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Az emberiség történelme 
Földközi-tenger nyugati térsége - 2007. augusztus-szeptember 

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel07_08transition.html ) 

 
 

Az eredeti üzenet átiratát olvashatjátok most, amit a jobb érthetőség kedvéért Lee és Kryon ki is bővített. Az üzenet két 
nyelven került átadásra: angolul, spanyol tolmácsolással (a hajó a spanyol partoktól indult). Amikor az átirat készült, 
megpróbáltuk kiküszöbölni azokat a rövid mondatszerkezeteket, amelyek az angol-spanyol tolmácsolás miatt keletkeztek, 

így nagyrészt újraíródott az üzenet. Ráadásul Kryon kiegészítő magyarázatokat is hozzáfűzött ehhez az átfogó témához. 
Emiatt az átirat érthetőbbé vált, mint az eredeti hanganyag, amiről magatok is meggyőződhettek. 

 
 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 

Partneremnek most mutattam meg, mire is kérem őt valójában és ettől egy kissé ideges lett. Amikor ilyen dolgok 
kerülnek szóba - egy ilyen új információ - energiaszinten megmutatom neki, mennyire fontos, hogy pontosan adja át az 

üzenetet. Most ez egy különleges szituáció, hiszen hajónk az óceán hullámain siklik, ahogy nekivágunk az útnak, lebegve 

a föld felett. Emiatt elszakadtok attól az energiától, amit megszoktatok és pont ez az elszakadás miatt, lehetővé válik egy 
komolyabb, megfontoltabb érzékelés, úgy átadói, mint befogadói oldalon. Ezért, ezek azok az alkalmak, amikor gyakran 

olyan információt szeretnénk közölni veletek, amelyet ezelőtt még nem közöltünk. 
 

Ezekben a percekben és amelyek következnek, a Föld történetével kapcsolatos információt szeretnék közölni veletek, az 
emberiség kezdeteiről. Ismertetni fogom veletek az időrendi sorrendet, ahogy mindez megvalósult. Az utóbbi években 
több alkalommal tettünk említést ezekről a dolgokról, de most első ízben fogjuk összefoglalni az egész témát. Ráadásul 

metafizikai információkról is szót ejtünk. 

 
A Földdel kapcsolatos tervet mindnyájan ismeritek legbelül, intuitív módon. Ezt már 19 éve hangoztatjuk. De mégsem 

beszéltünk ennek a földi utazásnak a hosszáról. Mennyi ideig lesznek emberek a Földön? Hogy nézett ki az eredeti terv? 
Hol tartotok ebben az időintervallumban? Egyáltalán, hogy kezdődött ez az egész és hogyan módosult a terv időközben? 
Ezekről a dolgokról fogunk most szólni. 

 

Drága Emberi Lény, úgy tűnik majd, hogy történelemről és geológiáról beszélünk ma neked, pedig a rátok telepedett 

angyalok alig várják, hogy átadhassák az üzenetet arról, hogy kik is vagytok ti valójában. Ha pedig mindebből majd 
semmi nem érint meg, próbáld meg legalább átérezni, milyen az, amikor szeretettel és tisztelettel fordulnak feléd. 

Megpróbálod? Egy harmadik nyelvet használunk, függetlenül az itt használt két földi nyelvtől (az angol és a spanyol). Mi 

"harmadik nyelvnek" nevezzük a közöttünk zajló kommunikációt, mivel a hármas szám katalizátorként működik. Az 
egyszerű szavakon kívül sokkal több minden kerül átadásra, amelyeket a szíveddel foghatsz fel és amelyek egészen 
sejtszintig hatolnak benned. Ahogy itt ülsz, ebben az energiában, néhány dolog megváltozhat benned, amennyiben 

jóváhagyod és megnyílsz az energiák előtt. 

 
Az emberiség története a Föld bolygón 

 
Bolygótok nagyon idős, de a rajta élő emberi faj nem annyira. Egy nagyon hosszú biológiai folyamat zajlott itt, amit 

többen evolúciónak neveznek. És ez így van, a fejlődés biológiai értelemben megtörtént, Isten szent szándéka szerint. Ez 
a tény nem ellenkezik semmivel, csupán azoknak az embereknek a korlátolt tudatával, akik szeretnék azt hinni, hogy nem 

így történt. 

 

Hadd vigyelek vissza a közelmúltba, ahogy azt én szemlélem és ahogy azt a kövek is látják. Szeretném lefesteni, hogy 
nézett ki a Föld akkoriban. A partneremnek sok képet és információt mutatok, emiatt lehet, hogy több rövid szünetre lesz 

szüksége, hogy megfelelően át tudja adni az üzenetet, mivel ez az információ és az átirat sok ezer emberhez eljut majd. 

 

100.000 évvel ezelőttre tehető az az időszak, amit a megvilágosodott emberi tudat kezdeteinek tekinthetünk. 

 

Csak ennyi - százezer év. Persze, az emberszabású lények fejlődése jóval korábbra vezethető vissza, de ezek az emberi 
lények nem voltak ellátva spirituális eszközökkel, ami a DNS-üket illeti. Egyszerű biológiai lények voltak. 

 
Antropológusaitok különböző információkkal fognak majd szolgálni az emberiség korát illetően. Több csontvázat fognak 
találni, amelyek alapján majd több variációval állnak elő, hogy szerintük hány éves az emberiség. Ezek csak biológiailag 

kifejlődött teremtmények voltak, a DNS-ükben még nem volt angyali jelenlét. 

 

Többször utaltunk már erre a történetre és időszakra. Ebben az időben több biológiailag fejlett lény létezett a bolygón. 

Mintegy 20 fajta emberi lény fejlődött ki erre az időszakra és antropológusaitok a legtöbbet ezek közül már azonosították. 
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Tudjátok, ezek sok mindenben eltértek egymástól. Fejformájuk különbözött, némelyiküknek még farka is volt. Tehát húsz 

fajta emberi lény létezett egy időben. A fejlődésnek ez egy természetes velejárója, ezt a változatosságot megfigyelheted 
a mai emlősök között is. A természet ilyen módon működik és ez nem volt másképp százezer évvel ezelőtt sem. Szóval, 

20 fajta emberi lény fejlődése volt kibontakozóban. Különböző helyeken, különböző mértékig voltak kifejlődve, amivel 
antropológusaitok tisztában vannak. A fejlődés nem egy elszigetelt helyen zajlott. Az emberi lények jelen voltak Nyugat- 

Európa és a Közel-Kelet térségében, plusz egy szokatlan helyen - a Csendes-óceán közepén. Hogy miért, azt mindjárt 
elmondom. Az evolúció a maga természetes módján több fajta Emberi Lényt hozott létre, ahogy ez a természetben 

minden mással is történik... 

