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Önmagunk átkalibrálása - 1. rész 
Newport News, Virginia - 2012. április 28. 

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN%202013/k_channel13_newportnews.html ) 
 

 

Hogy segítsék az olvasókat, Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést, hogy még tisztább megértést biztosítsanak. 
Ami élőben történik, gyakran olyan energiákat hordoz, ami egyfajta kommunikációt tartalmaz és amire a nyomtatott 

szöveg nem képes. Szóval élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, amelyet a virginiai Newport Newsban, 2012-ben adtunk 
át. 

 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Minden soron következő dolog ebben a mai üzenetben, az emberi lényekről és a valóságuk paradigmájának a szó szerinti 

megváltozásáról szól. Tehát az előző napot a másfajta gondolkodásra felhozott példák töltötték ki (a szemináriumról 
beszél) és ez az üzenet ezt a témát fogja folytatni. Üzenetet-üzenet után adtunk át nektek ez év eleje óta, jelezvén, hogy 

a dolgok mennyire mások. Arra kérünk benneteket, hogy tekintsetek rá valamire, amit mi úgy hívunk, hogy: "minden 
dolog átkalibrálása". 

 
Most lineáris módon beszélek hozzátok, kommunikációval, ahogyan azt megszoktátok. Ez azért lehetséges, mert a társam 

az évek során tapasztalatot gyűjtött és gyakorlatra tett szert. Ő képes arra, hogy intuitíven lefordítsa ezt a többdimenziós 

kommunikációt a fátyol ezen oldaláról, a tiétekre. 
 

A közvetítés, a spirituális üzenetek, ember által történő átültetése. A folyamatban jelen van még az emberi lény 3D-s 
szűrője, a kultúra, a nyelv és a gondolat folyamatok. Ezért a pontos közvetítés része az, hogy a közvetítő megtanuljon 

félreállni és a lehető legkevesebb szűréssel engedje áramlani az információt. A közvetítés, sohasem az ember saját 

akarata fölötti átvételt jelentette. Az olyasmi lenne, amit ti megszállásnak neveznétek, de ez nem az. Helyette ez egy 
szeretetben történő egybeolvadás, hogy információ, energia és kommunikáció kerüljön átadására, egy szeretetteljes 

forrásból, hozzátok. 
 

Azért mondom ezt el nektek, mert ezt a tanítást nehéz átadni. Ha nem tapasztaltatok meg egy bizonyos fajta valóságot, 
akkor nehéz számomra tanítani róla, mivel nem tudtok kapcsolódni hozzá. Mégis megteszem ezt a mai napon, tudván, 

hogy nehéz megérteni. Átadok nektek egy üzenetet itt ebben a székben, ami három részben érkezik. A mai közvetítés az 

első rész, azonban minden egyes üzenet önmagában is teljes. Így ez az üzenet is teljes lesz magában, ahogyan a többi, 
de amikor egybeteszitek ezt a hármat, akkor nagyobbak lesznek, mint a részek összessége. Ez az, amikor a hármas nyelv 

működik és amikor több van a történetben, mint az általam kimondott szavak. 
 

Ha nyitott tudatossággal állsz ezen dolgok előtt kedvesem, akkor meg fogod érteni, hogy a tested felismeri azt, hogy mi 

is történik. Te fiatal személy, egy olyan bolygót örökölhetsz, amely már nagyban különbözik attól, mint amilyet a szüleid 
örököltek. Az energia változik és átkalibrálódik. Sokan közületek már a fénymunkások előtt elkezdik megérteni, hogy mi 

az új. Azt a címet fogom ennek az üzenetnek adni, hogy: "Önmagunk átkalibrálása". Ez nem tévesztendő össze a 
korábban átadott "Emberiség átkalibrálásával". Ez a lényetek legjavának az átkalibrálása. 

