A Gaiához való viszony
Mt. Shasta, California - 2010. április 24.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel10_shasta_.html )
* Ne felejtsd el megnézni a hivatkozásokat a szöveg végén!
Hogy segítsük az olvasót, ezt a közvetítést újra átnéztük (Lee és Kryon), hogy még tisztább megértést biztosítson. Ami
élőben történik, az gyakran olyan energiákat tartalmaz, ami egy fajta kommunikációt hordoz magával, amit a nyomtatott
oldal nem. Ráadásul ez a konkrét közvetítés lényegesen ki lett bővítve! Élvezzétek hát ezt a feljavított üzenetet, ami Mt.
Shastában hangzott el Kaliforniában, azokkal a ráadásokkal amelyekről Kryon azt akarta, hogy elolvassátok.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Egy olyan energia van itt jelen, ami az otthont jelenti és van akinek ez már egészen intim. Ahogy a társam értelmezi
ezeket a szavakat azokból a gondolat-csoportokból és képekből amelyeket tőlem kap, ez úgy jelenik meg nektek, hogy az
én hangom mondja őket. Az évek hosszú során amióta ő ezt csinálja, valóban ez a legjobb módja ami egyenlőre
lehetséges, mert az ő fordítása átadja nektek a szív érzelmeit ugyanúgy mint az intellektus logikáját. Ez azt jelenti, hogy
ez a nyelv azért teljes, mert egyensúly ezen kettő között, egy megkülönböztető képességhez juttat benneteket, hogy
megítélhessétek, hogy ami itt történik az valós, hiteles és pontos.
A te időtök szerint a múlt héten, társam egy másik országban volt, ahol információkat kapott tőlem Gaiáról. Ugyanakkor
azt tanácsoltam neki, hogy ne jegyezze le, hogy hallani tudja, része tudjon lenni, hogy érezni tudja, hogy világosabb
legyen az üzenet amelyet majd lejegyez. Ez lesz most.
Tehát ez a ma esti üzenet, mindent elmond a Gaiához fűződő kapcsolatról, hogy mi történik a bolygón amit megértesz,
bizonyos dolgok amelyeket talán nem, néhány olyan dolognak az áttekintése, amelyeket sokan közületek még nem
hallottak és aztán az új dolgok megtárgyalása, amelyeket esetleg te sem hallottál. Az emlékezés energiájával indulunk.
Az ősök, a föld bennszülött népei nagyra becsülték a bolygót amelyen éltek. Földanyaként tisztelték és úgy tekintettek rá,
mint minden jó dolog forrására. Ellátta őket táplálékkal, mind erdei mind mezei táplálékkal (vadászat és földművelés).
Ellátta őket vízzel és menedéket adott, még akkor is amikor haragosnak tűnt. Egy egész mitológia fejlődött ki vele
kapcsolatban és sok-sok történet terjedt el a világon. Sokan a régi istenek közül Gaia energiájának ábrázolásaként jöttek
létre. És az helyett, hogy egy egyedülálló forgatókönyvbe került volna, az isteni természet gyakran sok isten-szerű
energiára hasadt, mint a tenger, a levegő, a föld, a gabona, a nap, a melegség és a hideg istenének energiájára. De
mindebben mindig jelen volt a tisztelet. Ez volt az a szemlélet, ami a bolygón leghosszabb ideig tartott és a bennszülöttek
között ez volt az uralkodó, egészen néhány száz évvel ezelőttig… mindig tiszteletben.
A lemuriaiak látták és az elsők közt hoztak létre Gaiával egy egyezséget, úgy tekintve Gaiát, mint a tudatosságnak egy
energiáját, erre ti később az Anyatermészet címkét ragasztottátok. És ez a tudatosság az amiről ma beszélni szeretnénk.
A Lemuriaiak felfedezték, hogy létezik egy egyensúly a természetben, ami egy adok-kapok viszonnyal tartható fenn. Ami
majdnem olyan, mint amikor te meglátogatsz egy barátodat. Viszel valamit ajándékba, ugyanígy Gaiának is mindig
ajándékokat adtak, cserébe a kéréseikért. Ezek a felajánlások mindig megteremtették az egyensúlyt azok számára, akik
úgy tekintettek a természetre, hogy tudatossággal rendelkezik. Ha elveszel valamit a földtől, vissza is adsz valamit…
valami egyszerűt, de valami olyat ami a tiéd, amit birtokolsz, ami a te energiádat viseli magán.
A modern civilizáció mostani folyamatában kedveseim, még a Fénymunkások között sem maradt ez meg - mert, amikor
reggel felkelsz, nem mutatsz be áldozatot Gaiának. Lehet, hogy minden más dolgot megteszel - beszélsz a sejtjeidhez,
vannak olyan látomásaid amelyek összekapcsolnak a Felsőbb Éneddel, de a Gaiának nevezett entitás valahogy a háttérbe
szorult.