 
Ám ekkor történt valami... a bolygón beavatkozott a tervező...egy szent elgondolás! 

 

Egy szent elgondolás alapján, a Földet kvantumszinten, megvilágosodott teremtmények látogatták meg, akik nem 
angyalok voltak. Nehéz elmagyarázni, hogy működik egy ilyen dolog, pedig ez történt. Tudod, az univerzum tele van 
élettel, néhány helyen hasonló tanulási folyamat és leckék szerint zajlik, más helyeken nem. Vannak biológiai lények, akik 

hasonló bolygón élnek mint ti, ahol szintén van atmoszféra, de ahol nincsenek háborúk. Kvantumállapotban léteznek, 

társadalmuk kölcsönös megegyezés alapján működik, amely kétszer annyi idős mint a ti bolygótok. Az Emberiség és ilyen 
megvilágosodott csoportok már akkor is léteztek és léteznek a mai napig. Távoli fényévekre találhatók tőletek, mégis, 

könnyűszerrel meglátogattak benneteket. Eljöttek, hogy elültessék DNS-etekben a szentség magvait. Engedéllyel 
érkeztek, egy terv alapján, az Univerzumban létező minden angyali lény jóváhagyásával. Nem véletlenül történt ez a 

dolog és nem hódításról szólt. Szeretetteljes munka volt ez számukra. 

 
A Plejádokról beszélek, akikről már sokszor esett szó. Mert, amikor szóba kerül egy ilyen dolog, amikor arról beszélünk, 

hogy bizonyos teremtmények meglátogatnak és bolygószinten beavatkoznak, sokan azt mondják: "Ez nem helyénvaló, ez 
csak rossz lehet, nem helyes dolog". Ez nem így van. Sok ellentmondásos információ létezik a Plejádokkal kapcsolatban. 

Elárulom, ha most láthatnátok őket, elcsodálkoznátok: "De hiszen hasonlítanak ránk!" És egy nap, ha eljuttok a megfelelő 
helyre, találkozhattok majd velük. Testvéreikként fognak benneteket üdvözölni. Ha meg tudnátok vizsgálni 
sejtszerkezetüket, láthatnátok, hogy a tiétekhez hasonló. Bennük is meg vannak az emberi megvilágosodás magvai és 
bölcs szeretettel viseltetnek a Föld iránt, mert ti az ő leszármazottaik vagytok. 

 

Háromdimenziós keretek között nehéz elmagyarázni, mit adtak ennek a bolygónak. A kvantum-állapotban való létezés 

lehetővé tette számukra, hogy két újabb DNS-réteggel ajándékozzák meg az emberiséget. És mindez egyszerre történt, a 
20 emberi faj egyikével, azzal, amelyik ma is jelen van. Ez az egy faj volt felkészülve erre az ajándékra. 

 
Kérdezzétek csak meg antropológusaitokat erről. No, nem a Plejádokról, hanem arról, hogy mi történt 100.000 évvel 

ezelőtt az emberi lényekkel. Elmondják majd, hogy a természetestől eltérő módon, egyetlen emberi faj emelkedett ki a 
többi közül. Mi történt a megmaradt 19 fajtával? Lassan kipusztultak, mert képtelenek voltak lépést tartani az új DNS-el 

rendelkező fajjal. Ez ellentmond a természet törvényeinek és fel kéne keltenie a figyelmét azoknak, akik a természetes 

kiválasztódással foglalkoznak. Szóval, ez egy olyan dolog, amit érdemes számba venni és ami bizonyítékul szolgál arra, 
amit elmondtunk. 

 
Innen erednek a teremtéstörténetek a legtöbb mitológiában. Mivel ez az esemény hirtelen módon és nem is oly régen 

zajlott le, olyan érzést kelt, mintha minden természetes előzmény nélkül egyszeriben csak megtörtént volna. Emiatt 

gondolják sokan, hogy az evolúció nem valós és hogy Isten az embereket a semmiből teremtette. Értitek már? Az igazság 
valamilyen módon jelen van ezekben a történetekben, épp csak háromdimenziós megközelítésben, hogy könnyebben 

emészthető legyen számotokra. A gyönyörű kert, amelyben a bűnbeesés csapdája rejtőzik - ez a történet leírja, hogy mi 
történt az egyik emberi fajjal, amikor megkapta a két új DNS-réteget és az ezzel járó tudatosságot. Mivel egyszerre csak 

a dualitás világában találták magukat, ahol elkezdték felismerni a különbséget a jó és rossz között. 
 

A két új rétegre a földön zajló kísérlet miatt volt szükség, amely abban az időben vált a szabad akarat bolygójává. Az 

egyik réteg az Akasha krónikát tartalmazza, ahol feljegyzésre került minden olyan angyali entitás, amelyik emberi 

formában megjelent a földön. Az emberek lassan, egy 50.000 évig tartó folyamat során spirituális lényekké váltak. Ekkor 

kezdtek az angyalok a földre inkarnálódni, felhasználva az Emberi testet, mint szállítójárművet, hogy a bolygón zajló 

kísérletben részt vegyenek. Ekkor kezdett az Emberi Lény azzá válni, amit lassan látni kezdesz. Ez azt jelenti, hogy az 
igazán megvilágosodott emberiség tulajdonképpen csak 50.000 éves - tehát nagyon fiatal! 

