Összefoglaló
Gaitersburgb, Maryland - 2011. április 2.
(Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_gaithersburg.html )
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Vannak olyanok, akik azt mondanák, hogy hosszabb idő kell az emberi lénynek ott a széken, hogy magába fogadja azt az
energiát, ami a Szellem lenne. Azt mondják, ahhoz, hogy ez az energia elfoglalja a testét és ahhoz, hogy
összetalálkozzanak azok az energiák, amelyek nagyon hasonlítanak a Felsőbb-Énhez, hosszabb ideig tart. Mi pedig azt
mondjuk neked, ebben az új energiában ez így megy. Éppen ezt látjátok.
Van a linearitásnak egy régi szemléletmódja, ami azt mondja, hogy egy adott időben végezz istentiszteletet, imádkozz és
egy adott időben szórakozz. Ez Isten beskatulyázása, hát nem? Mi van akkor, ha mindig veled van a Felsőbb-Éned,
indulásra készen? Mi van akkor, ha egy olyan szinten hordozod magaddal, hogy már szinte azzá válsz. Minden szó, amit
kimondasz, egyenesen tőle származik. Bármikor rád néz egy emberi lény, ott a szemedben a könyörület iránta… azzal is,
aki vitatkozik veled, azzal is, aki kicsúfol, vagy egy olyan politikussal is, akit nem szeretsz. Vajon szeretnéd-e, ha képes
lennél először a könyörületet látni és az akkor hatástalanítana minden mást, ami érzelmileg történik? Így, amikor én
beleülök ebbe a székbe, arra tanítom a társam, hogy legyen könyörületes mindenki iránt és ez lehetővé teszi nekem,
hogy nyomban itt legyek. És itt vagyok.
Már tradíció, hogy amikor itt vagyunk ezen a helyen (Gaitersburgban), egy összegzését adom annak, ami a bolygón
történik. Így, most követni fogom ezt a tradíciót. Azon dolgok közül, amit most mondani fogok és megbeszélni veletek,
vannak olyanok, amiket már mondtam korábban is, nem is olyan régen egy másik kontinensen. De van olyan, amit itt
mondtam. Ez jóllehet, összefoglalása lesz a dolgoknak, de olyan módon, ahogy ezt még eddig nem tettük, tehát itt most
együtt hallhatjátok őket.
Szeretettel beszélünk. Elmondjuk azokat a dolgokat, amelyeket a mi szemszögünkből látunk történni és emlékeztetünk
benneteket, hogy melyek is azok. De mindabban, amit mondani fogok, a következőt szeretnénk hangsúlyozni: Minden
dolog, ami a bolygón történik, lassan történik. El kell kezdenetek generációs csoportokban gondolkodni és észlelni és nem
egyszerűen évről évre. Kedves öreg lélek, most használd azt a bölcsességet, amit összegyűjtöttél abban a sok életben,
amelyekben itt voltál a bolygón, hogy jobban megértsd ezt az üzenetet. Értsd meg, hogy el kell telni az időnek, ha semmi
más okból nem, csak azért, hogy leszülessenek azok a gyerekek, akiknek már nem ugyanolyan tudatosságuk lesz, mint a
szüleiknek. Éppen ezt látjátok, ami generációs és itt történik előttetek.
Elmondom hát még egyszer, mindezeket a dolgokat, amelyekről beszélünk ezen a mai napon, szeretetben kapjátok. A
jövendölések, amelyeket adok, azon alapulnak, ami a legalkalmasabb, hogy megtörténjen, mert a tudatosság
szinkronicitásának az a legerősebb potenciálja a bolygón. A tudatosság napról napra fejlődik. Még akkor is, ha éppen
olyan valamiről beszéltünk, aminek hosszú-hosszú idő kell, a tudatosság változik. Gyökeresen változik, mert ez az
emberiség visszatükröződése. Olyan irányba tereli a dolgokat, amelyek néha gyorsak és néha nem. Így, ezek a dolgok,
amelyeket ma tőlem kaptok, holnap megváltozhatnak. Azonban, ahogy itt ülök ezen a széken, a legerősebb
potenciálokról számolok be nektek. A hajó hirtelen megfordulhat és meglephet mindenkit, de hosszú időbe telik, amíg a
célját eléri.
