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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Vannak, akik még mindig azt mondják: "Ennek a folyamatnak tovább kellene tartania. Ahhoz, hogy egy emberi lény ilyen 
állapotba kerüljön, ahol olyan mértékben félreáll, hogy a Szellem teljesen be tudjon áramlani, nagyobb előkészület 
szükségeltetik. Az emberiség sejtszerkezete egyszerűen nem olyan, hogy ilyen gyorsan ennyi energiát befogadjon." Azt 

szeretnénk elmondani nektek, amit már korábban is mondtunk: ha úgy kívánjátok, akkor sejtszinten mindegyikőtök 
változik és változik és változik - különösképpen ebben a bizonyos új energiában. Láttátok a mai közvetítéseket és láttátok 

a Szellemet azonnal, előkészület nélkül beáramlani a testbe. Egy régi energiában ez olyan, mintha egy takaró terítene be 
titeket, amin keresztül kell harcoljátok, vágjátok magatokat.  

 

Hadd kérdezzek tőletek valamit! Egy olyan találkozón ültök, mint ez - kifejezetten jó helyen és jó időben - hogy ezt 
halljátok. Elhagyjátok ezt a helyet - az elmétekben ez egy 3D-s megtapasztalás - és aztán valami mást csináltok. Talán 

egy étkezés vár rátok, majd az órával és azokkal az energiákkal, amiket meg fogtok tapasztalni, részekre osztjátok az 
életeteket. Ez egy közülük. Arra foglak kérni benneteket, hogy váljatok sokkal, de sokkal többdimenziósabbá! Azt 

szeretném, ha az órán és a felosztáson túl gondolkodnátok, hogy valami olyat tegyetek meg, ami annyira intuitív - egy 
sétát a belső Istennel. Ez egy intuitív terv az ember számára, egy cselekedet. Amikor reggel felkeltek, az ott van. Az 

emberi lény részeire bont mindent, ami megszentelt, ami az istendicsérettel kapcsolatos. Ez az összes hitrendszerben 

részeire van bontva: itt imádkoztok, ott dicséritek Istent, itt gyóntok, ott térdeltek. Aztán véget ér, és elmentek valami 
mással foglalatoskodni. Ez tényleg megfelel a számotokra? Egy részekre felosztott Istent akartok az életetekben, egészen 

addig a pontig, hogy csak akkor érhető el, amikor elhatározzátok, hogy itt az idő meditálni?  
 

Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy a meghívás a nap minden percében él? Azt szeretném, ha erre gondolnátok! Mi 

lenne, ha mindig a hála és a jóakarat állapotában lennétek? Jelenleg tényleg a fátyol másik oldaláról hallgattok egy 
üzenetet, de ez egyáltalán nem a másik oldal - ez belül van. Azt szeretném, hogy kezdjétek el átcímkézni azt, hogy mi 

3D-s! Ez elválaszt benneteket Istentől. Ez nem a másik oldalról származó üzenet. Nem létezik másik oldal, csupán 
egyetlen oldal van, és azzal folyamatosan kapcsolatban vagytok. Ez az, ami felfokozza azt az intuitív következményt, 

amiről beszélni szeretnénk.  
 

Öreg lelkek, ez a következő lépés, akár abban hisztek, hogy ez egy közvetítés, akár abban, hogy csak egy ember ül egy 

székben. Azoknak, aki tudják, hogy ez valóságos, és annak is érzik, elmondom, hogy a következő lépés egy folyamatos 
megtapasztalás. Nem olyasmi, hogy meditálva járkáltok körbe, vagy hogy szokatlanul vagy furcsán viselkedtek. Ez az, 

ami veletek van akár az iskolában, akár a családban. Amikor álomra hajtjátok a fejeteket, veletek van egész éjszaka. 
Majd amikor reggel felkeltek, akkor is. Vannak köztetek, akik gyakran felébrednek hajnali 3 órakor, vagy 3:30-kor. 