Itt van hát egy közvetítés, ami arra biztat, hogy visszaállítsd a kapcsolatodat a föld energiájával. Ez majd helyreállítja az
Emberi Lény tudatosságának a hídját Gaiához. Mert Gaia az emberiség szolgálatában áll és úgy változik, ahogy a ti
tudatosságotok változik. Emlékezz csak vissza arra a tételre, amit egyszer régen kaptál tőlünk. A Földön lévő emberiség

tudatossága voltaképpen a talajba jut (a Kristályrácsra). El van raktározva és a föld reagál. A föld pora nem, de Gaia
igen. Azt mondhatnád tehát, hogy az Ember van megbízva és ő felelős a Földön történő változásokért és váltásokért.

Ha ezt fel tudod fogni, akkor újra a tiéd lehet az alapvető irányítás a Földdel kapcsolatos történések felett. De újra
működővé kell tenned a kapcsolatodat. Pillanatnyilag, az Emberek csak félelemmel szemlélik és azt kérdezik: „Mi történik?
Félek ezektől a változásoktól, mert nagyon különböznek a normálistól amihez hozzászoktam.” Az Ember nem érti, hogy
ami történik, sok mindent ő okozott! Ezek nem olyan dolgok, amiket az emberiség a környezetében okozott, hanem amit
a felébredése folyamán, a tudatossága által tesz.
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Te változtatod az időt
Hogy ezt most összefüggésbe hozzuk, pillantsunk vissza, mit mondtunk az idővel kapcsolatban. Huszonegy évvel ezelőtt,
leírtam társamnak egy kis fehér könyvbe a jövőtök potenciáljait. Ez a jövő mostanság történik. Megvan annak az oka,
hogy képesek voltunk elmondani ezt a próféciát nektek akkor, mert olyan erősen láttuk annak a potenciálját, ahogy ezen
a bolygón végbemegy a tudatosság váltása és ez a váltás olyan számottevő lesz, hogy még Gaiára is kihatással lesz. És
így is lett.
Ez egy olyan mélyreható váltás, hogy ezzel tulajdonképpen az emberiség időkeretében hoztatok létre változást, vagyis, a
valóságotok érzékelésében. Figyelem: tudomány következik. (Kryon humor) Nos, ez olyan valami, amit nem is várunk el,
hogy mindenki megértse, de az idő teljes mértékben relatív. Nem állandó iramban halad. Habár a ti 3D-s óráitok állandó
ütemre járnak. Az időt módosítani lehet sebességgel, valamint bizonyos kvantumjellemzőkkel, amelyekről most nem
fogunk beszélni. Úgy tűnhet, hogy az események gyorsulnak, de csak akkor, ha az időkerethez viszonyítod, nem a ti
magasabb rezgésszámotokhoz. Ezek látszólag ellentmondanak egymásnak.
Egy vonat amelyik elhagyja az állomást, megközelítőleg a fény sebességével és egy körpályán mozog, amikor visszaér az
állomásra, nem ugyanolyan korú lesz mint az állomás. Fiatalabb lesz, az állomás pedig idősebb. Azzal, hogy gyorsabban
haladt, lelassította az időt magának, de nem lassította le a sínpályának, amin haladt, vagy az állomásnak amelyet
elhagyott.
Elindíthatsz két órát egyszerre egymás mellett, de ha valahogy sikerül az egyiket felgyorsítanod - mondjuk, sikerül olyan
gyorsan ráznod, mozgatnod oda-vissza - az végül nem ugyanazt az időt fogja mutatni mint a másik óra, mert a sebesség
lehet oszcilláció is, ugyanúgy mint egy állandó egyirányú sebesség. Most a mozgásban lévő óra te vagy. Az óra amelyik
nem mozdul, Gaia. Az első észlelés, hogy a körülötted lévő tárgyak felgyorsulóban vannak. Jóllehet, az igazság, hogy a te
rezgésszám emelkedésed létrehoz egy lassúbb órát benned, a sebesség tulajdonképpen egy lassúbb idő-keretet hoz létre.
De ha kinézel az ablakon a világra, a te lassúbb vonatod miatt úgy tűnik, hogy az élet általában gyorsabban halad.
Ez a Fénymunkások miatt van, akik sokkal magasabb rezgésszámon rezegnek, mint 20 évvel ezelőtt. „A tudatosságod
sebessége” nagyon hasonlít azon kvantumjellemzőkre, amelyeket tanulmányozol és az hozza létre a szakadást az
emberiség és az a régi energia között, amelyet megszokott életében. A nagy váltás közepében vagytok és a 2012-es
megvilágosodás idő-fraktál kezdetén. Gaia ennek megfelelően változik, de Gaia nem Ember. Gaia más módon változik,
hogy igazodjon a ti új rezgésszám emelkedésetekhez. Ha a körülötted lévő dolgokat szemléled, úgy tűnik gyorsabban
történnek. Van akinek ez idegesítő, akár még álmatlanságot és szorongást is okoz. Sokan vannak akik érzik.