Több témáról fogunk beszélni. De mielőtt elkezdjük, tudnotok kell, hogy tudok a hallgatóról, tudok az olvasóról és
rólatok, akik éppen most itt ültök előttem. Örültök, hogy eljöttetek? Vajon érzitek az energiákat, amelyek benyomulnak
ebbe a terembe, hozzátok és felkészítenek benneteket az üzenetre, ami gyönyörű és gratulál az egyik legnehezebb
dologhoz, amit valaha is tettetek? Mert itt majdnem mindenki betöltötte a 11-et. (Nevetés) Volt választásotok. A Születés
Fuvallatánál (Kryon így nevezi a leszületésünk előtti pillanatot), rád néztünk és elmondtuk:”Fenyegetően közeledik az
Armageddon. Gondold meg.” Semmi nem mutatott arra, amikor lejöttél a bolygóra, amiből remélhetted volna, hogy majd
2011-ben itt ülsz ezen a széken és biztonságban leszel. Semmi. A szüleitek és a szüleitek szülei háborúkban szenvedtek,
átélték a kontinens meghódításának szörnyűségeit és más kontinenseken is, az ember, ember ellen irányuló gyűlölet
olyan hatalmas volt, mint mindig. Nem volt semmi jele annak, hogy bármi is jobbra fordul valaha is. Te mégis lejöttél,
mert ott volt a potenciálja annak, ami most valóban megtörtént.
1987-ben a Harmonikus Konvergencia szó szerint olyan magasságokba taszította, amit senki nem is feltételezett… és
akkor minden megváltozott. Már előtte is készen voltak a dolgok a változásra. De nem akkor, amikor megszülettél. És így,
nem csak azokat az öreg lelkeket látom, akik itt vannak a teremben, de azon sokasághoz is beszélek, akik visszahallgatják
ezt a saját idejükben és olvassák a saját idejükben. A bátor öreg lelkekhez beszélek. Mert a konfrontáció, az
Armageddon, a nukleáris háború gondolata ott lógott a levegőben és ti ezt tudtátok, amikor beleegyeztetek, hogy
lejöttök. Olyan sokszor elismételtem már ezt. És akkor a Szovjetunió összeomlott magától. És akkor és akkor… olyan sok
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dolog történt, amire senki nem számított.
Gaia és a régi szóbeszédek
Hát ez az, ahol ma álltok. Hadd beszéljünk először Gaiáról és ha Gaiáról beszélünk, beszélnünk kell az összeesküvésekről.
Nem azért beszélünk ezekről a dolgokról, hogy a teremben lévő öreg lelkek feltétlenül elhiggyék, de lesznek, akik majd
hallani fognak róluk és olvasni. Beszélik, hogy mindezek a változások a bolygón, felkészülések valami borzalmas dologra
és hogy sokan beszéltek erről, hogy még meg is jövendölték és égi csatornákból kaptak közvetítést: A Föld forgása meg
fog állni, három napra és akkor újraindul. Igen, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a Föld megfordul, hogy a déli
sarkon lesz az északi és az északin a déli. Aztán, vannak mások, akik azt mondják: „De még mielőtt ez megtörténik, hajók

fognak lejönni az űrből, amelyeket ti hívtatok, hogy vegyenek fel benneteket és vigyenek el. Természetesen nem
mindenkit, csak néhányat közületek.”

Beszéljük hát ezt meg és dobjuk el egyszer és mindenkorra. Itt az ideje a spirituális felelősségnek. Elhihetitek ezeket a
dolgokat ha akarjátok, mert talán égi csatornából származnak és talán jól hangzanak számodra pillanatnyilag. De
beszéljünk ezeknek a dolgoknak a valóságtartalmáról. Az első prófécia: Ha a Föld megfordulna, mindenki meghalna. Az
óceánok elrepülnének az űrbe, minden élet megszűnne létezni és a bolygó egy forró sziklává válna. Meddig szeretnétek
még elmenni? A második prófécia: A Föld forgása megáll három napra. Nos, az egyenlítőnél kb. 1.000 mérföldes
sebességgel utaztok óránként. Minden megáll. Ugyanaz a helyzet ha hirtelen megáll, minden kirepül az űrbe, beleértve az
óceánokat és az atmoszférát is, minden élet megszűnik. Igaz is, teljesen mindegy, hogy mikor indul el újra a forogás,
mindenki elszállt. Úgyhogy a három napos újraindulás vitatható. Ez hogy hangzik eddig?