Tudom, hogy kik vannak itt. Szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy mit kezdtek ezzel? Van bennetek egy olyan 

pillanatnyi bosszúság, amit azt mondja: "Óh, igencsak aludnom kéne. Mit csinálsz Szellem?" Ezt elmondtam már egyszer 
korábban, és újra meg fogom tenni. Felhívlak benneteket arra, hogy mosolyogjatok, nézzetek az órára, és mosolyogjatok 

újra! Azt szeretném, ha tudnátok, hogy ez a mi módszerünk arra, hogy megkopogtassuk a vállatokat, és azt mondjuk: 
"Tudod, hogy itt vagyunk, ugye?" Aztán aludjatok vissza. Ennyi. Mi mindig ott vagyunk. Ne csináljatok ebből egy olyan 

helyet, ahol mindig meg kell jelenjetek, vagy az óra egy olyan idejét, amit ezzel kell töltenek! Tegyétek ezt állandóan! 

 
"Kryon, mikor kellene meditálni?" A válasz: igen! (Kryon nevet) "Kryon, egyszer azt mondtad, hogy többet nem kell 
meditáljunk." Ez így van. Ha megállás nélkül a meditáció állapotában vagytok, akkor mindig Isten tiszteletében vagytok. 
"Kryon, sétálgathatunk csupán körbe-körbe, csinálhatjuk a szokásos munkát, beszélhetünk az emberekhez, és az mindig 
velünk van?" Igen, ezt hívják spirituális valóságnak, és ez a felhívás. Vannak olyanok, akik azt mondják: "Nem igazán 
vagyok biztos benne, hogy ezt meg tudom csinálni." Ezt azért mondjátok, mert korábban mindig elkülönítettétek, és 

különálló tartályokba tettétek. Azt szeretném, ha megértenétek, hogy a tartály ti magatok vagytok, és az idő most van, a 

nap 24 órájában.  
 

Kedveseim, léteznek olyan eszközök - ha annak kívánjátok hívni őket - amiket ebben az új energiában fognak elkezdeni 
megkapni azok, akik meg szeretnék tapasztalni azt, amit a "spirituálisság fejlődésének" fogunk hívni. Lesz tehát néhány 

új eszköz. A "spirituálisság evolúciója" nem azt jelenti, hogy még spirituálisabbá váltok. Ez egy fejlődés. Mi lenne, ha azt 

mondanám nektek, hogy a nagyon spirituális személy az, akiről még azt sem tudnátok megmondani, hogy az. Ő az, aki 
kiegyensúlyozottan jár-kel, tudja, hogy kicsoda, ismeri a belső Istent, és nem kell ezt a fák csúcsáról szétkürtölnie. Ő az, 

aki úgy mehet egyik helyről a másikra, hogy nem számít, mik a körülmények, békés, nem fél. Mindig nyugodt, mert tudja, 
hogy kicsoda. Állandóan kiegyensúlyozott, nem hirtelenharagú, nem ingerlékeny, és hajlandó figyelni. Ez hát a belső 

Isten, ami az emberi lényben végbemenő spiritualitás evolúciója. Erről van tehát szó, ez a belső Isten.  
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Egy régebbi energiában néhány hitrendszer valóban teljesen megértette a reinkarnáció folyamatát, és a Szellem azon 

fejlődését, ami tényleg egy megvilágosodott ösvényre helyezi őket. Hittek abban, hogy ez egy napon meg fogja teremteni 
a megvilágosodott emberi lényt. Annyira megvilágosodottak lesznek, hogy még csak meg sem lehet érinteni őket. Egy 

régi energiában ez teljes mértékben igaz volt. Ez az, ami egy régi energiában történik azzal az evolúcióval, amire még 

nem áll készen az adott kor. Azok a szerzetesek, akik elérték a nirvánát, szó szerint át kellett, hogy menjenek egy másik 
szobába - nem lehetett megérinteni őket - és egyedüllétben teremtették saját fényüket egész életükben. Mindez 

változóban van. Ez most elmozdul a mindennapi ember felé. Ez más kedveseim, egész más. Ez egyáltalán nem az 
ősökhöz való visszatérés. Ez egy olyan új energia, amiben most vagytok, ami elő fogja segíteni azokat a dolgokat, amikre 

nem számítottatok, amikről nem tudtok. Kitöltöm a réseket... 