 

A föld ebben az időszakban másképp nézett ki. Hadd vigyelek vissza 40.000 évvel. Egy jelentős civilizáció volt jelen a 

bolygón, amelyik akkor már egy elemi formában több mint 5.000 éve létezett. Ez volt a legjelentősebb társadalom, amely 
a bolygón valaha létezett - nem számbelileg, hanem tudatossági szinten. Nem egy olyan valami volt ez, amellyel 

versenyezned kellene, mert ez része volt az emberiség beszabályozásának. A Lemúriai civilizációról beszélek. Soha nem 
mondtam eddig, milyen sokáig létezett, ezért most elmondom. Mit gondolsz egy olyan társadalomról, amely több mint 

20.000 évig létezett? És békében éltek. Emellett minden más ismert társadalom eltörpülne, nem igaz? Egyikük sem 

fogható a Lemúriaiakéhoz. 
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"Ez lehetetlen - mondanák tudósaitok - nem létezett ilyen régen semmilyen társadalom". Valóban, semmi bizonyíték nincs 

a létezésükre, ami nem véletlen, drága Emberi Lény. A föld ugyanis nagyon gyorsan eltünteti a civilizációk nyomait. Nézd 

csak meg azt, amit manapság tanulmányozol - nem nagyon találsz semmit, ami 4000 évnél idősebb lenne. Ezt a 

civilizációt a föld betemette, a víz elmosta és mindörökre eltűnt. A Lemúriaiak a Csendes-óceán közepén egy szárazföldön 
éltek, ami ma már nem létezik - az eltörlésük tökéletes volt. 

 

Tehát a Lemúriai kezdetek gyökere 50.000 évvel ezelőttre tehető. 10.000 évig tartott, amíg egyesültek és újabb 5.000 
évig, amíg kiépítették közös kormányzási rendszerüket. Kultúrájuk legfejlettebb időszaka 35.000 évvel ezelőttre tehető és 

20.000 évig tartott. Ne feledd, hogy akkoriban minden lassabban zajlott, főleg az emberiség fejlődésének a kezdetén. Ami 

manapság egy évet vesz igénybe, akkor száz évekig tartott. A nyelv és a kommunikáció újdonságnak számított, az utazás 
nagyon lassú volt, a felsőbb méltóságok meg sem próbálkoztak vele. Amíg ma naponta két találkozót is meg tudsz 

szervezni, náluk két találkozót szerveztek egy év alatt, vagy még annyit sem. Az ő időészlelésük teljesen eltérő volt a 
tiétektől, mivel kvantum-tudatossággal rendelkeztek, az idő nem játszott szerepet az életükben. 

 
Hadd vigyelek vissza Lemúriába, hogy megmutassam, hogy nézett ki a Föld akkoriban, mert igencsak eltérő volt attól, 

amit ma ismertek. Vannak olyanok, akik nevetségesnek tartják ezt a kijelentést és azt mondanák: "Soha nem volt olyan 
időszak, amikor a Csendes-óceánban ne lett volna víz, hacsak nem megyünk vissza több millió évvel az időben." Nem így 

van. Nem mondtam el még mindent. Egyelőre arról a részről beszéltem, ahol a Lemúriaiak laktak. Hadd világítsam meg 
jobban a dolgot... 

 

A Föld akkor 28 fokos szögben volt megdőlve a forgástengelyéhez képest. Ez volt a dőlésszöge, nem pedig a mostani. 

Ráadásul a Föld geológiai értelemben is eltérő volt 40.000 évvel ezelőtt. Akkor a valaha is látott legnagyobb jégkorszak 
vége közeledett. Ennek a bolygónak a hőmérséklete a rajta jelenlevő víz mennyiségétől függ. A víz ciklusai határozzák 

meg a bolygón a hőmérsékletet és a széljárást. Amit ebben a látomásban próbálok megmutatni, az egy teljesen más 
bolygó. 

 

Abban az időben ugyanis a vizek egyharmada jég volt. Az így kialakult óceánok nagyon eltértek azoktól, amelyeket ma 
látsz. Menjünk újra vissza a Lemúriai civilizációhoz. Akkoriban a bolygó sokkal hidegebb volt. Vannak köztetek olyanok, 

akik tisztában vannak vele, hogy akár fél foknyi hőmérséklet változás is mit tesz az élettel a Földön. Tehát, ha az 

átlaghőmérséklet fél fokkal hidegebb, az jelentős változásokat eredményez. Elmondom, milyen volt a helyzet akkoriban, 
hogy tiszta képet alkothass a különbségről. A légkör átlaghőmérséklete akkoriban nyolc fokkal kevesebb volt, mint 
jelenleg, ami nagyon nagy különbséget jelent mind az időjárást, mind a vízmennyiséget illetően. 

 

Az óceánok átlagos vízszintje 133 méterrel volt alacsonyabb, mint manapság. El tudjátok képzelni a levegőből, hogy 
néznek ki a kontinensek amikor a tenger szintje 133 méterrel alacsonyabb? Hegyvonulatok látszanak ott, ahol jelenleg víz 

van. Nagyon más lenne, ugye? A Lemúriaiak egy sikeres civilizációban éltek 20.000 éven keresztül, annak a hegynek a 
lábánál, amit most Hawaii-szigeteknek hívtok. Ez volt és marad is a legmagasabb hegy a bolygón, a hegy lábától mérve. 

 

Tisztában voltak vele, hogy egy medencében élnek, ami alacsonyabban van, mint a világtenger átlag szintje. Vízzel voltak 
körülvéve. De az óceántól olyan hegyvonulatok választották el őket, amelyek ma a tektonikus mozgások hatására 

alacsonyabbak, mint akkoriban voltak. Egy viszonylag furcsa tájkép tárul elénk. Olyan helyen voltak szárazföldek, ahol 

most a Csendes-óceán feneke található. Tisztában voltak vele, hogy a vízszint-változások kihatással lesznek a 
környezetükre és hogy addig minden rendben van, amíg a hőmérséklet nem emelkedik. Ráadásul azt is tudták, hogy 

lakóhelyük tektonikus lemezek találkozásánál helyezkedik el és hogy elmozdulhat, ahogy az már előbb is megtörtént. A 

környező szigeteken, amelyeket imádtak, aktív vulkánok voltak. Vonzódtak ezekhez a vulkanikus energiákhoz. 
Olyan sok minden van még, amit el szeretnék mondani a Lemúriaiakról. Térjünk át most a spirituális részekre. 

 

Kultúrájuk 20.000 éves története során összesen 350 millió Lemúriai lélek inkarnálódott a bolygóra. Ez nem is olyan nagy 
szám, ha belegondolunk, hogy 800 generációra volt ehhez szükség. Hadd magyarázzam el. 