Így habár zavarba ejtő, az igazság az, hogy ennek a bolygónak a Fénymunkásai hoztak létre egy tudatosság-váltást az
elmúlt 23 évben és ez változtatta meg az Emberi tudatosság vibrációjának valódi sebességét. Ez megváltoztatta az
emberek számára az idő-keretet és egy gyorsuló föld érzését kelti. Úgy érzitek, hogy felgyorsítottátok az időt. A valóság
az, hogy a ti tudatosságotok idő-kerete halad lassabban, egyre inkább hasonlatosan a Szellemhez. Felfigyeltél-e rá valaha
is, hogy Isten lassan mozdul, az Emberek jóval türelmetlenebbek? Ez azért van, mert Isten idője nem a ti időkeretetekben van. Ez kezd változni, ahogy spirituálisan fejlődtök. Azt tudtátok, hogy a Földet Isten hét nap alatt
teremtette? Azok „Isten napjai” voltak. Vetted a lapot?
A globális felmelegedés - nem tart sokáig
Az időjárás amit most tapasztaltok és minden ijesztő sajátossága, egy olyan forgatókönyv szerint történik, ami ütemezve
volt, hogy megtörténjen a Földön, mindenképpen. Elismétlem újra, hogy az időjárás változása aminek tanúi vagytok és
amit én megjósoltam 21 éve, nem meglepetés. A változásokat nem a szennyeződések okozták amit ti a levegőbe
juttattatok. Ti globális felmelegedésnek hívjátok és ez egy tetszetős kifejezés és talán eléri nálatok, hogy kevesebb
szennyeződést juttattok a levegőbe - hasznos dolog. De amit manapság az időjárás változásában láttok, azt nem az
Emberiség okozta a levegőbe engedve bizonyos dolgokat. Ez mindenképpen bekövetkezett volna a következő 300 évben.
Mi ezt a folyamatot víz-ciklusnak hívjuk, mivel a vízről szól, nem pedig a levegőről. A víz meghatározó jellemzője Gaiának
és a víz-ciklusnak aminek tanúi vagytok. Legmeghatározóbb pedig a hőmérséklete. A ciklus abból áll, hogy víz lesz a
jégből és hogy jég lesz a vízből és ez ismétlődik ezen a bolygón mindig újra és újra. Ez nem új dolog. És nem is kivételes.
De nem is félelmetes. Csak egy olyan ciklus, amit a modern emberiség ezelőtt még nem látott. Elég hosszú ciklus, ami
messze túlnyúlik egy Emberi Lény élettartamán. Ezért igyekeztek átsiklani felette, vagy egyáltalán nem venni tudomást
róla!
A Lemuriaiak idejében a Csendes óceán vízszintje majdnem 400 lábbal, mintegy 120 méterrel volt alacsonyabb és az csak
50.000 éve volt. (Kryon biztatja a tudományt, hogy ellenőrizze a vízszintet abban az időben.) Akkor is egy víz-ciklus
működött és annak volt köszönhető az alacsony vízszint, mert olyan sok víz volt felhalmozva jég formájában. Manapság,
ti egy másik víz-cikluson mentek keresztül, ami végül egy lehűléshez vezet. Az utolsó ilyen az 1400-as években volt, a
tudomány ezt kb. 1650-re teszi. Ahogy említettük, ezek a ciklusok nagyon lassan történnek. Nincsenek róla emlékek,
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hogy az emberiség már átélt volna egy ilyet, kivéve a régi írások és a fák évgyűrűi. A változások időtartama olyan hosszú,
hogy erről beszámoló jegyzetek nem léteznek, olyan formában ahogy azt ma ti jegyzitek. Le tudjátok ellenőrizni mégis a
fák évgyűrűin és a sziklák barázdáin és nagyjából rájöhettek, hogy néhány száz évvel ezelőtt volt egy mini jégkorszak.
Most lesz egy másik.
Nem egy vészhelyzet és nincs mitől félni. Túléltétek az előzőt is. Az emberiség még fejlett technológia nélkül is
keresztülment rajta és túlélte. Csak azt kell tennetek, hogy felismerjétek és megtegyétek a kellő intézkedéseket, hogy
kitérjetek az útjából - és, hogy megtanuljátok tökéletesíteni a tengervíz sómentesítését, hogy ne maradjatok víz nélkül
(egy régebbi közvetítés beszélt erről). Ez egy 400-tól 600 éves ciklus. De a fordulópontjai nyilvánvalóak és ez tartani fog
még 50 évig (az átmenet).
Huszonegy éve megmondtuk, hogy eljön az idő amikor gabona terem olyan helyeken, ahol soha nem termett azelőtt.