 
Olyan dolgokat szeretnék megbeszélni, amik veletek és a gyermekeitekkel fognak megtörténi a ti és az ő következő 

életeitekben. Ennek a felébredő Szellemhez és a Teremtő Forráshoz való közelséghez van köze, amely maga a 
megvilágosodás, egyensúly, együttérzés, békesség és szeretet. Ez a fény meghatározása. Ez nincs még itt, igaz? De öreg 

lélek, itt lehet. Most kezdődhet a folyamatos kapcsolattal, ami minden egyes DNS részecskéteken, minden molekulátokon 
belül ott van. Közelít felétek néhány új eszköz, és ezek nem szükségszerűen azok, amikre számítottatok. Néhányukra 

igen, másokra nem. Most szólok a társamnak, hogy olyan fogalmakat fogok átadni nektek, amikkel korábban nem 

találkoztatok. Ahogyan közvetíted őket, értsd meg, hogy nem leszel képes pontosan meghatározni ezeket! Újra csak 
elmondjuk: kedveseim, nagyon nehéz meghatározni számotokra valamit, amit nem ismertek, nem láttatok, és nem is 

számítotok rá. 
 

Új eszközök, mit is jelent ez? Azt, hogy ahogy halad az életetek, a nemzedékeken, az emberi tudatosság fejlődésén 

keresztül, képesek lesztek olyan dolgokat megtenni, amikre korábban nem voltatok képesek. Ennek értelme kell, hogy 
legyen a számotokra. Ha igaz az, hogy a DNS-etek jobban fog működni, és magasabb hatásfokkal fog rendelkezni, mint 

valaha is a többdimenziósság részlegein, akkor meg fogjátok látni, hogy a dolgok elvárásának olyan előrehaladását 
tapasztaljátok, amit korábban nem voltatok képesek megtenni. Ezek kívánatosak is számotokra.  

 
1. Akasha fogékonyság 

 

Az első számúról akarok beszélni: az Akasha fogékonyság. Ez csupán azt jelenti, hogy egy híd fog épülni köztetek és az 
Akasha feljegyzéseitek között. Jelenleg úgy hiszitek, hogy az Akasha feljegyzés olyan, mint egy könyvsorozat, egy 

könyvtár, hogy kik voltatok, vagy mit is tettetek. Ez egyáltalán nem fedi azt, ami valójában. Ez az energia mély tava, ami 
a bölcsesség, a tapasztalat és a tudás egyfajta forráskútjába gyűjti az összes életöltőt, amivel valaha csak rendelkeztetek. 

Ez az, amiből merítetek, nem pedig, hogy kik is voltatok, vagy hogy mi is volt a nevetek, az mennyi idővel ezelőtt volt, 

mivel foglalkoztatok, vagy milyen problémáitok is voltak.  
 

Kedveseim, az lineáris dolog. A DNS-etek elkezd kissé kvantumabbá válni. Egy pillanaton belül meg is fogom magyarázni. 
A túlélő életforma részeként évezredeken át, szükséges volt, hogy teljesen 3D-sek legyetek, ez minden. Csak a létezést 

látjátok, és úgy maradtok életben, ahogy tudtok. Ma reggel elmondtuk, hogy kellett legyen egy nyertes és egy vesztes. 

Ahogy előrehaladtok, és a dolgok elkezdenek letisztulni, jönnek az eszközök. Az Akasha fogékonyság az egyik ilyen. A 
múlt bölcsességéből fogtok meríteni, és előtérbe fogjátok helyezni azt. Ez a fajta bölcsesség, amiről beszélünk kollektív, 

számos földi életetekből ered. Nem egyetlen életöltőből merítetek, hanem mindegyikből. El tudjátok képzelni, ahogy egy 
mesterrel ültök? A mester évezredeket élt, és oly sokat tapasztalt meg. Ott ültök ezen mester lábainál. Majdnem egy 

emberfeletti lény. Öreg, évezredes életkorú, és elkezd beszélni. Azt mondja: "Itt van az, amit az évezredes 
élettapasztalatokra alapozva át akarok adni nektek." Ez gyönyörű, és elkezditek leírni. Lineáris módon ez a bizonyos 

előadás eltarthat egy évig is.  