 

Jól figyelj most, partnerem, mert ez az információ egyedülálló. Próbáld pontosan átadni. (Kryon Lee-hez szólt, elég 
hangosan, hogy mindenki hallja.) A Lemúriaiak nem születtek újra, mint Lemuriaiak. Ez alatt azt értem, hogy spirituális 

értelemben 350 millió egyedi lélek - nem csak emberi, hanem főként angyali választotta a Lemúriai kultúrában való 
létezést, akik később nem születtek újra. Küldetésük egy alkalomra szólt. A Lemúriai születési arány elmarad attól, amit ti 

ma ismertek, nem úgy hatványozódott, mint a mostani időben. Ez elég bonyolult. Biológiailag, oka volt annak, hogy a 

Lemúriaiaknak nem volt sok gyermekük, de a Föld hőmérsékletének és a kultúrájuknak is köze volt hozzá. A férfiak nem 
voltak olyan mértékben képesek a szaporodásra, mint manapság. Ez megkönnyítette a dolgok spirituális aspektusát is, 

amire szükség volt. Szóval, mindaz, amit tudnotok kell a Lemúriaiak spirituális kultúrájával kapcsolatban az, hogy 
összesen 350 millió lelket számlált a földön leghosszabb ideig fennálló társadalom. Erről többet, egy kicsivel később. 
15.000 évvel ezelőtt a jégtakaró olvadni kezdett, amivel a Lemúriaiak tisztában voltak. Ez a folyamat lassú volt és 

mindent megpróbáltak, hogy visszatartsák. Addigra meghódították a tengereket, sokan közülük hajókon éltek. Tisztában 

voltak vele, mire számíthatnak, ezért sajátították el a hajózással kapcsolatos új készségeket. És ebben az időben kezdett 
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a Lemúriai társadalom széthullani. Az egész azonban gyorsabban zajlott, mint gondolták, mert nem voltak tisztában a 

víztömegek súlyának jelentőségével és a földkéregre gyakorolt hatásával. (rengeteg földrengés) 
 

A vulkanikus medence remegni kezdett és elmozdult, beengedve így a vizet. Ez 15.000 évvel ezelőtt történt. A következő 

5.000 éves időszak alatt a Föld megváltozott víztömege megtöltötte a hegyvonulatok által határolt Lemúriai medencét. Ez 
minden építményt elmosott, amit valaha felépítettek. A természet, ugye, így működik. Nézd csak meg az alig ezer éves 

romokat, hogy mi történt velük. Most képzeld el, mi történt a 15.000 éves romokkal az óceán mélyén, ahol az áramlatok 
morajlanak. Minden eltűnt. Néhány Lemúriai a hegyekbe menekült, egyre feljebb kapaszkodva, ahogy a vízszint 

emelkedett. 10.000 évvel ezelőtt a vízszint magassága beállt nagyjából arra a szintre, amit ma is láttok. Lemúria 

legmagasabb hegységének a csúcsainál található ma a Hawaii-szigetek láncolata. 
 

A felmelegedést és a lehűlést a víz ciklusai okozzák a földön, ezek erőteljes ciklusok és állandó mozgásban vannak. Az 
azóta eltelt időszakban a hőmérséklet sokszor változott. De egyetlen emberi lény sem látott még egy egész ciklust, mivel 
egy ember-élet nincs olyan hosszú, mint egy ilyen ciklus. 200 éves ciklusok például gyakran előfordulnak. Emiatt az 
emberek csak azt érzékelik, hogy az időjárás változik, de nem tudnak a ciklusokról. Az elmúlt időszakban több kis 

jégkorszakon mentetek keresztül. Néhány száz évvel ezelőtt, az 1400-as években úgyszintén egy kisebb jégkorszak zajlott 
le, amikor újra megnövekedtek a gleccserek. A hőmérséklet állandó változásban van, hol felmelegszik, hol lehűl. Ez 
jellemző a bolygótokra és így működnek rajta a dolgok. 

 

Érdekes dolog, ami egy ilyen kisebb jégkorszak előtt történik. Olyan valami, ami az Emberi Lény számára érthetetlen. A 

hőmérséklet megemelkedik! Ez a ciklus része. Éppen egy ilyen víz-ciklus előtt áltok megint, ami végül egy lehűléshez fog 
vezetni. Ez jellegzetes, periódusos és teljesen természetes. Csak kérdezd a köveket! 

 
Néhányan, a Lemúriaiak közül felkapaszkodtak a hegyre, így ma találkozhattok a leszármazottaikkal. Polinéziaiaknak 

hívják őket és mindent tudnak az óceánokról. Ismerik a tengerjárást. Ők már a hullámok előtt is ott voltak. Látták, ahogy 
a tengerszint emelkedik. Kis csónakokkal közlekednek a szigetek között, amelyek gyakran több száz kilométeres 

távolságban találhatók és mindezt iránytű nélkül. Ismerik az áramlatokat és az óceánt. Néhányan a lemúriaiakat nevezik 
meg őseikként. 

 

Most egy olyan dologról fogok beszélni, amely ellentmondásosnak tűnhet tudományos szempontból. A meteor 

becsapódások gyakoribbak voltak a közelmúltban, mint ahogy azt hiszitek. Például 13.000 és 5.000 évvel ezelőtt is sor 
került egyre, az 5.000 évvel ezelőtti jelentősebb volt. Két dolgot idézett elő a bolygón. Először is, a Föld tengelyhajlása 28 

fokról 23 1/3 fokra csökkent. Ez volt ám a becsapódás! Mindez 5.000 évvel ezelőtt történt. A második, a civilizációra tett 
hatása. Porfelhő került a sztratoszférába, aminek a hatására esni kezdett. Emiatt az emberiség nagy része kipusztult. Sok 

ember és sok állat életét vesztette. Ez feltétlenül szükséges volt és erről is beszéltünk már. A terv része volt. A 

legfontosabb cél a Lemúriai tudás eltörlése volt és sok-sok tó létrehozása, az emberiség hasznára. A tudósok 
utánanézhetnek ennek a rétegekben, sőt, még a mitológiák is összekapcsolták a vízözönnel és egy bárkával... 

 
Ugye, milyen érdekes! Akadnak köztetek olyanok, akik a teremtés-elmélet hívei. Ők majd vitatkoznak veled az emberi 
evolúcióval kapcsolatban. Bizonyos értelemben mindkét oldalnak igaza van. Mivel hogy az evolúció egy rendkívül hosszú 

folyamat eredménye, de a szentség magvait egyszerre kapta meg az emberiség, mint az Édenkert történetben, amit 
Lemúriának hívnak. 