Ha elkezded használni a spirituális megkülönböztető képességed és felhasználod azt, amit az ősök mondtak és az újabb
keletű közvetítéseket, vajon ezek a próféciák úgy hangzanak, mint a Föld jövője? Vajon emiatt ültök itt, ezeken a
székeken és hallgatjátok ezt a közvetítést? Vajon az lenne Isten szeretetének a legjobb formája? Valóban azt gondolod,
hogy azért születtél, hogy ilyen módon halj meg? Mi azt mondjuk, itt az ideje, hogy érezd Isten szeretetét.
A doktor tud valamit, de ritkán beszél róla (Dr Ovokaitysről beszél a közönség soraiban). A csillagászok is tudnak valamit,
de nem beszélnek róla. Bárhova is néznek az Univerzumban, jelen van az energiáknak egy kreatív és jóindulatú
összetalálkozása. A csillagászok ezt a jellemzőt intelligens tervezésnek hívják. Azt mondják, hogy statisztikailag lennie kell
valakinek, aki ezt az egészet megtervezte. Túlságosan jó és minden valószínűség ellenére, túlságosan is szembeszökő.
Egyszerűen nem lehetséges, hogy véletlen lehetőség legyen. Kérdezzétek csak meg őket. Próbáljátok meg!
A doktornak van egy kvantum találmánya, mindenfelé be is mutatja és gyógyít vele. Mik az esélyei? Miért lenne ez a
gyógyítás módja? Csak azért, mert kvantum energia, az nem jelenti azt, hogy az mindig jó, ugye? Vajon a
kvantumenergia a fizikában mindig jóindulatú? Ha igen, az azt jelenti, hogy valami van a teremtőenergiában, ami
kvantum és az tudja, hogy ki vagy! A fizikai világ belső energiájában jelen van egy intelligencia, ami elfogult az élet iránt.
Gondolkodj csak el ezen. Vajon egy pillanatig is azt gondoltad, hogy azon próféciák szerint megtörténhet, hogy a teljes
teremtés a Földön egy végső leálláshoz érkezik?
És igaz is, beszéljünk még az űrhajókról, amelyek majd érted jönnek, hogy elvigyenek. Ideje, hogy annak lásd ezt az
egész mitológiát, ami. Minden egyes kultúra századokon keresztül rendelkezett valamiféle menekülési tervvel. És
miközben majd az uraitok eljönnek, hogy megmentsenek és felemeljenek benneteket a székeitekről, vagy miközben majd
űrhajók jönnek, hogy elvigyenek, ez az egész egy hasonló forgatókönyv. Nézd csak meg, hogy így van-e. A mitológia azt
mondja, nem vagytok jók, a Föld majd összeomlik, de téged valaki kiment. Vajon látod a mintát? Ott van veletek ma is, a
modern hitrendszerekben és ott volt ugyanúgy az ősökkel is. Teljes mértékben ember-alapú sajátosság és a félelemből
ered. Ezért, itt az ideje, hogy megértsd, hogy az egy régi energia mitológiája.
Az igazság az, hogy te mented meg magad minden egyes nap, mert megváltoztatod a Föld tudatosságát és elpalántálod
a Földi béke magvait, amit majd a gyermekeid és a gyermekeid gyermekei megértenek és részévé válnak. Te úgy ülsz itt
ma ezen a széken, hogy tudod ezt. Itt az ideje, hogy annak lásd a dolgokat, amik. Mindannyitokat siratunk, akik
résztvesztek mindezekben az összeesküvésekben, mert vannak köztetek öreg lelkek is. Nézd csak, mi mindent tudnál
csinálni az helyett, hogy a pusztulást keresed! Itt az ideje, hogy megállj, fordítsd a szemed a Felsőbb-Éned felé és
használd a könyörületességed azon ezrek érdekében, akik hajléktalanok. Az segíti a bolygót. A félelem nem segít semmin.
A könyörület kvantumenergiát teremt. A félelem sötétséget.
Az illuminátusok ma
Van még több is. Beszéljünk akkor az elefántról a porcelánboltban. Van sok olyan Fénymunkás, aki folyton úgy érzi, hogy
létezik egy csoport, befolyásos emberek csoportja, akiket úgy hívtok, ahogy csak akartok - a legáltalánosabb elnevezés az
Illuminátusok - akik állítólag mindent irányítanak. Azok számára, akik így gondolkodnak, minden pénzpiac ellenőrzés alatt
áll. Minden kormányzatot kontrollálnak. A választásokat irányítják és minden pénzeszköz ellenőrzés alatt áll. Hát most
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megkérünk benneteket, használjátok egy kicsit a spirituális logikát. Ha egy ilyen szervezet mégis létezik ma, egy ilyen
mértékű hatalommal, aki mindent az ellenőrzése alatt tart, hát azok nagyon rossz munkát végeznek! Mert az a mód,
ahogy a pénzhez jutnak, a stabilitáson alapszik és nem a káoszon.