 
Most azt szeretném, ha ránéznétek erre a hasonlatra, mert ez az az eszköz, ami az utatokba kerül. Képzeljétek el ezt a 

bölcsességet ahogy belétek áramlik, ami az életöltők évezredeinek tudása egyszerre. Nem csupán lélekként jöttetek erre 
a bolygóra, hanem bölcs öreg lélekként... bölcs öreg lélekként. Ez azért más! A körülöttetek lévők közül azok, akiknek ez 

nincs meg, másképpen fognak rátok tekinteni. Fel fogják ismerni azt, hogy van valamitek, amire szükségük van. A 

bölcsességetek és az egyensúlyotok miatt sokak számára vonzóak lesztek. Az Akasha fogékonyság egy új eszköz az öreg 
lelkek számára. Nem mindenki fog rendelkezni vele. Meg kell értsétek, hogy azok közül, akik valaha is a bolygón éltek, 

csak egy töredéke az, aki minden életöltőt itt élt le, a kezdetektől fogva. Ebben a teremben is itt vannak. A kezdetektől 
fogva itt voltak a bolygón. Ez azt jelenti, hogy a jövőben is lesznek olyanok, akik bölcsebbek lesznek másoknál. Ez adott 

lesz, és látszódni is fog. Néhányan keresettek lesznek emiatt. Ez újdonság!  
 

Végre a bölcsességetek általi sámáni energiáitok látszódni fognak, és megbecsültté válnak. Olyan helyre kerültök, ahol 

taníthatjátok. Ez a jövő. A spirituális elismerés teljesen új paradigmája, ami nem egy titkos gyülekezet, nem egy nőtlen 
pap, hanem egy olyan valóságos emberi lény, aki felismerte, hogy rendelkezik az Akasha fogékonysággal. Úgy 

gondoljátok, hogy ez lehetséges? El fog érni az emberiség valamikor egy olyan pontra, ahol megláthatják ezt? Elmondom 
nektek, hogy ez már megtörtént korábban. "Kryon, hány nemzedékről beszélsz?" A válasz: igen. Ez olyan gyors vagy 

lassú, amilyennek ti akarjátok. De kedveseim, gyorsabban is megtörténhet, mint gondolnátok. Már elkezdtétek meglátni 
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ezt a gyermekekben, és ők bölcsebbek, mint amilyenek ti voltatok. Itt jön! Bölcsebbek, mint amilyenek ti voltatok ilyen 

idős korotokban. Itt jön! Nézitek, az arcába bámultok. Tehát, ez nem is olyan furcsa, mint amilyennek valójában 
gondoljátok.  

 

2. Lassabb intuíció 
 

A másik, amiről beszéltünk, hogy az emberi lény intuíciója sokkal elérhetőbb, ám lassabb lesz. Óvatosan, társam! Az 
intuíció most olyan, mint egy csalóka villanás. Olyan gyorsan halad át az elméteken, a tudatotokon, hogy fogalmatok 

sincs róla. Még csak azt sem tudjátok, hogy megtörtént-e, és így szóltok: "Ez meg mi volt? Tényleg volt egy intuitív 
bevillanásom? Bárcsak le tudnám lassítani, rá tudnék nézni és ki tudnám elemezni!" Na ez az, amit képesek lesztek 
megtenni. Az intuíció olyan helyet fog elfoglalni, ami olyan szilárd, mint napjainkban az intellektus és logika. Az intuíció 

ott fog ülni, megadva a választást a számotokra. Jelen pillanatban fogalmatok sincs róla, hogy miről is beszélek. 
Képzeljétek el, hogy olyan intuitív tudatossággal rendelkeztek, ami olyan tiszta, mint a logika és az értelem! Ugye milyen 

világos? Az intuíció ugyanis többdimenziós folyamat, ugye milyen világos? Ahogy egyre többdimenziósabbá váltok, az 
lelassul, megmutatja magát, ott lesz értetek. A társam ma átadott nektek egy tanítást arról, hogy mit tehetnétek meg az 

intuíciótokkal. Ha érzékelnétek az előttetek lévő lehetőségeket, ha az intuícióra, nem pedig a logikára alapozva balra vagy 

jobbra fordultok. Tervezzétek be a szinkronicitást, azt mondta! Az új ember annyira tisztán fog rendelkezni vele, annyira 
tisztán... 