 

Amikor időrendi adatokat adunk meg, mint például, hogy mi történt 40.000, 100.000 vagy 10.000 évvel ezelőtt, a 
mostani időt vesszük kiindulási pontnak, nem pedig egy olyan viszonyítási rendszert, amikor egy bizonyos próféta 

születése szolgál viszonyítási alapul. Azok, akik szeretnének utánajárni annak, amiről ma szó esett, nullpontnak ezt az 
évet (2007) használják. Ha viszont egy aktuális időpontról szeretnénk beszélni, az általatok megszokott időszámítást 

fogjuk használni. 

 

A Lemúriai civilizáció 35.000 évvel ezelőtt kezdődött és 20.000 évig létezett, mint a leghosszabb ideig fennálló központi 
irányítású társadalom. Minden más civilizációtól különbözik, amit valaha is létrehoztok majd. Lássuk csak, hogy mi is 

történt! A Lemúriai civilizáció és a két újabb DNS-réteg valódi célja az volt, hogy előkészítse a terepet valami újnak. Mint 
amikor a szakács az ételt készíti - olajat önt a serpenyőbe, előkészíti a hozzávalókat és a fűszereket az ízesítéshez, de itt 

még szó sincs a kész ételről... 

 

Ilyen kapcsolatban állnak a Lemúriaiak, a Földdel és veletek. Spirituális értelemben, az étel lassacskán elkészül... Ezért, 
most újra elmondjuk, hogy ők másfajta Akasha jellemzőkkel rendelkeztek, mint ti. 350 millió Lemúriai egyetlen életre 

szegődött a bolygóra. Mindannyian egyedülállóak voltak és nagyon kevés kivétellel, mindegyiküknek egy élet adatott. Úgy 

is fogalmazhatnék, hogy ők alkották meg a bolygó Akasha Krónikáját. Képzeld el a Teremtés Barlangját, mindazokkal a 
kristályokkal, amelyeket úgy írtunk le, mint a bolygón lévő lelkek. Minden egyes alkalommal egy angyal jött le, hogy 

Lemúriai legyen egy kis időre. Energiájának lényege részévé vált a bolygónak. A kristály, amelyiken a neve volt, bekerült 
a Barlangba. Ezeknek a dolgoknak nem igen lesz értelme azok számára, akik még nem hallották régebbi beszámolóinkat 

a Teremtés Barlangjáról. Az egész Lemúriai civilizáció feladata az volt, hogy felépítse a Teremtés Barlangját és beültesse 
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350 millió lélek energiáját. És az egész történelmük folyamán csak néhány ezer tért vissza közülük egy újabb életre, mint 

Lemúriai, legtöbb estben, hogy tudósaik legyenek. A többiek egyetlen életet éltek a bolygón, utána pedig vártak, hogy a 
civilizáció elérje a befejező szakaszt. (Itt azokról az angyalokról beszélünk, akik a különböző lelkeket képviselik az 

emberiségben) Mindez okkal történt, mégpedig azért, hogy spirituális értelemben beoltsák a bolygót azzal, aminek jönnie 
kell és hogy megemeljék a Teremtés Barlangjának kristályértékét. 

 
A Lemúriaiak látták, mi történik. Ahogy már említettük, kb. 15.000 évvel ezelőtt, a jég olvadásnak indult és az a lassú 

folyamat eltartott még 5.000 évig. El lehet mondani, hogy elég idejük volt, hogy felkészüljenek és fel is készültek. Először 

tengerjáró nemzetté váltak és hajókat kezdtek építeni. Lassacskán, a legtöbben elhagyták a völgyet, ahol laktak, amelyet 
a víz kezdett elönteni, ahogy a vízszint a Földön egyre csak emelkedett. Mondhatjuk, hogy hajóik segítségével 

benépesítették a többi szárazföld partjait. Kutathatsz utánuk Új-Zélandon, a Húsvét-szigeteken - itt nem sok maradt 

belőlük,- és a nagy szárazföldön, amit ti Amerikának neveztek. Megtalálhatók voltak a nyugati parton, a területeken, amit 
Alaszkának neveztek és a másik kontinenshez vezető átjárónál. Ezeken a helyeken voltak. Sokan közülük a Shasta- 
Hegynél telepedtek le és emberi formában éltek itt, amíg be nem költöztek a hegybe, mint dimenziókon átjáró lények. 

 
Néhányan közülük új társadalmakat hoztak létre azokkal az emberekkel, akik messzire kerültek gyökereiktől és teljesen 

elfelejtették származásukat. Az egyike ezeknek a kultúráknak a sumérok voltak és a mai Közel-Kelet területén éltek. Ebből 
fejlődött ki később az egyiptomi kultúra. Nagyon különös, hogy ti úgy gondoljátok ez az a hely, ahol a történelem 
elkezdődött! 

 
Van itt valami, amiről eddig még nem beszéltünk. A Lemúriával kapcsolatos minden bizonyíték eltűnt. Az óceán mélyén 

lévő áramlatok nagyon erőteljesek, majdnem olyanok, mint a folyók, homokot hordva magukkal, eónokon keresztül 

betemetnek mindent. Néhányan azt kérdeznék: "Ez azt jelenti, hogy semmilyen Lemúriai lelet nem fog előkerülni?" 
Nemcsak, hogy találni fogtok, hanem már a kezetekbe is került néhány közülük. Csakhogy ezeket elrejtették. Azért, mert 
ahányszor ezek a gyűjtők a tudomány elé tárják kincseiket, nevetség tárgyává válnak. Amiatt, mert ezek a leletek 
ellentmondásosak. Ahhoz, hogy azok legyenek, amik, túlságosan régiek! Legalábbis a modern gondolkodásnak 

megfelelően. Mi lenne, ha találnál egy gépkocsi-alkatrészt, amely az izotópos vizsgálat alapján 3.000 éves? Ez egy olyan 
tárgy, amely úgymond nem létezhetne. Ilyenek lesznek tehát a Lemúriai leletek. Mert előkerülnek majd csillagtérképek és 

biológiai információk, amelyek akkor még "nem lehettek ismertek." 
 

Egyáltalán, honnan kerülhetne ilyen lelet valaki kezébe, ha a tengeri áramlatok mindent elmostak? A hajóknak 

köszönhető! Sokan közülük elsüllyedtek a tengeri viharokban és a mindennapi Lemúriai használati tárgyak ott voltak a 
fedélzeten. Ezek a tárgyak még felfedezésre várnak és néhány már a gyűjtők kezébe került, akik egyszerűen nem 

találnak senkit, aki meg tudná mondani, milyen leletről van szó. És ezzel a történetnek még nincs vége. 
 