 
Energia - egy téves értelmezés 

 

Az energiát magát nehéz meghatározni vagy megmagyarázni. Gyakran amikor az emberek energiáról beszélnek, akkor 
azon a vezetékeken lineárisan, többfázisú rendszerben keresztülpulzáló elektromos áramot értik. Ez nem az, amiről mi 

beszélünk. Az az energia, amiről mi beszélünk, nem egyrétű információ. Nem 3D-s, hanem többdimenziós tulajdonság, 
amely mindenhol jelen van körülöttetek. Egyesül a Földdel és a tudatossággal, valamint létrehozza azt, amit teremtésnek 

neveztek. 

 
Egy bizonyos energiával születtetek. A bolygó lény rácsainak egy bizonyos energiájáról beszélünk, de ez így nem elég 

pontos. Ha besétáltok egy szobába, akkor mondhatjátok azt, hogy: "Nos, itt ma nem jók az energiák." Egy másik napon 
pedig bementek ugyanoda és azt mondjátok: "Óh, érezitek az energiát ma?" Ha valaki erőltetné, hogy határozzátok meg 

ezt, akkor gondban lennétek, mégis mind pozitív, mind negatív értelemben használjátok a szót, mert értitek, hogy ez 

poláris. 
 

Amiről beszélni szeretnék nektek ebben a tanításban, az az az energia, amit a Földön használtok, bármit is jelentsen ez a 
számotokra. Ez az energia, amiben éltek, dolgoztok, meditáltok, imádkoztok és ez az energia változik. Ez a változás 

hatással van arra, amit normálisnak tartotok, mert az képviseli a komfortzónátokat. Így ha most bármilyen tanácsot is 
adhatunk nektek az energiával kapcsolatban, akkor azt mondanánk, hogy: "Számítsatok arra, hogy a normális meg fog 
változni." Ezt nehéz megtenni. 
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Az emberi lény túlél, ha tudja, hogy feltételezhetően hol normális lakni és úgy is érzi. Amikor A-ból B-be mentek, akkor 

bizonyos dolgokra számítotok, hogy milyen a levegő, amit belélegeztek, a gravitáció, amit tapasztaltok és a mágnesesség, 
amelyet a sejtjeitek a rács révén megszoktak. Mi van akkor, ha azt mondom nektek, hogy sok minden ezek közül nem 

lesz ugyanilyen? De az egyetlen dolog amivel, mint emberi lény igazán tisztában vagytok az az, hogy valami más. 

Néhányótok körbejár azt mondván, hogy: "Az energia furcsa ma." Nos, több, mint különös. Átkalibrálódik.  
 

Változások a Kristályrácsban - A múlt megváltoztatása 
 

Beszéljünk először azokról a dolgokról, amiket máshogy érzékeltek. Itt van egy példa az átkalibrálásról, amely egy 

összefoglalója annak, amit nemrégiben adtunk át nektek a ráccsal kapcsolatban. Elmondtuk nektek azt, hogy ennek a 
bolygónak a Kristályrácsa - Gaia ezoterikus, láthatatlan, többdimenziós tulajdonsága - megváltozik. Elmondtuk, hogy ez 

az emberiség tevékenységének emlékezete. Emlékszik az emberekre és, hogy mit tettek. Olyan, mint az emberi tettek 
ezoterikus "emlékrácsa". 

 
A Kristályrács tehát Gaiához kapcsolódik és felelős az általatok úgynevezett átjárókért, valamint azért, amit a régi, negatív 

energiának neveztek. Tökéletes azokon a helyeken, ahol háború zajlott, mert visszatükrözi azt az emléket, amit az 

emberek tettek a csatában. Az emberi érzelmekre reagál. Ez a Kristályrács és bármilyen kristály metaforája, amely 
emléket és rezgést tárol. Tehát képzeljetek el egy láthatatlan rácsot a bolygó körül, ami emlékszik rá, hogy mit tettek az 

emberek. 
 