Lesznek, akik majd azt mondják: „Ó, nem, nem, nem. Ők úgy jutnak a pénzhez, hogy fegyvert árulnak.” Nem, nem így
van. Azt normál emberek csinálják. Vajon tudod, hogy jutnak hozzá a pénzük nagy részéhez? Pénzváltással! Szállítással.
Mind olyan dolgok, aminek ott kell lennie egy stabil gazdaságban. Ha az a dolguk, hogy ellenőrzésük alatt tartsák a
dolgokat, akkor sikertelenek! Vajon tisztában vagy vele, miből tudod megmondani, ha egy árutőzsdét irányítanak? Hát
abból, hogy nem mozog. Mindig ugyanaz, kis igazításokkal, hogy előnyös legyen azoknak, akik irányítják. Felmegy egy
kicsit, aztán meg le, akár az apáitok és a nagyapáitok idejében. És ha összeomlik, akkor nagyot zuhan. És nagyon,
nagyon lassan mászik fel. Egy ellenőrzött piacra az jellemző, hogy amikor elveszíti az egyensúlyát és nem tudják
fenntartani az ellenőrzést, akkor összeomlik. Ha ez történik, amögött stabil gazdaság van és rengeteg pénz, amit hol
beömlesztenek, hol kivonnak, szándékosan, fokozatosan, annak érdekében, hogy megteremtsék a kívánt ingadozásokat.
Soha nem túl sokat, soha túl keveset - hogy stabilan tartsák. Rajzold csak le, hol volt az árutőzsde görbéje legutóbb?
Aztán nézd meg ezeket a görbéket. Vajon valóban úgy néz ki, mint amit valaki irányít? Száz pont erre, száz pont arra és
senki nem tudja, mit fog tenni, mert nincs többé ellenőrzés alatt. El kellene, hogy kezdjétek használni a spirituális logikát
ezekre a dolgokra, hogy meglássátok az igazságot.
Az egyik legrosszabb dolog, ami valaha is történt az Illuminátusokkal, az az Európai Unió volt, mert ez eltüntette a
pénzváltókat! Készen állnak viszont, hogy Dél-Amerikában folytassák, a következő generációban. Csak figyeljetek, mert
most is erről gondolkoznak, amíg én itt beszélek.
Az emberi természet változik
Egy új fogalom van kialakulóban, egy váltás az emberi természetben. Beszéltünk már erről előbb is. Hányan
tanulmányozták közületek az európai történelmet? És az iskolában, vajon tele volt a fejed azokkal a dátumokkal, amit
meg kellett jegyezni? Ki igázott le kit és mikor? Újra és újra és újra, minden ország sorra került, hogy leigázzon egy
másikat. A határok folyamatosan változtak. Akármilyen messzire is akarsz visszamenni, az emberek ezt csinálták.
Szétválasztottak, csoportosultak és hódítottak. De alig kevesebb, mint 50 éve, mindez abbamaradt.
Mondtuk ezt már előbb is. Ötven éve el lett palántálva egy mag, egy idea, a II. Világháború végén. „Rakjuk össze ezeket
az európai országokat,” mondták. „Talán még a határokat is megszüntethetjük és végül adjunk nekik egyetlen
pénznemet.” Tedd ezt meg és soha többé nem háborúznak, jósolták, mert az olyan országok, amelyeknek közös
gazdasági forrásuk van, nem háborúznak egymással! És éppen ez történt. Vajon működik? Még nagyon friss a dolog, de a
pénzük azzal fenyeget, hogy erősebb lesz, mint a ti pénzetek észrevettétek? Többet ér, mint a tiétek. Igaz, még azzal
küzdenek, hogy működjön és egyensúlyban legyen. De újra elmondom, ti ugyanezt teszitek az Egyesült Államokban,
folyamatosan hangoljátok az egységet.