Néhányan összekeverik Lemúriát azzal, amit ti Atlantisznak hívtok. Nos, itt egy információ, amit sokan nehezen fognak 
elhinni. Mert igazából keveset tudtok Atlantiszról. Történészeitek is csak találgatnak. Hadd beszéljek nektek Atlantiszról. 

Két Atlantisz is létezett - egy régi és egy új. Földrajzi értelemben is és időben is távol voltak egymástól. Az egyik, amelyet 
sokat keresnek mostanában, sokkal fiatalabb, mint gondolnátok. Ugyanakkor, az új atlantiszi civilizáció sokban hasonlított 

az egyiptomi kultúrára. Az egyik a nyugat-európai ember fejlődésének az eredménye, a másik pedig a közel-keleti ember 

evolúciójának. 
 

"Kryon, hol volt akkor az újabb Atlantisz?" Nos, adok egy kis segítséget: nem messze innen. A "csizma" másik oldalánál 
keressétek. Ez minden, amit elárulok. (Emlékeztetőül, ennek az üzenetnek az átadása a Földközi tengeren történt, tehát a 

hivatkozás a hajó akkori helyétől számítandó. A "csizma" másik oldala, (Olaszország "talpának" átellenben) onnan nézve, 
ahonnan a hajó indult, Görögország és Kréta közelébe helyezi Atlantiszt/azt. A hajó éppen elhagyta Rómát, amikor ez az 

információ elhangzott.) 
 

"És a régi Atlantisz hol volt?" A válasz az, hogy a Csendes-óceánban volt, távol ettől az újabbiktól és igazán ősi volt, 

emehhez viszonyítva. Lemúriai telepesek alkották, ahol nem sokáig maradt meg a Lemúriai tudatosság. A rabszolgaság és 

a hanyatlás mintájává vált. Rossz célra használták a technológiát. De nem az én dolgom, hogy erről többet mondjak. 
 

Tehát most már többet tudtok a Lemúriaiakról. Azt is tudjátok, hogy ők másfajta tudatossággal rendelkeztek, mint ti 
most. Ők a kísérlet beszabályozásának a része voltak, ti elvesztettétek egy részét a DNS-aktiválásnak, azt, amivel ők 

rendelkeztek, ti viszont ezt választottátok a dualitásotok megéléséhez. És ez a szabad választás, hogy lássuk, fel tudjátok- 

e fogni és vissza tudjátok-e szerezni. És ez a DNS kvantum része. Ez az, amit Lemúriai és Plejádi rétegnek neveztünk és 
egyik ezek közül az Akasha Krónika. Nos, ha mindezt egybevetitek, úgy megértitek, hogy a Lemúriaiak voltak felelősek a 

Föld kozmikus Akasha Krónikájának létrehozásáért. 
A jelenlegi időjárás 

 

Az időjárás-változást a bolygón leginkább a víz ciklusai befolyásolják. Ezenkívül a vulkanikus tevékenység is hatást 
gyakorol rá. A harmadik tényező pedig az űrből érkező becsapódások. Mindezek előfordultak már a közelmúlt 

történelemben. Ami éppen most történik, azt globális felmelegedésnek neveztétek el. Ez nyugtalanítja és megrémíti a 
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tudósokat. Ez egyrészt amiatt van, mert egy ciklus kifejlődése tovább tart mint egy emberöltő, ezért az Újkori 

történelemben még senki nem tudta megfigyelni ezt a folyamatot teljes egészében. Már volt ilyen ezelőtt is és most újra 
itt van. Ez a víz ciklusának a változása és az előfordulásuk teljesen természetes és normális. Így működik a bolygó, így 
egyensúlyozza önmagát. Vannak nagyobb víz-ciklus változások és vannak kisebbek. Több kisebb ciklus fordul elő két 

nagyobb között. Így működik a bolygó. A legutóbbi kis jégkorszak 1200-tól 1400-ig tartott, a ti időszámításotok szerint. 
Az emberek itt voltak és túlélték. Éppen most egy újabb ilyennek a kezdeténél vagytok. De a tudósaitok nem egy mini- 

jégkorszak kezdetét emlegetik. Ehelyett ők felmelegedésnek nevezik! Amiatt van így, mert nem értik a víz-ciklusok 
működését. Úgy is mondhatnánk, hogy mikrokozmoszban szemlélik az egészet, makrokozmosz helyett. 

 
Furcsának találhatjátok, hogy egy hidegebb időszak felmelegedéssel kezdődik, de ha ismernétek a víz ciklusainak 

dinamikáját, egyből értelmet nyerne az egész. Közületek, akik most itt ültök a teremben, senki nem fogja látni az egész 

ciklust, mert az életetek gyorsabban véget ér. Várnotok kell a következő alkalomig. Mert a víz-ciklusok hossza változó. A 

kisebbek kb. 150-től 400 évig terjednek, ti pedig egy közepes hosszúságú víz-ciklus elején jártok. Ne féljetek ettől a 
jelenségtől, mert ez része a bolygónak, így hozza magát egyensúlyba. Nos, akadnak aztán olyanok, akik megkérdezik: "és 
mi van azzal az elmélettel, hogy mindezt az emberek okozták? Azt jelenti, nincs igazuk?" Az igazság a következő és 

egyszer majd ti is tisztában lesztek vele: az emberek nem felelősek a víz-ciklusokért. Habár, az emberi tevékenység 

előrébb hozta ennek a mostaninak az időzítését, úgyhogy egy kicsit korábban fog bekövetkezni, mint ahogy kellene. Igen, 
hatást gyakoroltatok rá, de nem ti okoztátok. 