Aztán lesznek olyan helyek, ahol majd nem terem gabona, holott az termékeny vidék volt (Kryon egyes könyve). A vízciklusról van szó. Ezért most elmondom: Ne rémüljetek meg. Ne féljetek attól, amit ma láttok. Itt történik a változás
előttetek, de mivel még soha nem láttatok ilyet ezelőtt, félelmetes és megmagyarázhatatlannak tűnik. Ezért logikát
kerestek benne és olyan magyarázatot csatoltok hozzá, hogy valamit az Ember követett el. Ez semmi olyan, amit az
Ember tett volna. Ez Gaia víz-ciklusa.
Az első dolog amit tudatni akarunk veletek, a következő. A jég olvad. Ti ezt tudjátok. Amikor a jég olvad a sarkokon,
hihetetlen súlyváltozás történik azokon a területeken ahol jég szokott lenni. Rettenetes változás ez a jég súlyában, néhol
a szárazon, néhol pedig a vízen úszva, de a jég súlya mindig a sarkokon koncentrálódik. Amikor vízzé válik, a súly eloszlik
egyenletesen a földgolyón. Ezért, gondolkozz csak: az a súly, ami a bolygó pólusain van, eloszlik folyékony állapotban
szerte a föld kérgén. Ahogy a jég olvad, rettenetes változás történik a súlyarányokban a föld nagyon vékony kérgén.
Emiatt a kéreg a súlynak megfelelően igazodik, vulkánokat és földrengéseket hozva létre. Nézd csak meg hol törnek ki a
vulkánok, a sarkok közelében. Újra csak elmondjuk amit már mondtunk: Chile soha nem látta egyiket sem, de ott van egy
vulkán, vagy kettő is amelyik valóban ki akar törni. Hogy ki fog-e törni vagy nem, attól a potenciáltól függ amiről ez a
lecke szól.
Vajon kapcsolatban vagytok-e Gaiával, vagy nem? Tudtok-e neki utasítást adni, hogy kevésbé rázkódjon azokon a
területeken ahol emberek laknak? Vajon hiszed-e, hogy rendelkezel ezzel az erővel? Ez az Emberi Lény: Tudatosság az
anyag felett. A bolygóval van ez kapcsolatban, amely hallani akar rólad. Ahogy a kéreg igazodik, egyre több rázkódás lesz
és egyre több vulkanikus aktivitás.
Kedves Fénymunkás aki ezt hallgatod itt a teremben vagy olvasod, arra lesz szükség, hogy több ezren helyreállítsátok ezt
a kapcsolatot. És akkor figyeljetek mi történik: A földrengések lakatlan helyeken, mély-tengeri földrengések tsunami
jelenség nélkül, vulkánkitörések amelyek senkit nem érintenek. Lehetséges. Megtehető. Hát ez történik pillanatnyilag
Gaiával, ne legyetek ezért megrémülve az aktivitás hirtelen megnövekedése miatt. Ahogy elmondtuk, ez normális. Ennek
így kell történnie, minden egyes alkalommal amikor a jég olvad és átalakulás történik.
Nos, van itt még valami amiről tudnotok kell. A tudomány már tudja és nem követi már tovább a globális felmelegedés
elméletét. A jég alulról olvad. Vizsgáljátok csak meg. Semmi köze a levegőbe került szennyeződésekhez. Ez egy
természetesen bekövetkező ciklus, ahogy a víz melegebbé válik. A viharok lehetősége is megnövekszik. Nos, vajon
kapcsolatban vagy Gaiával vagy nem? Mit szeretnél mondani Gaiának arról, hogy hol legyenek a viharok? Vajon a régi
kerékvágást kell követnie, ahogy az mindig is volt? Ez lineáris információ. Vagy meg tudod mondani Gaiának, jobban
szeretnéd ha a viharok olyan utat követnének ahol Emberek nincsenek az útjában?
Mágnesesség: a váltások állandó szereplője
Sok minden történik pillanatnyilag a bolygóval. A mágnesesség szintén változik. A naprendszer mágnesessége, de főleg a
nap nagy befolyást gyakorol az időjárástokra. Hány napfoltot láttál az utóbbi időben? Mit gondolsz, milyen összefüggés
van egy olyan nap között amelyen nagyon kevés napfolt található és a föld éghajlata között? Vissza tudsz-e emlékezni
mikor volt ilyen az életedben? Mit jelent ez? Elárulom kedves Emberi Lények, hogy mindez kapcsolatban van azzal, ami a
földön történik. Te talán nem érted az összefüggést, de én elárulom, egy mélyreható összefüggés van köztük. (Egy kis
asztronómia) Mit szólsz ahhoz, hogy ezeket a napfoltokat a nap körül keringő bolygók gravitációs és egyéb
interdimenzionális erői hozták létre? Vajon még a napfoltok és a bolygók helyzete között is volt összefüggés? Túlságosan
is furcsa? Arra biztatlak, nézzetek utána az összefüggéseknek.