 
Mindenkinek birtokában lesz? Nem, nem olyan tisztán, mint az öreg lelkeknek. Tehát, az öreg lelkek fogják elsőnek 

megkapni az evolúciós eszközöket. Ez azért van így, mert felsőbb osztályban vagytok. Kedveseim, keresztülmentetek 

ezen. Érthető ugye, hogy azok, akik először jönnek a bolygóra nem ugyanazzal az eszközkészlettel rendelkeznek, mint 
azok, akik többezer alkalom óta itt vannak? Ezek vagytok ti. Lesznek páran, akik visszautasítják ezt - ez a szabad 

választás, nincs ítélkezés. Visszautasítjátok, mert egy dobozban vagytok, és féltek tőle. A megvilágosodástól való félelem 
jó nagy gubanc az öreg lelkek számára. Mindannyian ismertek olyan csodálatos embereket, akik soha nem lennének itt. 

Egyszerűen nem akarják. Hinnének benne, de nem ebben a körben. Mindig van egy következő kör - elmondtuk ezt már 
korábban. Néhányan újraszületnek és pihenési időszakot tartanak. Szabadságon vannak, és nem fognak eljönni ilyen 

találkozóra, nem fognak munkába állni, fénymunkába, ahogyan ti. Most nem, de majd egyszer igen. Nem a ti dolgotok, 

hogy idevonszoljátok őket kedveseim. Azt szeretném, ha úgy látnátok meg bennük Istent, mint ahogyan most a 
körülöttetek lévőkben. Nincs ítélkezés. Ez a 2-es számú. 

 
3. Inflációs energia 

 

Hármas számú. Van valami olyasmi, amit korábban nem említettünk meg, ezt pedig "inflációs energiának" fogjuk 
elnevezni. Energia, figyeljetek rá! Olyan energia, ami azért terjeszkedik ki, mert figyeltek rá! Figyeljetek! Azért 

terjeszkedik ki, mert ránéztek. Tudatossága van. Ahogy bizonyos energiákat vontok az életetekbe: lehet ez a megértés, 
vagy talán az együttérzés, a gyógyulás, talán több is közülük. Ezek az emberi lényben lévő energiák. Aztán odamentek, 

és elkezdtek dolgozni az egyikkel. Talán éppen gyógyítók vagytok, vagy látók, és az energia egyik területével dolgoztok. 

Azt szeretném, ha készen állnátok erre! Ez elkezd magától növekedni.  
 

Egy lineáris folyamathoz vagytok hozzászokva, ahol lapátot ragadtok, és ássátok a sok földet. Ott a sok föld egy 
halomban és egy gödör. Nos, készüljetek fel erre, mert ez nem lineáris dolog. Megragadjátok a lapátot, és elkezdtek ásni, 

majd a föld magától felrepül. Hirtelen ott lesz egy óriási halom föld, és egy nagyon kicsi gödör. Ez nem lineáris dolog. Ez 
a tudatos szándék megtisztelése. Az inflációs energia olyan energia, amely majdnem önmagától épül fel amiatt, hogy 

ránéztek, amiatt, hogy dolgoztok vele, amiatt, hogy akarjátok azt. Mivel az helyénvaló, mivel az a növekedésetek része, 

és tudja, hogy hozzátok tartozik. Ez része annak az új eszközkészletnek, amelyre nem számítottatok. Még nem adtam át 
számotokra a teljes történetet.  