Dél-Amerika ugyanezt fontolgatja, éppen most. A magok már a „földben vannak” Brazíliában. Egy generáción belül
szeretnék eltüntetni a határokat és létrehozni egyetlen pénznemet. Vajon meg tudják csinálni? Talán. Lehet, hogy egy
kicsit hosszabb időbe telik. Miért csinálják? Mert látják az Európai Uniót, a legerősebb valutával a Földön. Már előbb is
elmondtuk és itt egy előrejelzés: Talán nem a te életedben, de eljön az idő, amikor csak öt pénznem lesz a világon, mert
a kontinensek majd kezdik megérteni, hogy az egyesítés békét teremt és jólétet. A szétválasztás káoszt. Fontos fogalom.
Az időjárás
Beszéljünk az időjárásról. Menjünk vissza oda, amit éppen ebből a székből mondtunk nektek egy alkalommal. A vízciklus
egy lehűlési folyamat, nem felmelegedés. Több hideg teletek lesz és viharok. Egyre hidegebb lesz. De mielőtt hideg
lenne, előbb melegszik. Így működik ez a ciklus és mindig így is működött. Mindent megláthattok a fák évgyűrűiben és a
jégtakaró rétegeiben. Ne hagyjátok, hogy a tudósaitok politikai indíttatásból félrevezessenek benneteket, saját céljaik
elérése céljából. Kezdjétek annak látni ezeket a dolgokat, amik. Ez egy visszatérő ciklus, ami a Föld négy kiigazító
jellemzőjén alapul, amiből egyik a billegés (precesszió). Ebben a ciklusban vagytok most. Készüljetek.
A kezdete már itt lesz mostantól számítva, legalább a 2012-es év végéig, a 36 éves ablakban és figyelhetitek majd a
működését. Legelőször is majd a jég kezd el olvadni a sarkokon, de nem teljesen. Így történt már ezelőtt is. Ahogy
bekövetkezik a súly átrendeződése a sarkokról a föld óceánjaira, a súly átrendeződik a Föld kérgére és ez földrengéseket
hoz létre. A legintenzívebb földrengések majd a sarkokhoz közel fognak bekövetkezni. Már szóltunk erről nemrég. Nem
valami misztériumról van szó tehát, hogy hirtelen néhány olyan intenzív földrengés lesz, amilyen még nem volt. És nem
csak ez, hanem a hidegebb óceán nagyobb viharokat is hoz létre.
Mit tennének ezzel az összeesküvés-elmélet hívei? „Látjátok? Halálra vagyunk ítélve. Itt a vég. Már közeleg!” Tizenkét
évvel ezelőtt megkaptátok tőlünk ezt az információt arról, ami ma történik. Beszéltünk nektek az időjárásról. Mondtuk,
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hogy készüljetek fel rá, de nem mondtuk, hogy miért van szükség a vízciklusra. Utaltunk rá, mert nagyon ellentmondásos
és sok olvasót el is veszítettünk azonnal. Itt az előrejelzés: A tudósok nevetni fognak és a biológusok majd a fejüket
vakarják és a szemüket forgatják.
Az életciklus frissítése
Ha megváltoztatod a vizek hőmérsékletét a bolygón, az megváltoztatja az óceánok életciklusát és az végül teljesen
megújul. A bolygón az életciklus életképessége nem korlátlan, időről időre meg kell újulnia és ez az, ami megtörténik a
vízciklus következtében. Vannak olyan helyek, ahol nagyon sok halat láttatok mostanában? Igen. Lazacok milliói északon.
Furcsa, hogy ez Alaszkában történt, ugye? Alaszka nagyon közel van a pólusokhoz, ahol a víz hőmérséklete először fog
lehűlni. Persze, újra elmondom, hogy a szakemberek majd azt mondják, hogy nem ez az oka. Ők azt mondják, hogy a
haltenyésztő telepek és a folyók miatt van. De senki nem jelezte előre, ugye? A tudomány gyorsan meg fogja indokolni,
de lassan fog logikus magyarázatot adni. Úgy tűnik, mindig meg tudnak lepődni.
Most olyan dolgokat mondunk, amit eddig még nem mondtunk. Ismétlem, figyeljetek az életciklus tényleges változására
a bolygó óceánjaiban, ami a vízhőmérséklet változása miatt történik. A biológusoknak majd hozzá kell látni újraírni a
szemléletmódot, hogy hogyan működnek a dolgok, beleértve a zátonyokat, a tengerfenék élővilágát, a plankton
szaporodását és fennmaradását. Idehallgassatok, nem ez az első alkalom, hogy az életciklus frissítése történik! De
ismétlem, generációk telnek el, mire véget ér. Magában a folyamatban további fajokat veszíthettek el. Ez normális. Gaia
lassú, az emberek türelmetlenek. Az írott történelem elmondhatja majd egyszer, hogy milyen naiv volt az emberiség ott
2011-ben, amikor az időjárás változása miatt mindenkit hibáztatott, kivéve egy természeti ciklust. Most már tudjátok,
hogy miért is van itt a vízciklus.
