európa megérezte, a híres folyó
Londonban be is fagyott, és nem haltak ki civilizációk. Egyszerűen csak kellemetlen volt. El szeretnék mondani nektek
valamit. A ciklusokban lévő mini-jégkorszaknak nem kellene hamarosan megérkeznie - nincs még itt az ideje. A tudósok
azt fogják mondani nektek, amikor beletekintenek a jégmagokba és a gyűrűkbe, hogy : "Nincs itt az ideje egy másik minijégkorszaknak." Ezért, amikor elmondjuk nekik, hogy tévednek és az érkezőben van, akkor alig akarják elhinni. Bármi
másra fogják majd, mert még nincs itt az ideje, a ciklus még nem ért véget mostanra.
Fénymunkás, át szeretném adni a legjobb hírt, amit valaha is hallottál: egy mini jégkorszak közepén vagy. Elmondom
nektek, hogy miért is annyira jó hír ez. Érkezőben van, pont úgy, mint, ahogy az 1600-as években történt, de ezúttal
sokkal hamarabb jön a kelleténél. Fel lett gyorsítva! Át fogom adni az okát, hogy miért is, és ezt hallanotok kell! Segíteni
fogok nektek táncot lejteni, amikor meghalljátok. Tudatában vagytok annak, hogy elpusztítjátok az óceánokat, hogy azok
haldokolnak. Túlhalásztátok őket, a zátonyok szétmállanak, és mert nincs itt az ideje még annak, hogy ez (a minijégkorszak) megtörténjen, egész sor más dolognak tulajdonítjátok az okát. De amit az emberek tesznek, ha bármi rosszra
fordul: "Ti vagytok a felelősök." Azonban ez nem így van. Nem ti okoztátok azt az időjárás változást, amit most kezdtek el
meglátni. Nem tettétek ugyan egy szemernyivel sem jobbá, de nem ti okoztátok ezt. Lehet ez ennél érthetőbb? Nem ti
okoztátok, de itt van.
Mi okozta? Valami különleges dolog, és el is mondom nektek, hogy micsoda. Amikor elküldtétek annak a jelzését, hogy
maradtok, nos, az okozta ezt. Ennek pedig ez a következménye. A biológusaitok majd végül fel fognak fedezni egy olyan
életciklust, amiről még nem tudtak. Az óriási ismeretlen, a felfedezetlen határterület az óceánjaitok. Nem tudjátok, hogy
mit nem tudtok. Ám el szeretném mondani nektek, hogy az Antarktisz a magja oly sok új életnek a bolygón. Az
Aktarktisztól viszik olyan víz alatti áramlatokban, amelyeknek a hőmérséklete különbözik a körülötte lévőktől, amik hatnak
rá. A jég alatt áramlik, a hőmérsékleti rétegek és a Föld ciklusai között, majd az óceán különböző részeibe ömlik bele.
Így, ha a Földnek mini-jégkorszakokon szükséges átesnie, akkor az egyetlen okból történik. A kis mini-jégkorszakok azért
vannak, hogy elősegítsék az új életet az óceánban.
Számotokra még nem volt esedékes egy ilyen, mert úgy volt, hogy nem maradtok, és amikor megmutattátok a
számunkra, hogy mégis maradtok, az időjárásotok elkezdett változni. Az óceán hőmérséklete új életet teremt.
Bizonyítékot nyertek erről, amikor a zátonyok újra életre kelnek. Amikor túl sok hal lesz, és ez van folyamatban. Itt ülök
egy olyan előrejelzéssel, hogy az óceánok újra életre kelnek, mielőtt ennek eljönne az ideje. Ez az oka a hőmérséklet
megváltozásának és a számotokra most érkező mini-jégkorszaknak. Hidegebb lesz. Ünnepeljétek ezt meg! Mindennek
köszönhetően pedig lesz élelmetek is.
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Itt ülök a székben a társammal, és ő figyel. Azt kívánja, bárcsak ne mondta volna ezt, mert azon tűnődik, hogy
megtörténik-e majd. Látjátok, még ő is kételkedik néhány dologban. Ez túlságosan erőltetett (Kryon nevet), az ő
szavaival élve. Hogy mindaz, amit láttok, a tengerben lévő táplálék előteremtéséről szól. Azt szeretném, ha figyelnétek
erre! Kedveseim, ti vagytok a leginkább felelősök ezért. Amikor megtörténik és az élet visszatérésének anomáliáit látjátok
majd, maguknak a zátonyoknak a közbenjárása által, akkor emlékezni fogtok erre a közvetítésre.
Lehet, hogy azok között, akik az időjárást tanulmányozzák, vannak olyanok, akik hallani akarták ezt. Ha beletekintenek,
majd meglátnak néhány rendellenességet. Utazzatok el az Antarktiszra, végezzetek néhány mérést, kezdjétek el meglátni,
hogy milyen is az élet az alatt a jég alatt! Sok jég van ám ott mostanság, holott azt mondtátok, hogy nem lesz már
sokáig. Azoknak, akik azt hiszik, hogy a Föld felmelegszik, igazuk van, mert minden egyes mini-jégkorszak előtt van egy
felmelegedési ciklus. Ez a módja annak, ahogyan ez lezajlik, de ez most túl hamar jött és most már tudjátok, hogy miért.
Buzdítjuk azokat - különösen északon -, hogy menjenek szembe azzal az eljárással, ami szerint a légszennyezés miatt
nem lenne szabad fatüzelésű tűzhellyel rendelkezni, és hogy hozzanak egy olyan törvényt, ami ezt megengedné
vészhelyzet esetén. Szerezzetek be egyet, mert amikor a hálózat felmondja a szolgálatot, az lesz minden, amivel
rendelkezni fogtok! A meleg megtartása fontos dolog lesz ezen és más államok bizonyos részein. Nem vagytok
felkészülve. Ez csupán valami olyasmi, amit el akartunk újra mondani azoknak, akik lehet, hogy figyelnek.
Tudjuk, hogy hol vagyunk. Nem szükségszerűen vonatkozik ez rátok Texasban. Óh, viszont hideg lesz mindenképp.
(Kryon nevet) Ünnepelünk benneteket amiatt, amit tettetek. Azt szeretném, ha rátekintenétek a következőre: a
tudatosság megváltoztatta az időjárást. A tudatosság megváltoztatta az időjárást! Ne felejtsétek el, hogy mesterek
vagytok és, hogy mit is tettetek!
Jó okkal vagyunk az emberiség szerelmesei.
És ez így van.
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