Azokon a helyeken, ahol érezni a sötétséget, lehet, hogy háború-háború után történt és egy csatamező, ahová inkább 

nem sétálnátok be. A fénymunkások gyakran átélik a halál, a félelem és a szorongás borzalmát. Ez a talajban marad és 
tudjátok, hogy valami olyasmit mondok nektek, amit már sokan megtapasztaltak és beszéltek róla. Vannak olyan helyek 

is a rácson, amelyek a gyógyulás és az öröm átjárói és amelyeket a társam Gaia méhének nevez. Egy hely, ahová 
elmehettek és megfürödhettek az emberi könyörület sűrűjében. 

 
Kicsit korábban elmondtunk nektek egy erőteljes dolgot az emberiségről. Azt mondtuk nektek, hogy az emberi lények 

felelősek a bolygó rácsának az alakításáért vagy "feltöltéséért". Habár, ahogyan az energiák áramlanak, az a jellemző, 

hogy ezt a rendszert egy lineáris emlékezetnek tekintitek. Tehát azt gondolnátok, hogy mind a pozitív, mind a negatív 
dolgok azonos súllyal vannak eltárolva a rácson belül. De ez nem így működik és ti ezt mind tudjátok. Mit láttok a 

hírekben? Melyik kap erősebb megítélést, az öröm, vagy a rémhír? Ez az egyensúly az emberi természettől függ és a rács 
visszatükrözi az emberiség ezen tulajdonságát. Sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a negatív dolgok. 

 

Mostanáig kedveseim, a Föld egy nem lineáris módon emlékezett a sötét energiákra. Nagyobb hangsúlyt kaptak azok az 
események, ahol sokan meghaltak és nagy volt a szenvedés. A rács sokkal jobban emlékezik a horrorra, mint egy 

gyermek születésére. Azokért is felel, amit ti kísérteteknek és szellemeknek hívtok, illetve minden hasonló jelenségért. Ez 
a Kristályrács. 

 

Ha megnézitek a bolygót és megkérdezitek, hogy milyen a mostani rezgésszint, akkor a szokásos válasz a Kristályrács 
mércéje szerint érkezik. Ezen alapul a bolygón rezgése, mindenen, amit az emberek tesznek és tettek a múltban. Akkor 

azt is elmondtuk nektek, hogy az a mód, ahogyan a rács emlékszik az emberi cselekedetekre, elkezd megváltozni. 
 

Tehát most van egy válaszotok egy kvantum kérdésre, hogy: "Hogyan tudják megváltoztatni a jövőben tett dolgok a 
múltat?" Ez történik most, mert az, amit most tesztek, megváltoztatja a rács "emlékező rendszerének" linearitását. Így 

most az történik, hogy minden esemény, ami pozitív, az egy sokkal nagyszerűbb és hatalmasabb energiát fog a rácsban 

hordozni. Ezért felülír mindent, ami régi energiaként ott volt. 
 

Eljön majd egy nap, amikor be tudsz sétálni egy csatatérre és azt mondod, hogy: "Nem érzek semmit." Ez azért van, 
mert vannak olyan emberek, akik kitaposták ezt az ösvényt, akik fénymunkások és akik minden lépésükkel jellemzőket 

változtattak meg azon a területen, ahol jártak. Tehát az új energia lehetővé teszi a most élő emberek számára, hogy 

átírják a múltat! 
 

Ez most túl van a valóságotok hatáskörén, nem vagytok velem egy nevezőn ebben. Azt akarjátok, hogy a tárolási 
folyamat lineáris legyen, de az nem az. Tehát azt mondjuk, hogy átkalibrálódik a belső én. Mondhatni, egy 

átkalibrálódása annak, akiről azt gondoljátok, hogy valóságos. Ez nem is lehetne személyesebb ennél. Képzeljétek el, 
hogy mi lenne az energia az emberiség számára, ha az energia történelme megváltozna? 

 

Ha a rács az emberi tudatosságot tükrözi vissza és a rács átkalibrálódik, akkor az emberi "én" ugyanúgy átkalibrálja 
önmagát. Az emberi természet azt a modellt követi, ami a rácsban történik. Az emberiség végül lágyabb lesz és a horror 

helyett a szépségnek szenteli a figyelmét. 
 