Mit árul el ez neked Gaiáról? Gaia elkezdte az élet frissítésének ciklusát a túlhalászott óceánokban. Azt árulja el, hogy a
törésvonalakban szeretet van és gondoskodás azokról az emberekről, akik a Földön élnek. Oka van annak, hogy itt
vagytok. Létezik egy terv és egy jóindulatú Világegyetem és intelligens tervezéssel bíró kvantumenergia. Mindez
számodra van itt, drága, szent emberi lény.
Az új tudatosság
Nézzétek meg a bolygó történelmét az utóbbi 50 évben és látni fogjátok az emberiség fokozatos gyógyulását - az
egyesülést, nem a feldarabolódást. A Szovjetunió összeomlása után sok hasonló tudatosságú dolog kezdett történni,
kivéve a Közel-keletet. Huszonkét évvel ezelőtt elmondtam: „Ahogy a zsidóknak megy, úgy megy a Földnek is.” Tehát
tudjátok, ugye, hogy egy bizonyos ponton a jövőben a Közel-keleten radikális változásoknak kell bekövetkezni? Nem
létezhetnek olyan társadalmak, ahol születésüktől fogva arra tanítják a gyermekeiket, hogy bizonyos fajta embereket
gyűlöljenek és akkor elvárják a toleranciát a saját kultúrájukban. Több ezer éve, tényleg arra tanították őket születésüktől
fogva, hogy gyűlöljék egymást. Azonban, hirtelen, megszületett egy újfajta gyermek, sokkal kevésbé lineáris és sokkal
inkább konceptuális (fogalmakban gondolkodó). Ez egy olyan gyermek, amelyik nem fogadja be az olyan fajta
információs utasítást és nem cselekszik a megszokott módon. Inkább körülnéz és látja a sötétséget, amit az teremt.
Azt szeretném, ha megnéznétek, mi történt Egyiptomban. Az egy újfajta szemléletmódja a bolygón megjelenő
szocializálódásnak és az ifjú emberek ezt tudják. Ez leginkább attól a korosztálytól érkezik, akik 35 alatt vannak. Sok
idősebb felnőtt ezt nem érti, számukra ez csak egy múló szeszély. Azt mondják, a gyerekek túl sok időt töltenek az
Interneten. Mi ez a meghátrálás? Menjetek csak vissza tíz évet és nézzétek meg, mit mondtam. „Amikor majd mindenki
tud beszélni mindenkivel, akkor már nem lesz helye összeesküvésnek.” Vajon emlékeztek? Nos, megérkezett.
Új társadalmi rendszer
Egy újfajta társadalmi rendszer működik, egy új módja a kommunikációnak, ahol mindenki szólhat mindenkihez
egyidejűleg. Milliók tehetik ezt, határok és kulturális összeütközés nélkül. Nézzétek csak meg Egyiptomot. Mindenkit
megdöbbentett, akik hatalmi pozícióban vannak, nem is olyan messze innen (Washington városban). A régi energiás
gondolkodás meg van ijedve, mert egy vákuum alakult ki, mert nem bukkan fel vezető. Tudjátok, mindenki tisztában van
azzal, hogy lennie kell vezetésnek, lennie kell hierarchiának. Lennie kell mindezeknek a dolgoknak, hogy megteremtsék a
fordulatot. Nos, elárulom, ez egy régi, régi gondolkodásmód. Mert éppen egy ilyen forradalmat láttok a tudatosság
forradalmát, vezetés nélkül, hierarchia nélkül, akármilyen egy-személy nélkül, aki őrjöngésre buzdítja a többieket, hogy
meggyőzze őket bármiről. Egyszerűen megtörténik, közösen, majdnem úgy, mintha a tudatosság egy hulláma terjedne
szét az egész Földön. Az történik. Amikor mindenki szólhat mindenkihez, akkor ez történik. A diktátorok tudják ezt, ezért
is akarják legelőször a kommunikációs eszközöket kikapcsolni.