 
4. Szövetség az anyaggal 

 

Az utolsó valójában nem az utolsó, hívhatjátok az elsőnek is. Ez az, ahol elkezd bonyolulttá válni a dolog. Van valami, 
amit nem határoztunk meg korábban. Kedveseim, azt szeretném, ha a társam óvatos lenne itt. Az emberi sejtszerkezet 

részben kvantum. A kvantum az a szó, amit korábban használtunk, ez többdimenziósat jelent. Az emberi sejtrendszer 
részben többdimenziós. Ha nem az lenne, akkor nem rendelkeznétek azzal a tudományterülettel, amit 

kvantumbiológiának neveznek - az itt van a bolygón és látszik is. Azt kellene mondja a számotokra, hogy az emberi 
sejtszerkezet részben többdimenziós. A kvantumbiológusok végeztek olyan tanulmányokat, ahol is egy kísérlet során a 

DNS jelenléte, egy kvantummezőn belül hatással volt az elektron perdületére. Amikor elvették a DNS-t, akkor a perdület 

megállt - ok és okozat. Látjátok, az emberi sejtszerkezet részben többdimenziós.  
 

Nos, itt van, hogy mi is fog történni. Egy spirituális evolúciós folyamatban, egy olyan DNS-ben, aminek működési 
hatásfoka elkezd magasabbra - 44% fölé - emelkedni. A részbeni többdimenziósság kevésbé "részbenivé" válik, elkezd 

teljesen többdimenzióssá válni. Mi történik az emberi lénnyel, amikor a sejtszerkezete elkezd kvantumabb lenni? Mit 
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láttatok a bolygó mestereinél? Voltak olyan mesterek ezen a bolygón, akik az elméjükkel folyamatosan irányították a 

fizikai dolgokat és azokkal dolgoztak. Nem hagyták ám abba 2.000 évvel ezelőtt. Közülük néhányan most is itt vannak - 
más országokban, más neveken. Ahol is ténylegesen meg fogtok látni egy olyan mesteri folyamatot, ahol az emberi 

elmével, egy emberi lényen belül, a 44%-nál nagyobb hatásfok képes lesz megragadni a tudatosságukat, és hatással 

lenni a körülöttük lévő anyagra, talán még meg is változtatni azt. Elmozdítani könnyű, megváltoztatni nehezebb. Nevet is 
fogunk adni ennek: "szövetség az anyaggal". Amikor egy bizonyos anyag többdimenzióssá válik, akkor az szövetségre lép 

a körülötte lévő összes anyaggal. Nem várom el, hogy ezt megértsétek. Amikor fogjátok ezt a fajta emberi lényt, és 
alkalmazzátok a tiszta tudatosság energiáját, akkor olyan emberi lényetek lesz, aki a semmiből képes anyagot teremteni, 

vagy dolgokat képes körbe mozgatni. Azt mondhatjátok: "Ez úgy hangzik, mint egy emberfeletti képesség." Én pedig azt 

mondom: az is. Ez egy isteni képesség, ahol olyan mértékben álltok szövetségben az anyaggal, hogy az megváltoztatja 
magának az életnek a paradigmáját. 

 
"Mi történik az emberekkel a jövőben, ha mindannyian meg tudják tenni ezt? Az milyen lenne?" Ezt hívják levizsgázott 

bolygónak. Azt mondanátok: "Ez sohasem fog működni. Ha ezt meg tudnánk tenni, akkor a bűnözők fel is használnák, és 
ez meg az történhet." Kedveseim, lépjetek ki abból a túlélési dobozból egy pillanatra! Egy magasabb tudatosságban 

nincsenek bűnözők. Óh, vannak fényvariánsok, de ez minden, ami létezik. "Lehetséges, hogy legyen egy olyan bolygó, 
ahol csupán a fény létezik?" Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy ez az, ami felé tartotok. Nem ez a nemzedék, és 
nem is a következő. Ez el fog tartani egy darabig, láttuk már korábban. Vannak olyan bolygók ebben a galaxisban, 

amelyek keresztülmentek a napéjegyenlőségek precesszióján - nagyon hasonló dolgon. Természetesen más szabályokkal, 
mert más dolgok vannak az égen, de ez ugyanaz a fajta dolog. Ez egy jelzés volt, keresztülmentek rajta, és a tudatosság 

elkezdett emelkedni. Végezetül a bolygó maga volt a fény.  