Képzeljetek el egy helyzetet, amikor az olaj nem kerül a víz felszínére, ha elegyítik vele. Azt mondhatnátok, hogy: "De az 
olaj mindig a víz felszínén úszik. Így kell lennie. Ez molekuláris kötés és sűrűség kérdése, mindig a víz felszínén úszik." 
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Mi van, ha azt mondjuk, hogy eljön az a nap, amikor a fizika maga átalakíthatja minden általatok ismert dolog valóságát? 

Mi lenne, ha az olaj sűrűsége elérné a vízét, ezért egyszerűen a víz közepén maradna és nem áramlana a víz felszínére? 
Nos, ha ez történne, akkor azt mondanátok, hogy: "Ez kísérteties, valami nem stimmel ezzel." Nem értenétek és éppen 

erről van szó. A valóságotok affelé befolyásol benneteket, ami mindig is létezett és nem engedi meg azt, ami lehetséges. 

 
Ha valami olyan szinten meg tudna változni, hogy minden helyesnek és igaznak vélt elvárásotokat és gondolatotokat 

felborítaná, hogyan reagálnátok? Az eddigi alapvető túlélési tapasztalataitok alapján és amit eddig tanultatok a bolygón, 
hogyan kezelnétek ezt? Át tudnátok kalibrálni önmagatokat és azt mondani, hogy: "Megértem, hogy ez valaha egyféle 
módon történt, de mostantól másképpen történik." és továbblépnétek? Vagy pedig ránéznétek és azt mondanátok, hogy: 

"Kíváncsi vagyok rá, hogy mikor lesz újra olyan, mint régen?" Nos kedveseim, éppen ez az üzenet bökkenője, mert, 
ahogyan változik az energia a bolygón, még az öreg lélek is azt fogja mondani, hogy "Persze Kryon, ez csodálatos. 
Nagyon jó, tetszik nekem. Dolgozni fogok vele." Aztán a legsötétebb órákban ezt fogja mondani: "Belefáradtam ebbe! 
Mikor lesz minden úgy, ahogy régen?" Ez azért van, mert egy olyan energiában nőttetek fel, ahol a dualitás volt az 

egyetlen út. De most ez elindul, hogy más legyen.  
 

Az önértékelés átkalibrálása 

 
Most elmondjuk, hogy ki is a fénymunkás. Önmagatok átkalibrálása, át fogja kalibrálni az önértékelést is. Erről már 

korábban beszéltünk röviden, de a fénymunkás fél a sötétségtől. Ennek az az oka, hogy a sötétség minden életetekben 
legyőzött benneteket, nem igaz? Tehát most itt ülünk egy teremben az öreg lelkekkel, akik újra eljöttek ebbe az életbe és 

még félnek attól, hogy mit hozhat el számukra a sötét energia. De mégis eljöttetek, méghozzá anélkül, hogy tudtátok 

volna, hogy mi fog történni. Sokan voltak, akik azt jövendölték, hogy nem fogjátok megérni a 2000. évet. Most már 2012-
ben jártok! Minden alkalommal, amikor megérkeztek, akkor úgy tűnik, hogy a sötét energia ellenetek van. 

 
Amikor először eljöttem és bemutatkoztam a társamnak, az alig valamivel a Harmonikus Konvergencia után volt. Azt 

mondtam a társamnak, hogy azért vagyok itt, amit az emberiség tett. Azt mondtam a társamnak, hogy máskülönben nem 
lennék itt, mert nem volna mit tanítanom, ha nem tettétek volna meg. Lett volna annak értelme, hogy eljövök, hogy 20 

évig tanítsalak benneteket és akkor horrorisztikus módon mind meghaltok? Nem! Azon lehetőségek miatt jöttem el, 

amelyek éppen most történnek meg. 
 

Azok, akik nyitottak voltak és érezték a bolygóba érkező Kryon energiát, tudták, hogy miért jöttem el. Egy teljes kíséretet 
képviselve érkeztem, hogy megosszam az öreg lelkekkel a jó hírt, hogy felvidítsuk őket, mivel az energiájuk már kezdett 

végzetessé átfordulni. Minden valószínűség ellenére megváltozott. 