A nap a körülötte lévő bolygók interdimenzionális gravitációs jellemzőinek forgáspontja. Létezik egy interdimenzionális
információ - nevezzétek gravitációs mintázásnak ha akarjátok - amelyet a nap hoz létre a 24 órás nap minden
pillanatában. Ahogy a bolygók vonzást és taszítást gyakorolnak a naprendszer forgáspontjára (hatnak a napra a
gravitáció által), kihatnak a nap viselkedésére. Ez a mintázat egyedi minden nap és ez metszi a föld mágneses mezejét,
amint azt a nap kilövelli magából a napszél segítségével, ahogy azt ti nevezitek.
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A napszél egy mágneses burok a nap körül és leginkább multidimenzionális tulajdonságokkal rendelkezik. Ez a mágneses
szél bombázza a földet és ezt még látni is tudjátok! Aurora Borealis-nak hívjátok. Az egyik gigantikus mágneses mező (a
nap) metszi a másikat (föld). A tudomány ezt az egymást metsző jelenséget induktanciának hívja. Ebben az egymást
metsző energiában történik a nap információs mintájának átvitele (az adott pillanaté) a föld mágneses hálójára. Most ez
annak a bolygónak a mágneses hálója, amelyen éltek. Ez minden életet érint.
Most beszéljünk egy olyan információról, amit már régebben megkaptatok: A Merkaba. Más szóval, a DNS-ed lenyomata a körülötted lévő mező - veszi a mágneses háló nap-információját és az ebben a mezőben lévő utasítások pontosan
illeszkednek a DNS-be, ami szintén mágneses. Éppen most ismertettem veletek a mágneses átvitel láncát, amiről azt
gondoljátok, hogy ezoterikus. Nem az. Ez kemény tudomány. De azt gondolni, hogy a naprendszer interdimenziós,
mágneses és gravitációs jellemzői bejutnak a DNS-edbe, igen ezoterikus. Van aki asztrológiának hívja. Az igazság az,
hogy ez az emberiség számára történik, de Gaia számára is! Mert emlékezz, hogy a föld a része a mágneses információs
láncnak a te sejtszerkezetedbe. (A mágneses háló) Az mondja meg, mikor tedd meg amit teszel. Minden kapcsolatban
van mindennel. Tehát milyen a te kapcsolatod Gaiával? Mennyire tudod megszólítani ezt a tudatosságot?
Dolgok, amiket nem is feltételezel, gamma energia
Van egy másik dolog, ami ezzel kapcsolatos, ami még arra vár, hogy a tudomány megértse. Léteznek egyéb utasításkészletek Gaia számára, amelyek olyan helyről jönnek, amire nem is gondolnál. Rengeteg energia érkezik a földre, ebből
óriási mennyiség érkezik gamma energia formájában. A tudomány csodálkozik, hogy honnan jön, de megfoghatatlan
marad. Tudatában vannak, hogy kozmikus és hogy az űrből jön. Az igazság, hogy a galaxis középpontjából jön, de úgy
tűnik mintha mindenhonnan jönne. És ez azért van, mert a legfontosabb tulajdonsága ennek a fajta energiának, hogy
nem 3D-s. Ezért kvantum tulajdonságai vannak (interdimenzionális), amelyek nem sokat törődnek a „lokációval” vagy a
hellyel, hogy honnan ered. Nehéz ezt megmagyarázni, de az igazán kvantum állapotban lévő dolgok ott vannak
mindenhol, belekeveredve a mindennel „egy” lenni egyetemes levesébe. Ezért nem mondhatod, hogy „innen ered.” Van
példa erre a tudományban, így hát nem minden furcsa egy fizikusnak, aki ezt olvassa.
Egy példa: Vajon tudod azt, hogy a nagyon mély hangoknak nem tudod beazonosítani az irányát? Más szóval, az Emberi
fül nem tudja megmondani, merről jön. A magas hangok nagyon határozott irányúak. Próbáld ki, nagyon egyszerű. Állíts
egy mély hangú szónokot (akinek a hangja alacsony rezgésszámú) elrejtve egy teremben és nem fogod tudni
megállapítani, honnan jön a hangja. Állíts egy normál hangú szónokot (magasabb hangrezgéssel) és azonnal meg fogod
tudni állapítani, honnan jön a hang. Ennek az az oka, hogy a mély hangoknál a rezgés periódusai olyan messze vannak
egymástól, hogy a fül nem tudja megkülönböztetni a „lokációt.” Hasonló elven működik ez a kvantum állapotban lévő
dolgokkal is. Nem érzékszervileg vannak bármely „helyen” és egyetlen 3D-s műszer nem fogja megállapítani „honnan”
jönnek. Valójában maga a gondolat, hogy „hol” nagyon mulatságos, mert a „hol” csak a 3D-s teremtmények számára
létezik. Ezért az „Istenem, hol vagy?” nagyon aranyos és naiv kérdés. A válasz pedig: „Igen.”