 
Újra csak el akarom mondani nektek, hogy tudjátok milyen fiatalok is vagytok? Öreg lélek, tudod, hogy milyen fiatal 

vagy? Ez a bolygó évmilliárdnyi éves, és csak az utolsó lehetséges másodpercnél lett élet. És itt vagytok ti, itt ültök, 
kérkedve azzal, hogy 100, talán 200.000 éve vannak itt a humanoidok, míg kinéztek más bolygókra a galaxisban, 

amelyek 13 milliárd évesek is lehetnek. Mi a helyzet azzal a civilizációval, ami 2 millió éves? Fiatalnak számít. Felismeritek 
azt, hogy ez milyen friss, mennyire új? Bizony! Vannak olyanok, akik sokkal régebben vannak ám itt a galaxisban. Tudom, 

hogy kik vagytok. Vannak, akik segítettek a magvetésben, és átadták nektek a 23 kromoszómát a 24 helyett. Azok, akik 

még mindig itt vannak, azok, akik sok néven ismertek és segítettek az ősöknek, azok, akik jóindulatúak, szeretőek és 
bölcsek. De szabad választásotok van abban, hogy meglássátok-e őket vagy sem. Végül össze fogtok olvadni velük. Ez 

az, amit korábban is láttunk. Óh, nem most. A 2012-es váltás nagyon, de nagyon fiatal még. 2013 nem is számít. 3 
évesek vagytok, 3 évesek. Egy új tudatosságban, egy új energiában, egy új váltásban, 3 évesek vagytok. Ez semmi, és 

mégis itt ültök, mert elkezditek megérezni, elkezditek tudni, hogy valami megváltozott. Nem csak a vadul hangzó jövőt 

adom át nektek, hanem azt is, ami érkezőben van.  
 

Az anyaggal való szövetség később fog jönni, de az Akasha fogékonyság és az intuíció az valóban előttetek van. A 
bölcsesség az első dolog. Azért adjuk át nektek ezeket a dolgokat, mert láttuk már ezt korábban, de leginkább, hogy 

elmondjuk nektek, mi is van a DNS-etekben. Ez folyamatos, szünet nélküli dolog, nincs részekre tagolva többé. Ez a 

feladat, ez az egyetlen jelenleg a számotokra. Amikor elhagyjátok a termet, a közvetítés nem ér véget. Az a nap minden 
egyes pillanatában folytatódik a lelketekben. A Felsőbb-Én, akit magatokkal hordotok, közvetít a számotokra. Az elég 

hamar a részetekké válik, igen hamar másképpen fogtok a dolgokra tekinteni. Másképpen fogjátok látni az embereket, a 
jövőt, a halált. Ez a folyamatosság, az, ahová ez tart.  

 
Apropó, ha csak elkezditek is az anyaggal való szövetséget, azt értitek ugye, hogy az a betegséget is fénnyel árasztja el? 

A testetekben növekvő oda nem illő dolgok, az emberi lényen belül lévő magasabb hatásfokú DNS teljes irányítása alatt 

állnak. Ezt elmondtuk már korábban. Ez olyan gyakran megmutatja magát, és ti azt gondoljátok, hogy ez a "spontán 
gyógyulásnak" nevezett csoda. Hát ez van. A test valahogy megtisztítja önmagát így pillanatok alatt, és a betegség 

magától eltűnik. Felemelitek a kezeteket és azt mondjátok: "Köszönöm Istenem!" Helyette talán fel kellene emelni a 
kezeteket, és azt mondani, hogy: "Köszönöm ember!" Elkezdve a fejlődést, és megmutatni a többieknek, hogy mi is 

lehetséges mindenki számára. Mindent, amit ma elmondtam nektek, valaki most annak példájaként teszi a bolygón, hogy 

ez merre is tart. Emlékezzetek rá, hogy a korszakok mesterei, ezt mind arra vonatkozó példaként tették, hogy merre is 
tart a dolog. 

 
Ez az óra, a nap és az év üzenete mindazok számára, akik tudni kívánják, hogy mi a következő lépés, hogy felfokozzák az 

életüket. A folyamatosság a Felsőbb-Énetekkel való járás egy csodálatos energiában. Rázzátok le magatokról a részekre 
tagolást! 

 

És ez így van. 
 

Kryon 
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