Ettől még tovább is mennék. Legyünk egy kicsit személyesek és kérdezzünk meg egy Szíriait, vagy egy Líbiait. De egy
pillanatra még maradjunk az egyiptomiaknál. Állítsunk meg egy embert az utcán és kérdezzük meg: „Mire vágyik?” És itt
van, mit fog mondani. „Szeretnénk magunk megválasztani, mit teszünk a saját országunkban. Vissza szeretnénk szerezni
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a kultúránk régi dicsőségét. Bőséget teremteni az otthonainkban és a városainkban. Iskolákat akarunk. Szeretnénk, ha
nekünk is lennének olyan dolgaink, mint a világ többi részének. Meg akarjuk szerezni azokat a dolgokat, amelyekben az
országunk bővelkedik és megosztani azt a polgárokkal. Biztonságot akarunk az unokáinknak. Jól felszerelt kórházakat
akarunk.” Hát, ilyeneket fog mondani.
Miért is mondom mindezt nektek? Mert valahol berögződve bennük van, hogy „Meg akarjuk ölni a zsidókat!” Mert, már
bölcsebbek ettől, lassan fogalmakban kezdenek gondolkodni és kezdik megérteni a feltevést: A háború pokol. Gyászhoz,
halálhoz, romboláshoz vezet és széttépi a szíveket. Szegénységet teremt és ínséget - és ők ezt tudják. Európára néznek
és más felé is, maguk körül és kezdik látni, hogy az egyesítés a megoldás arra, amit a gyermekeiknek akarnak. Nem
akarnak háborút. Nem akarnak háborút! Talán nem szeretik a zsidókat, de most már megértik, ahhoz, hogy valóban
elérjék, amit akarnak, együtt kell működni velük.
A lázadás, amit láttok, kedveseim, nem az amit gondoltok, vagy amit hallottatok. Ne aggódjatok, azt gondolva, hogy „ez
a vég kezdete.” Lesz az energiának egy ingadozása, lesz még félelem is. Az is lehet, hogy lesznek olyan terrorista
vezetők, akik irányítani akarják őket. Hallani fogtok ezt is, azt is, de végül tíz éven belül, amikor már oda lehet menni,
hogy megnézzétek, olyan államok lesznek ott, amelyek békében lesznek Izraellel. Az egyik legellentmondásosabb dolog,
amit tőlünk hallottatok, a következő: A Közel-keleti béke nem abból származik majd, amit Izrael tesz. Abból származik
majd, amit az Iszlám államok tesznek. Az ottani fiatalok nem akarnak háborút. Nos, csak azt kell elérni, hogy
meggyőzzétek a zsidókat arról, hogy ne hozzanak létre egy saját háborút. Vajon értitek az értelmét ennek? A magasabb
tudatosság és a konceptuális gondolkodás egy olyan fordulatot hoz, ami nem egy új diktátor cseréjével megy végbe. A
diktátorok megbuknak. Az emberi lények a harmadik világnak ezen területein, olyan módon akarják felnevelni a
családjukat, ahogyan azt ti teszitek - békében, biztonságban és stabil körülmények között.
A bizonyíték ott van mindenütt
Mi történt az elmúlt 50 évben? Gyere velem Dél-Amerikába. Hány diktátor volt ott akkor és hány van ma? Egy maradt
még és az ő napjai is meg vannak számlálva. Figyeld csak, mert szövetkezni akar a többi diktátorral és nem talál egyet
sem! Az ellenőrzött gazdaság teljes mértékben kudarcot vallott. Az övé is kezdi beadni a kulcsot.
Ezek a diktátorok azért buktak meg, mert egy régi energia-szemléletet képviselnek és egy régi emberi természetet. Az új
tudatosság kerekedik felül. Nézd a nagyobb képet. Lépj ki a félelemből és értsd meg újból, hogy ez lassan működik, ezek
a dolgok generációs mértékűek, nem egy szezon alatt mennek végbe! Lesznek még elvesztett és megnyert csaták a
magasabb tudatosságért. Lesz majd olyan ország, amelyik majd úgy tűnik, hogy egy kissé visszalép, mielőtt elindulna
előre. Ilyen módon működik az idő és a tudatosság. Itt van még egy előrejelzés: Kezditek majd látni a béke magvait a
Közel-keleten. Nem a hírekben, de az ifjú emberekből álló új területeken. És amikor az lecsillapodik, a legnagyobb
probléma még mindig a Palesztinok lesznek. De talán először, a körülöttük lévő országokban élő mohamedán testvéreik
fogják kezdeni bekapcsolni őket a történésekbe, ahelyett, hogy kirekesztenék őket, ahogy most is. Figyelj a testvérség
könyörületességére - nem háborút, hanem esetleg békét és stabilitást hoz.