Ott van aztán a galaxis középpontjánál, amit a tudományotok szingularitásnak nevez. Hívják még fekete lyuknak is. Nos
már elmondtuk, hogy nem létezik olyan dolog, hogy szingularitás, még a tudományotok is tudja, hogy ez egy
ellentmondás a fizikában. Úgyszintén a fekete űr amit lyuknak neveztek, mivel ott egyáltalán nem lehet fényt látni. És
mivel még nincsenek törvényeitek az interdimenzionális fizikában és egyáltalán semmi műszeretek sincs ami „láthatná” az
interdimenzionális energiákat, még nem igazán tudjátok, hogy mi is van ott valójában. Jóval azután is, hogy a társam
majd eltávozik, olvashatjátok ezeket a szavakat és tudhatjátok az igazságot, miután végül kifejlesztitek ezeket a
műszereket. Amikor a galaxis középpontja felé fordítjátok, két tiszta forrást láthattok majd.
Egy szingularitás helyett egy polaritás van ott. Ez a polaritás egy interdimenzionális törvény vonzás-taszítás jellemzője,
amelyet még nem fedeztetek fel, vagy legalábbis még nem ismertetek fel. Egyszer ha megteszitek, megtaláljátok a fizika
két hiányzó törvényét, mert hat ilyen van nem négy. Ez a vonzás-taszítás polaritás lövi ki interdimenzionális üzenetét a
teljes galaxisba és ezt a ti napotok is fogadja. Ez a galaxisotok középpontjánál lévő polaritás kapcsolatban van az összes
többi galaxissal, szintén - de ez egy másik közvetítés anyaga. Mondhatnátok, hogy az anyagnak üzenete van, illetve a
láthatatlan anyag üzen és ez erőteljesen és folyamatosan érkezik a földre, olyan módon ami „beszél” Gaiához.
Tehát, itt élsz Emberi Lény és úgy érzed, hogy áldozata vagy annak ami az Anyatermészettel történik. Mi pedig azt
mondjuk: a mai nap üzenete, hogy ébreszd fel újra kapcsolatodat az Anyatermészettel, a Gaia forrással. Ha egyszer ezt
meg tudod tenni, meg fogod érteni, hogy te irányítod az egészet. Nem fontos milyenek az utasítás-készletek ami a
vízciklusokat és az évszakokat illeti, amelyekről te azt hiszed, hogy nem irányíthatók, te sokkal nagyobb hatalommal
rendelkezel mint azt el tudod képzelni. A vulkánok intenzitása és a kitörések helye, de még a földrengések helye is
módosítható ezzel a Gaiához fűződő kapcsolattal és a bennszülöttek tudták ezt! Esőt tudtak csinálni ott és amikor
semmilyen előrejelzés azt nem jelezte. Ti ezt tudatlanságnak hívjátok! Gabonát tudtak termelni olyan helyeken, ahol
annak nem kéne teremni. Ti ezt szerencsének neveznétek. Tisztelték a földjüket és ajándékokat adtak neki és ők is
kaptak tőle. Ez teljes mértékben valóságos és ott van a történelmetekben minden felé.
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A mai Emberek annyira igyekeznek modernnek érezni magukat gondolkodásukban. A régi idők vénjei csak csóválnák a
fejüket rátok nézve. Kitaláltátok miképp készítsetek gépeket, mesterséges agyat, még életet is! De a valódi hatalmat a
porba dobtátok.
A váltás
Most válunk ezoterikussá. Ezekben az elmúlt években történt valami. A múltban ezt le is írtuk, most azonban újra
megkapod ebben az üzenetben. Hogy hozzáadd a tudatosságodban történő váltás kirakós játékához és megpróbáld
megérteni mindezt. Arról a tulajdonságról van szó, ami úgy tűnik felgyorsítja az időt, ahogy ez már elhangzott. Még
egyszer: olyan érzésed van, hogy egyre növekszik a rezgésszámod, következésképpen a spirituális időd lassul. Közben
emiatt úgy érzed, hogy a körülötted lévő dolgok felgyorsultak. Így képzeljétek el: sokan közületek úgy érzik, gyorsabban
rezegnek. Érzed a bizseregést? Talált? (Kryon mosolyog) Ugyanakkor úgy érzed, hogy a körülötted lévő dolgok
gyorsabban történnek. Most már tudod az okát mindezeknek a dolgoknak.
Néhányan, (készüljetek) tényleg képesek vagytok gyorsabban eljutni A-ból B-be, mint ahogy az a 3D-ben lehetséges
(még kocsival is)! Nem olyan furcsa ez, mert egyszerűen saját időd és a földi idő között mozogsz.