 

Földrengések 

 
Sokan vannak olyanok, akik többet szeretnének tudni a földrengésekről, ezért feltárom, milyen funkciója van még a 

földrengéseknek. Ugyanúgy, mint a víz-ciklusok, a földrengések is része a változó bolygónak. Tulajdonképpen a víz- 
ciklusokkal vannak kapcsolatban. Igaz is, volt egy ilyen a közelmúltban, ami kiváltott egy szökőárat és aminek hatására 

nagyobb lett az Emberi részvét energiája a bolygón. Ez volt az egyik legnagyobb földrengés a ti életetek során. Az óceán 

mélyén történt és olyan erős volt, hogy bizonyos mértékben lelassította a bolygó forgását. Ez a rengés még néhány évig 
nem is fog lenyugodni. A következők esetleg ellentmondhatnak a geológiátok logikájának, de a föld mégis így működik. A 

bolygó tengelyforgásának lassulása miatt változás történt az olvadt mag és a földkéreg közötti mozgásban. Ezért a Föld 
megpróbálja majd egyensúlyba hozni ezt az eltérést, mindaddig, míg azok a sebességek vissza nem állnak a megszokott 

értékekre. 
 

Főként az egyenlítő környékén lesznek érezhetőek ennek az utórezgései, néhány éven belül, mivel ezek a részek vannak 

legtávolabb a bolygó magjától, ami miatt ez a rész a leginkább ingatag. A bolygó forgása következtében ezek a részek 

dudorodnak ki a legjobban. Szóval, főként ezeket fogja érinteni, mert itt van leginkább kibillentve az egyensúly. Így, több 

földrengést tapasztalhattok majd az egyenlítő környékén. Ezek nem a végítélet napjai ezen a bolygón. Egyszerűen a 
bolygó változásáról van szó. Ne aggódj ezek miatt a dolgok miatt, kedves Fénymunkás, mert a rendszer azt mondja, a 

megfelelő helyen leszel a megfelelő időben. Ne vonj hát le elhamarkodott következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy mit 

jelent a megfelelő hely. Nagy szeretet vesz körül és minden a megfelelő módon alakul, amikor az életed irányítását a 
kezedben tartod. 

 

Meddig tart az élet a Földön? 

 

A bolygó családfáját vizsgálva, van még információnk. Az 1900-as év előtt nem igen beszélhetünk arról, hogy a valódi 

megvilágosodási folyamat elkezdődött volna a bolygón. Tényleg, előtte nem nagyon volt ilyen. További 87 évre volt 

szükség ahhoz, hogy a bolygó vibrációját egy döntés szintjére tudjátok emelni - a jövővel és a vibrációval kapcsolatos 

döntés szintjére. Annak ellenére, hogy minden próféta megjósolta a világvégét, megközelítőleg az ezredforduló idejére, ti 
mégis meg tudtátok változtatni a bolygó rezgésszintjét, olyan mértékben, hogy ennek ne kelljen megtörténni.. Tévedés 

ne essék, nem volt olyan Isteni terv, hogy megsemmisítse ezt a bolygót. Ez a kísérlet vibrációja volt, amelyet ti hoztatok 
létre, századokon keresztül. Az emberek maguk teremtik saját jövőjüket. Ti teremtitek a próféciákat. A bolygó 

tudatossága teszi ezt. Ti, tehát, létrehoztatok egy egészen más jövőt, mint azt bármelyik próféta előrelátta. Így, most 

majdnem minden prófécia vitatható, amelyik 1987 előttről származik. Már egy teljesen más vágányon haladtok. 

 
Nos, hadd árulok el valamit nektek, ami biztos nagyon tetszeni fog. 1987 és 2007 között egy elképesztő dolog történt. Az 

új energia hatására a Lemúriai neveket viselő kristályok életre keltek a Teremtés Barlangjában. Azt suttogják, hogy "itt az 
idő a visszatérésre". Háromszáz ötven millió lélek. Most jól figyelj - az összes Lemúriai aki valaha is itt élt ezen a bolygón, 
újra itt van, Emberi testben, visszajött! Mindenhol megtalálhatók a Földön. Látom őket, teli van a terem velük. Hát ezért 
vagy itt, drága barátom, ezért olvasod ezeket a sorokat. És még csodálkozol, miért vagy szinkronban ezekkel a dolgokkal, 
hogy miért vagy magasabb rezgésszinten, hogy miért ez az összhang a sejtrendszereddel és a Kryonnal? Ez azért van, 
mert Lemúriai vagy, egy öreg lélek, egy új energiában. 

 

"Kryon, akkor ez azt jelenti, hogy 1900 előtt az én lelkem nem volt itt?" Nos, ez a válasz elég bonyolult. Darabkáid és 

részeid itt voltak, de nem a teljes Lemúriai energia lényege. Úgy gondolsz magadra, mint egy entitás, egy lélek, egy név 
és egy arc. Pedig nem így van. Több fajta energia kombinációja vagy. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni, szinte lehetetlen. 
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Minden alkalommal, amikor megérkezel, hasonló vagy a készülő leveshez, így jössz a bolygóra. Ott a Felsőbb Éned, 

amelynek lényegi energiája minden egyes alkalommal ugyanaz. De hogy mi vesz körül? Nagy a spirituális variációk 
száma. Most azonban, néhányan úgy érkeztek vissza, hogy a Lemúriai gyökerek energiája veszi őket körül, valami, ami 

nem történt meg 50.000 éve. DNS-ed azon részei újra aktiválódnak. 
 

Figyelj arra, hogy mit mondtam már évekkel ezelőtt: a bolygó lakosságának kevesebb, mint fél százaléka kell, hogy 
felébredjen, hogy megváltoztassa a vibrációt mindenki számára. Egy újfajta vibrációval fogtok belépni 2012-be. A hét 

milliárd embernek kevesebb mint fél százaléka kell hogy felébredjen. Ez nem olyan sok. Gyakorlatilag, ez csak 10 %-a a 

350 millió Lemúriainak, akik itt élnek most köztünk... ez igen méltányos arány. 
 

Hol tartotok jelenleg ebben a rejtélyes játszmában? Meddig fog fennmaradni a civilizáció? Elárulom: a jövőtök a válasz és 
ti fogjátok eldönteni. Teljes mértékben az irányításotok alatt áll, ezért addig fog tartani, ameddig akarjátok. De elárulom 
azt is, milyen hosszúra tervezték ezt a kísérletet. Sokan mosolyogni fognak. Sokfajta népszerű számjegy van, amelyek ott 

lebegnek egy kultúrában és amelyekből doktrína lett és mitológia. Ám elég gyakran, lényegi igazságról van szó, 

fontosságukat illetően. Ezek közül az egyik, amely gyakran megjelenik, sok helyen, a 144.000. Intuitív módon 
mindannyian tisztában vagytok vele. A kísérlet időtartamát jelenti, években mérve - 144.000 év. 