 
A Szovjetunió összeomlott, egy hatalmas geopolitikai esemény, ami sehol sem volt előre megjósolva! Ez hatástalanította 

a bolygó lehetséges világvégéjét. Más dolgok elkezdtek olyan irányba mozdulni, amit sehol sem jósoltak meg a múltban. 
Erre kellett volna fókuszálni már az első naptól kezdve, hogy itt ültök. Az máris átkalibrálta volna a túlélési ösztönötöket 

és azt, amit valóságosnak gondoltok. Ez a feladatotok most. Akkor is, ha meg tudtok birkózni az átkalibrálással és akkor 

is, ha folyton hátrafelé néztek, azt várva, hogy mikor tér vissza újra a régi "normális". 
 

Az öreg lélek története 
 

Tehát ez az üzenet egy a három közül, az öreg lélek bátorítására és tudatosítására, hogy kicsoda ő és hogy miért 
szükséges ennek a személynek tudnia azt, amit mondanunk kell neki. Így ki fogjuk teríteni a számotokra, hogy lássátok: 

a legöregebb lelkek ebben a szobában, akik ezt hallgatják, a legrosszabbak legrosszabbikán mentek keresztül. Minden 

egyes élet, ami feljegyzésre került a DNS kvantum Akasha emlékezetében, hordozza az érzelmek lenyomatait. 
 

Azzal az elvárással jöttetek a világba, hogy úgy fog működni, ahogy mindig is tette. Ahogy ébredezni kezdtetek a múltban 
hordozott igazságára, tudtátok, hogy talán újra el kellene bújnotok. Talán ki kellene törölni az emlékezetetekből, de az 

már ott van, beleszőve az Akasába. Néhányan közületek, nem is olyan régen máglyán végezték. Néhányan visszajöttek és 

mindez újra megtörtént! Hány életet vesz igénybe sámán, mielőtt azt mondanád, hogy: "Ezt nem fogom újra megtenni."? 
 

Ezúttal egy modern társadalomban ébredtetek fel. Most fénymunkás vagy, mégis azt mondod, hogy: "El fogok menni az 
ezoterikus előadásokra, de nem mondom el másoknak, hogy elmegyek, mert nem fogok újra átmenni ezen." Óvatosak 

vagytok azzal kapcsolatban, hogy kinek mondjátok el azt, amiben hisztek, mivel belefáradtatok abba, hogy szembe 
ússzatok az árral és hogy a lejtőn újra meg újra visszaguruljatok. Elegetek van abból, hogy újra elveszítsétek a 

családotokat, a barátaitokat, vagy akár az állásotokat azért, mert történetesen abban hisztek, hogy Isten bennetek van. 

Ez az öreg lélek története, aki itt van ebben a teremben és hallgatja ezeket a szavakat.  
 

Habár mindezek eredménye egy öreg lélek, aki jön és fénymunkásként magasodik ki a Földön, viszont kicsi az 
önbecsülése. Micsoda egy ellentmondás! Hogyan lehettek világítótornyok, ha bizonytalanok vagytok a saját fényetekben, 

vagy abban, hogy érdemes bármit is csinálnotok? Jönnek a hullámok és kioltják a fényt? De ezek azok, akik itt ülnek 

előttem és most hallgatnak, mivel ti mindannyian ugyanilyenek vagytok. Nem tehettek róla, a múltatok, az a múltatok. 
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Ez az energiafordulat a bolygón, nem tud folyton nagy önbizalommal rendelkező óriásokat és hősöket teremteni, 

különösen nem azok közül, akik olyan sok évig gyakoroltak a régi energiában. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy készen 
álltok erre a váltásra? Nem álltok készen, nem arra az energiára, ami közeledik. Ez az, amit szintén nektek címzünk. 