Mondtam, hogy erről még fogok beszélni, hát ez most lesz. A születés és halál múltbéli forgatókönyvében, egy régi
energiában, az Ember leszületik a bolygóra, megtanul valamit amit úgy érzi meg kell tanulnia, azután eltávozik. Amit
halálnak neveztek, az csupán az energiának egy átalakulása, egy inkarnáció érkezése és távozása, mi úgy hívjuk:
kifejeződés. Ebben a forgatókönyvben két látogatás történik a Teremtés Barlangjában, egyszer amikor érkezel és egyszer
amikor távozol. A Teremtés Barlangja sokkal több mint egy ezoterikus hely, egy fizikai hely és ahogy mondtuk
interdimenzionális. Ezért láthatatlan és soha nem fogjátok megtalálni. De itt van a Földön és itt kell neki lenni, a Gaiával
való kapcsolat miatt. Az Emberi Lény lelkének alapvető jegyzéke, az ami a teremtő egy darabjának a te személyes
bejegyzésed, az van elraktározva a Teremtés Barlangjában. Minden alkalommal amikor érkezel és amikor távozol,
újraéleszted annak a kifejeződésnek az energiáját.
Úgy képzelhetnétek el talán, mint egy kristálystruktúrát, amelyre minden leélt életről egy újabb szalag kerül, mint a fák
évgyűrűi. De ez az Akasha spirituális elszámolása a föld számára. És ez különbözik attól az Akasha Krónikától, ami a te
DNS-edben tárolódik. Egy különálló rendszer ez, ami a bolygó elszámolási rendszerét jelenti. És, hogy a múltban ez hogy
működött? Bármit is elvégeztél itt a bolygón, amikor eltávoztál a lényege a barlangban maradt. Minden amit tudtál, amit
megtettél és megtanultál, Gaia részévé vált. A bolygó rezgés-állapota, ezért annak megfelelően változik amit teszel és
ami leszel. Így emelkedik tehát vagy csökken a bolygó vibrációja, attól függően mit tesznek az Emberek kollektíven, amíg
itt vannak.
A következő inkarnációban amikor lejöttél a bolygóra, először a Teremtés Barlangját látogattad meg és aktiváltad a lélekkristályod esszenciáját. Leéltél még egy életet, aztán eltávoztál, újra elmentél a Teremtés Barlangjába, egy újabb
szalagot raktál a kristályra. Mindaz amit megtanultál, újra letétbe helyezted oda, amit mi Kristály-rácsnak neveztünk. Ez
Gaiának az a része, amelyik ezoterikusan rezeg. A múltban ezen a módon volt hatással az emberi tudatosság Gaiára.
1987-ben jóváhagytátok, hogy változzon ez a rendszer.
Ezért vagyunk mi itt. Én 1989-ben érkeztem. Persze mindig is itt voltam és mindig is itt leszek. A hálót igazító csoport
2002-ben távozott. Az üzenetek megjelenése, társam hajlandóságának köszönhetően, 1989-ben történt és akkor
megkezdtük a közvetítést, amire ezidő előtt nem volt lehetőség, mert a Föld rezgésszáma nem volt elég magas, hogy
fogadja őket.
Ez volt az az idő, amikor megváltoztattátok a szabályokat. (1987) Ez ellenállásra talált a metafizikusok részéről, hogyan
történhet egy olyan dolog, hogy a meglévő ezoterikus rendszer fejlődjön. Mert az ezoterikus gondolkodás elfogultsága
ugyanolyan, mint a tudományban - hogy létezik egy statikus rendszer, amelyik sosem változik és csak annyit kell tenned,
hogy kitalálod egy olyan dolog energiájának a tulajdonságait, amelyik sohasem változik és már képes is vagy azt
irányítani.
A mai napig gyerekcipőben jár annak a megértése, hogy a fizika szabályai is alakulnak. Ahogy a bolygó rezgésszintje
emelkedik, a szabályok változnak, a képletek változnak. Ez többnyire a fizika kvantum jellemzője és az ezoterikának
leginkább ez a tulajdonsága. A galaxisok fejlődnek, a naprendszerek formálódnak, a bolygók fejlődnek és a
tudatosságotok fejlődik. Mindez azért, mert nem létezik olyan dolog mint a törvények statikus gyűjteménye, ami
mindenre vonatkozik. Éppen most változtatjátok őket.
1987 óta itt az új forgatókönyv: az Ember megérkezik a bolygóra, meglátogatja a Teremtés Barlangját és elhelyezi
esszenciáját a kristályba. Aztán elkezdi élni az életét. Óóó… De most miközben éli az életét, felismerései vannak,
hordozza a fényt, megtanulja, amit öreg lélekként meg kell tanulnia és ez egyenesen a Kristályrácsra kerül, valós időben.
Nincs szükség többé a halálra, az információ átvitelre a bolygó számára. És ez az új rendszer mindaddig egyenletesen
változik, ameddig csak az Ember marad. A régi rendszerben meg kellett halnod, mielőtt a Kristályrács befogadhatta volna
www.kryon.hu

5/6 oldal

amit megtanultál, szükséges volt meghalnod, hogy lehetővé tedd az információnak, hogy átjusson a barlangon keresztül
Gaiához. Most már nem kell.