 

A 100.000-es mérföldkőnél tartotok (a plejádiak érkezésétől mérve). Tudjátok, bőségesen maradt idő, ha csak nem 
pusztítjátok el magatokat és a Lemúriaiak változtatni tudnak ezen. Már meg is tették. Egy olyan időszak következik, 

amely a növekedésetekhez megfelelő közeget teremt. A maják előre látták ezt. Maga Gaia energiája 2012-ben kezd majd 

indulni a változással. Egy olyan ciklus fog következni, amely több mint 1.000 évig tart és amelyik nagyobb összhangban 

lesz spirituális fejlődésetekkel, mint azok az energiák, amelyekbe beleszülettetek. 
 

Valaki megkérdezi: "Nos, mikor fogunk találkozni a testvéreiddel? Mikor térnek vissza a Plejádiak a bolygóra?" Nem 

hiszem, hogy ez olyan nagy titok lenne számotokra. Rendszeresen látogatnak benneteket. Néhányan látják is őket, mások 

nem. Nem létezik semmiféle korlátozó intézkedés, drága barátaim. Amikor figyelnek benneteket, szeretettel figyelnek, 
hogy lássák, hogy fejlődnek a vetemények. Ha megéritek a 144.000-ik évet, a teszt végén ti is pontosan olyanok lesztek, 

mint ők - egy megvilágosodott bolygó, a Nagy Központi Nap tulajdonságaival. (Kryon mosoly) 

 

És most elmondok valami olyat is, amit sokan nem szívesen fognak hallani. Ha te egy Lemúriai vagy itt a teremben, 

biztos ott leszel! Ilyen sok életed maradt még hátra. Ilyen nagyon szereted a Földet. Sokszor mondtuk már neked ezelőtt, 

hogy amikor mint Ember a tükörbe nézel, spirituálisan ilyeneket mondasz: "Fáradt vagyok. Nem fogok többé visszajönni." 
meg ilyeneket: "Elvégeztem a munkát. Nagyon sokat dolgoztam. Nem akarom ezt újra átélni." Ez egy Emberi elhatározás, 
egyoldalú beszélgetést folytatsz Istennel, a visszatérésről...ez elég mulatságos. (Kryon nevet) 

 

Mindannyian visszatértek. Ez a munkátok. Alig tudjátok kivárni. Hogy "fáradt"... ez Emberi beszéd. Nincs fáradtság a 

fátyol túlsó oldalán, csak együttérzés. Ez az egész kísérlet, amelyben részt vesztek, az együttérzésről szól. 1987 elhozta 

nektek a Harmonikus Konvergenciát, 2002 a mágneses rács teljességét és a kristály-élmény kezdetét, 2004 a szökőárat 
és a Vénusz Átvonulást. 2012-ben egy újabb Vénusz Átvonulás vár benneteket. Ezen események által érkezett ebbe a 

világba a női könyörületesség energiája, hogy lassan magatokévá tehessétek, hogy kiegyensúlyozottan juthassatok át a 

következő energiába. Ez harmóniát hoz a bolygóra, a bolygóra, amely évezredek óta nem volt egyensúlyban. 
 

"Kryon, ha tudnál adni valamilyen jelzést, hogy hol tartunk, hogy jól csináljuk-e?" Nem lennél itt és hallgatnád ezt a 

közvetítést, ha nem ez lenne a megfelelő hely számodra. Eljön majd az idő, amikor visszatekintesz a történelemnek erre a 

részére és úgy fogsz rá emlékezni, mint a megvilágosodás sötét korszakára. És néhányan tisztában vagytok ezzel. Ez lesz 
az időszak, amikor a spirituális megértés ajtaja megnyílik, hogy a fény beáramolhasson. Itt egy kifejezés, amelyet talán 

nem lehet pontosan lefordítani minden nyelvre, de ez az időszak, amelyben most vagytok, úgy válik majd ismertté, mint 
az ellentmondásos monoteizmus korszaka. Mindenki egyezik azzal, hogy egy Isten létezik. De nem tudnak megegyezni, 

hogy melyik. Ez az, amire rá kell, hogy jöjjetek következőként és ha visszatekintesz a történelmetek egy bizonyos részére, 

meglátod, hogyan oldották meg akkor, most is ugyanúgy meg fogjátok oldani. 

 

Most befejezem. Hogy mi lenne a mai nap energiája? Elmondom. Az együttérzés és a szinkronicitás energiái. Mennyi 

fényt tudsz küldeni a körülötted lévőknek? Tudsz-e fényt küldeni erről a hajóról, egy olyan Emberi Lénynek, akinek 

szüksége van rá, anélkül, hogy feltétlenül részt venne ezen a találkozón, vagy, hogy egyáltalán tudna erről az energiáról, 
vagy valami fogalma lenne Istenről? Tudsz-e enyhíteni valakinek a bánatán? Képes vagy-e, hogy kézen fogd a fénnyel? 

Hadd áruljak el valamit. A rendszer hozta ide őket, úgyhogy te is meg tudod tenni ugyanazt. El tudod ezt fogadni? Akkor 
tedd meg, Lemúriai. Tedd meg! 

 
Köszöntelek egy új korszakban. 

És ez így van! 

Kryon 
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100.000 évvel ezelőtt 
 

A Plejádok energiája két új DNS réteget juttatott az emberiségnek. Ez az Akasha Krónika kezdete és az Emberi Lények 

spirituális "magjának" az indulása. Az Emberi fejlődés minden variációja megáll, egyedül egy emelkedik ki... ami 

ellentmond annak, ahogy az evolúció változatosságot hoz létre. Ma, egyetlen egy fajta Ember él a földön, amelyik 
spirituális lélekkel születik újra. 

 
50.000 évvel ezelőtt 

 

A Lemúriai társadalom megjelenése egy primitív formában. 

 

35.000 évvel ezelőtt 
 

Lemúria teljes fejlődésben, az első Emberi civilizációt képviselik. Kvantum tudatossággal rendelkeznek. 
 

15.000 évvel ezelőtt 
 

A jég olvadni kezd, arra kényszerítve a Lemúriaiakat, hogy kivonuljanak országukból. 
 

4.000 évvel ezelőtt 
 

A lejegyzett történelem kezdete. 

 

A mai nap - 2008 
 
 

Fordító - Méry Enikő 
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