 

Valami olyan dolog érkezik, ahol képesek lesztek azon dolgok megteremtésére, amiről álmodtatok. De ehhez hitre, 
kiigazításra és egy újfajta megértésre lesz szükség. El kell kezdenetek néhány alapvető túlélési életfelfogást, amely 

számotokra ahhoz szükséges, hogy megértsétek azt, hogy dimenzionálisan sokkal erősebbek vagytok az olyan 
területeken, amelyeket nem is láttok, mint azokon, amelyeket igen. Ezt nem tanították nektek az iskolában és anyátoktól 

sem tanultátok meg, valamint sohasem gyakoroltátok. Itt tartotok most ebben a pillanatban. "Nos, mi fog történni 
Kryon?" A válasz az, hogy akarnotok kell majd megváltozni. Ha aktívan nem tesztek erőfeszítést a változásra, mindig a 
felszínen fogtok úszni, mint a régi olaj.  

 
A sötétség. Élő? 

 
Most éppen azt gondoljátok, hogy van egy elképzelésetek arról, hogy hogyan működik a fény és a sötétség a bolygón. 

Tehát beszéljünk erről olyan módon, ahogy meg fogjátok érteni. Beszéljünk újra a sötétség és a fény jellemzőiről. 

Számtalanszor átadtuk nektek az információt, hogy a sötétség meghatározása a fény hiánya. Mégis mit kezdtek ezzel? A 
szellemi elképzeléseitekben eldöntöttétek, hogy a sötétségnek intelligensnek kell lennie. Azt mondjátok, hogy ott kell 

lennie egy tudatosságnak a sötétség mögött és ezért a sötét erőnek van neve, így emiatt féltek tőle. Nem értitek, hogy a 
fizika szerint a sötétség nem létezhet a fényben! Ti még nem hiszitek el. A sötétség egy egyensúlyi állapot, nem egy 

entitás. 

 
Most az emberek azt mondják, hogy: "Várj egy percet Kryon. Úgy érted, hogy nincs is olyan dolog, hogy gonosz?" Nem 

ezt mondtam. Figyeljetek, az emberek erőteljesek és amikor elfogadják azt, ami fény nélküli, illetve tudatosan használják 
a saját terveikhez, akkor az emberi gonoszsággá válik. Most már van tudatossága, mert egy ember beletette. De egyedül, 

odakint nem létezik olyan önálló lény, aki megragadja a lelkeiteket. Pont. Csak a sötétség és a fény egyensúlya létezik. Az 
emberek a felelősek azért, hogy a sötétség látszólag intelligens, mert a teremtés mind pozitív mind negatív irányban 

működik.  

 
Ti mind egy bizonyos egyensúlyhoz szoktatok a Földön, de ez nem egy intelligens egyensúly. Ez az első dolog, amit meg 

kell, hogy tanulj fénymunkás. Nincs erő, amely ellenetek működik! Nem hiszitek el, amikor ezt halljátok. Ez bonyolult a 
számotokra, mivel mindig azt tanították nektek, hogy van egy ellentétes erő, bármit is tesztek. Igen, ez így van, de azt a 

sötétben levő emberek hozzák létre, nem pedig egy személyiséggel bíró sötétség. 

 
Minél jobban világít a fényetek, annál kevesebb sötétség lehet körülöttetek. "Ó Kryon, ezt szeretem. Hogy tegyem a 
fényem még erősebbé?" Ez könnyű! Úgy, hogy ne féljetek a sötétségtől! Amikor féltek a sötétségtől, odaadjátok neki az 
energiátokat, nem igaz? Tehát mitől is féltek? Az életben maradásról van szó, nem igaz? A múltban a sötétség, amit 

emberek hoztak létre, pánikot keltett az életetekben. Konkrétan az életetek forgott kockán. Ez most változik és ezzel 

együtt a sötétség és a fény aránya is megváltozik. 
 