Idehallgass! Itt az ideje, hogy elkezdd megérteni, az életed hossza most a te kezedben van. Nem tartozik többé ahhoz az
ősi energia-rendszerhez, amelynek szüksége volt a halálra mint szállítóeszközre. A karma nem számít többé és itt vagy te
aki irányítja a sejtszerkezetét, a Kristályrácsot, mindent amit megtanultál, magát a bolygó időkeretét, a vulkáni
tevékenységet, a földrengéseket, még azt is, hogy mikor távozol! Erre azt mondhatod: „Nos, Kryon, ezt igazán csak egy
mester tudná megtenni!”. Mi meg azt mondjuk, úgy van! A mesterlétet tanuljátok. Az energia-rendszerek, amelyeket ma
kaptok, újak és az elmúlt húsz évben jöttek létre, a mesterlét rendszerei. Mind arról szól, hogy változtatjátok a
felfogásotokat saját magatokról. Elmondhatjuk hát, hogy lassan visszatértek a Gaiával való erőteljes kapcsolat ősi
rendszeréhez. És az aki Gaia üzeneteit közvetíti, ő is ezt mondja majd, mert ő tudja. Ő is azt fogja mondani, hogy a
globális felmelegedést nem ti okoztátok, mert ő tudja.
Itt tartunk tehát, kedves Emberi Lény, ezzel a tudással amelyet ma tőlünk kaptatok és ami arra ösztönöz, hogy újra
felélesszetek egy olyan folyamatot, amiről néhányan közületek mit sem tudnak. Ez tehát a mai nap tanítása:
tanulmányozzátok a bennszülötteket, mert ők jól tudják. Figyeljétek meg azokat akik megművelik a földet, mert ők
tudják. Vizsgáljátok meg a mítoszaikat és találjátok meg bennük az igazság magvait, mert ott benne van. Gaiát barátnak
tekintették, atyának/anyának.
Mielőtt befejezzük, vissza akarok térni az alapokhoz.
Amikor először jöttünk, a közvetítés segítségével elmondtuk, hogy a dolgok megváltoztak. Amit most éppen leírtunk, az
csak egy a változások közül és nagy vitát váltott ki. Amit most elmondok, még inkább vitatható. Rengeteg érzelmet fog
felkavarni. Arról szól, hogy a mesterek egyedül képezték magukat, ti pedig megtanuljátok, hogy kell mesterré válni.
Ahogy emelkedik a rezgésszámod, kinyújtod a kezed, hasonlattal élve és megérinted Isten arcát magát. Nincs szükség
Emberi közvetítőre, vagy valamilyen folyamatra soha többé. Csak arra van szükség, hogy az Ember egyedül egy szobába
elvonulva, felfedezze saját magának minden részét és darabkáját. Nézd azt a méltóságot és a fényt ami ott van! Érezd az
önbecsülést. Nem kell elmenni egy előadásra, vagy szívmelengető közvetítést hallgatni, vagy egy könyvet elolvasni. Csak
legyél egyedül és fedezd fel, hogy ki vagy, ez az ösvény a mesterléted eredetéhez.
Öreg lélek, arról van szó, hogy amit tudtál és elveszett, azt most újra felfedezed. Hatalmaddal együtt távozz. Ezek a
dolgok, amelyeket ezekben az időkben, ezen a napon, ezen a módon hozok, mind igazak. Mert ebben a folyamatban még
nagyobbra lobbantod a fényt. Ebben a folyamatban ez egyenesen a Kristályrácsra kerül, Gaia pedig reagál. És mielőtt
megtudnátok, meglesz a létszám amiről beszéltünk. Kevesebb mint fél százalék kell, hogy elültesse a magvát a belül
ébredő tudatosságnak. Áldott az Emberi Lény, aki kérdéseket tesz fel, mert az Istenről való kérdezésben ott a tiszta
szándék, hadd nőjön tudássá az a mag és idővel bölcsességgé, majd felismeréssé.
Ez a mai üzenet. Gaiáról szól az egész. Vajon valóban? Talán az egész rólad szól? Vedd ezeket a dolgokat és alakítsd át a
valóságoddá. Ez az üzenet a mai napon, ennek a hegynek az árnyékában jutott el hozzátok, amely olyan tisztán hirdeti
ezeket a dolgokat (A Shasta Hegy). A család van itt jelen és ha jól figyelsz, láthatod őket Shasta utcáin sétálni, mert itt az
ideje, hogy sétáljanak. És ha valóban többet szeretnél tudni erről, sétálj fel a hegyre egy kis darabon és talán egyikük
még meg is ölel. Tudni fogod.
És így van ez.

Kryon
* Érdekes - angol nyelvű - hivatkozások a tudományból, amelyek elkezdik alátámasztani Kryon állításait:
Scientists Claim Earth Is Undergoing Natural Climate Shift - University of Wisconsin
New Ice Age 'to begin in 2014' - WorldNet Daily
Global Cooling Is Coming - and Beware the Big Chill, Scientist Warns - Fox NEWS"
Earth on the Brink of an Ice Age - Pravda - Moscow - 2009
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