Olyan sok dolog van itt kedvesem, amit át kell majd kalibrálnod. Kit akarsz megkérni erre fénymunkás? Hadd kérdezzem 
meg a következőt: ha Istent próbáljátok megkérni erre, az ti vagytok! Nem lennék itt, ha nem ti lennétek azok. Ha őket 

kéritek meg a fátyol túloldalán - akik néhány esetben a saját szüleitek, akik visszatekintenek rátok -, az is ti vagytok! Ha 
azt a fényt használjátok, amit idetettetek és amit hordoztok, akkor minden rendben van. Érzitek ezt? Vagy még mástól is 

szeretnétek további jóváhagyást kérni, majd nem megkapni? Itt az idő a számotokra, hogy átkalibráljátok ezeket az 

érzéseket. 
 

Szeretném, ha megértenétek valamit: Istennek nincsenek emberi érzelmei. Isten nem ül ott azt remélve, vagy kívánva, 
hogy ezt vagy azt tegyetek. Isten a Világegyetem teremtő forrása és te ennek az Istennek a része vagy. Tehát "Istentől 

kérni" annyit tesz, mint szeretni önmagadat annyira, hogy Isten teljességének része legyél. Vannak dolgok, amelyekkel 

kapcsolatban tudnotok kellene, hogy hogyan gondolkodjatok és, hogy mi fog megváltozni.  
 

"Kryon, úgy érted, hogy mostantól nem kell erőlködni, mivel az új energiák sokkal jótékonyabbak?" Óh kedvesem, 
továbbra is lesz küzdelem! A Földön a sötétség és a fény egyensúlya közötti küzdelem klasszikus. Úgy fogjátok figyelni, 

mint egy meccset a hazai pályán, ahol az energiák hol előretörnek, hol meghátrálnak és ahol nem tűnik úgy, hogy lenne 
nyertes vagy vesztes, csak hátrány és előny. Amikor ezt figyelitek, mit fogtok gondolni? A szívetek legmélyén mit fogtok 

mondani? "Nos, elhibáztuk. Semmi sem történik." Valóban! Azért kedveseim, mert mindaz, amit látni akartok csak annyi, 

ami a 3D-s pályán történik. Semmi másra nem figyeltek, ami mögötte vagy fölötte történhet. Ezt nagyon nehéz 
meghatározni. Ez a harc a sötétség és a fény között. 
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Hogyan tud legyőzni minket a sötétség? 

 
"Nos Kryon, ha a sötétségnek nincs intelligenciája, akkor hogyan győzhet le minket?" Itt van a sötétség pár tulajdonsága, 

amely ezt megmagyarázhatja. A sötétségben lévő emberek legyőznek titeket. A sötétség maga, csak egy egyensúlyi 

állapot. 
 

A sötét, negatív energia vak arra, amit a fényben tesztek. Ostoba a fény dolgaihoz és ez az előnyötök, mert ti mindent 
láthattok, a sötétség energiája pedig nem képes erre. A sötétben járó emberek, szándékosan sötétséget teremtenek, 

sohasem versenyezhetnek egy fénymunkással, aki mindent lát. A becsületesség vak a sötét energiára és mindig győzni 

fog. Az őszinteség, a könyörület és a törődés, mindig le fogja győzni a sötétséget. A jótékonyság és a spirituális 
szinkronicitás a színek teljes spektruma azoknak a fekete-fehér világával szemben, akik szívesen járnak a sötétebb 

energiában. 
 

Namármost, ez egyszerűen egy energia, mint a gravitáció, vagy ahogyan a mágnesesség is egy energia. Amikor látjátok, 
ahogyan a mágnesesség működik és erővel egymáshoz vonzz dolgokat, akkor rájuk néztek, elnevezitek őket és 

tudatosságot rendeltek hozzájuk? Azt gondoljátok, hogy azok entitások? Nem, helyette azt mondjátok, hogy: "Ez fizika. 
Ez energia. Innen oda mozdul, mint az olaj és a víz, az is fizika. Ez csak energia. Az olaj a saját sűrűsége miatt áramlik. A 
sűrűsége könnyebb a vízénél." A sötétség és a fény ugyanúgy rendelkeznek ezekkel a fizikai sajátossággal és a sötétség 

mozgásba lendül, ha a fény jelen van. Ez nem kísérteties és nem élő. 
 

Itt most van egy nagy különbség - az új energiában fényteremtők vagytok. Ezért megváltoztatjátok a bolygó sűrűségét. 

Értitek, amit mondok? Ezzel arányosan mozdul el a fény és a sötétség egyensúlya. Ez nem fájdalmas. Kitér a fény útjából, 
kikerüli a fénymunkás útját! Értitek, miről beszélek? Ez az egyensúly egyáltalán nem mozdult el korszakok óta. Most, 

hirtelen elmozdul az utatokból, ahogy közeledtek felé. Nem létezhet ott, ahová mentek. Már nem élheti túl azt a módot, 
ahogyan eddig működött és harcolni fog, hogy megőrizze a régit. De az egyensúly lassan megváltozik és ez azért van, 

mert nem féltek tőle.  
 

Óh kedves fénymunkás, ez a mai közvetítés üzenete és a holnapié is. Részletezni fogok néhány dolgot, amit ezen 

változások kapcsán látni fogtok. Az egyik legnagyobb most éppen ez: mit fogtok kezdeni ezzel az új erővel? Bár a 
sötétség nem intelligens, attól még egy kiegyenlítő erő. Ezért számíthattok rá, hogy mindenre hatással lesz, ahogyan 

változik. Amikor ilyen erőteljes hatások érik az emberi természetet, az egyensúly visszaállítása nem történhet meg 
anélkül, hogy mindkét oldalon változás ne történjen. Értitek? Ne személyesítsétek meg a sötétséget.  

 

Ha leesel a szikláról, akkor kit hibáztatsz? A gravitáció szörnye volt talán? Melyik intelligencia taszított téged oda és hogy 
merte ezt tenni, hogy leestél és megsérültél? Ez egy példa a jelenlévő erőre, de azt annak kell értelmezni, ami. 

 
De a gravitációtól eltérően kedveseim, ez a sajátságos egyensúly a bolygón, egy többdimenziós, képlékeny, dinamikus 

dolog. Korszakokon keresztül egyféle módon működött és most már nem. Aszerint az energia szerint mozdul el, amelyről 

ti választottatok, hogy megteremtetek. Ez a sorsotok. De amíg nem igazítjátok át magatokat a saját erőtökhöz, semmi 
sem fog történni. 

 
Önmagatok átkalibrálása úgy kezdődik el, hogy megértitek azt, hogy a sötétségnek többé nincs hatalma felettetek. 

Hátrálni fog tőletek inkább, mintsem, hogy megtámadjon benneteket. Ha bármitől is féltek, akkor a sötétség győz. Ez az 
az egyensúly, amiről beszélünk. Nehéz mindezeket megmagyarázni, mivel ezek a dolgok nem a 3D-s időben fognak 

bekövetkezni. A társam még itt ül és azon gondolkodik, hogy vajon jól végezte-e ma a feladatát? Nos, én azt fogom 

mondani neki, hogy: "a munka pontosan el lett végezve." 
 

A fénymunkás átkalibrálásának meghatározása az, hogy a fénymunkás felfedezi a saját valódi fényét, a Teremtő fényét. 
Felfedezik, hogy a fény hozzájuk tartozik és hogy eljött az idő, hogy felkapcsolhatják azt. A sötétségnek esélye sem lesz 

sehol sem megmaradni a közelükben, amíg fénybe borítják magukat könyörülettel és türelemmel. 

 
Hadd ragyogjon keresztül az istenség mindannyiótokon a bolygón és értsétek meg ezeket a dolgokat, mert ezek 

elkerülhetetlenek. 
 

Tudni akarjátok, hogy miért jöttetek? Hát ezért jöttetek. Nem megtenni kell, hanem így kell lennie. Ahol valaha sötétség 
volt, ott fénynek kell lennie. Ez volt a mai nap üzenete. Kryon vagyok, aki szereti az emberiséget. 

 

És ez így van.  
 

Kryon 

 
 

Fordító - Főző Anna 