És igen, lesznek majd olyanok, akik ennek éppen az ellenkezőjét állítják majd, kedveseim. Mi ezt látjuk. Kapcsold be a
híreket és látni fogod. Képekkel fogják majd alátámasztani. És látod majd a gyászt és a halált, mert ez a szenzáció.
Gondolj csak ilyenkor azokra, akik azért születtek le erre a bolygóra, hogy az életüket adják és feláldozzák magukat egy
grandiózus dologért - a békéért a saját országukban. Ez ugyanaz, amit ti tettetek, hogy létrehozzátok ezt az Egyesült
Államokat. Ki kellett harcolnotok nektek is a magatokét, ugye? Úgy tűnik, mint egy régi szemléletmód, aminek néha
alkalmazni kell a kardok hídját a régi és az új között. Néha csak azt teszitek, hogy átverekeditek magatokat az emberi
természeten, ami egy biztos módja volt ennek ezer éveken keresztül.
Japán
Beszéljünk egy kicsit Japánról és ezzel zárnám a mai nap üzeneteit. Több ezer lélek érkezett a fátyolnak erre az oldalára
és egészen jól vannak, de talán még attól is jobban. Olyan sokszor beszéltünk már arról, hogy mi történik a Születés
Fuvallatánál. Elmondtam nektek, hogy még mielőtt lejöttek volna, látták a potenciálokat. A szemükbe néztem és azt
mondtam: „Lehet, hogy nem sokáig fogtok ott lenni. Ugye tudjátok? Leszülettek erre a bolygóra és lehet, hogy nem

lesztek ott sokáig. És az átmenet, a visszaút a családoddal együtt nem lesz valami kellemes, már ha valamelyik is az lett
volna. Miért mennél le egyáltalán?” El akarom mondani, mit mondtak. Amikor a lélek Isten értelmével rendelkezik, teljes

mértékben megérti, hogy mi hozza létre a békét és mi hozza létre az energia-váltást. Tisztán látjátok, amikor le akartok
jönni, hogy mi hozza létre azt, amire a bolygónak leginkább szüksége van. Ezért, azt mondták: „Lemegyünk, hogy része
legyünk az egyik legnagyobb könyörületesség-eseménynek, amit a bolygó valaha is megélt.” Egy földrengés, egy szökőár.
Mindazok, akik távoztak azon a napon, örökre megváltoztatják a Földet. És, már meg is tették. Ugyanez volt a helyzet a
legutóbbi szökőárral kapcsolatban is.
A fátyolnak ezen az oldalán mindegyikük készen áll, hogy újra leszülessen. Sok öreg lélek vett benne részt és ha csak egy
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pillanatra is, ha bármit is üzenhetnének, ha most beszélni tudnának hozzád, ha beszélni tudnának azon a nyelven, amit
értesz és belenézni a szemedbe, megköszönnék azt a részvétet, amit irántuk éreztél és azok iránt, akik távoztak. És azt
üzennék: „Örülj a család azon tagjainak, akik még élnek. Nyugtasd meg a szívüket napról napra, segíts nekik békességet

találni, mondd nekik, hogy ne sírjanak, mert mi jól vagyunk.”
A nukleáris energia bemutatása

Hadd mondjam el, mi mást tettek még. Éppen rámutattak, mi a baj a nukleáris energiával. „Tökéletesen biztonságos.”
Mondjátok. „A mi berendezéseink erősek és nem történhet baj.” Mégis megtörtént. Nem versenyezhetnek Gaiával.
Úgy tűnik, több mint 20 éve már, minden egyes alkalommal, amikor itt ülünk és a villamos energiáról beszélünk,
elmondjuk, hogy több százezer tonna vonzás-taszítás energia áll a rendelkezésetekre, folyamatosan. A Hold a motorja,
örökösen. Előállíthatja az összes elektromosságot a bolygó minden városának, függetlenül attól mennyi a fogyasztás. És
nincs környezeti kihatása, egyáltalán. Használjátok ügyesen az óceánok ár-apály energiáját, a hullámokat. Használjátok
sokkal nagyobb léptékben, mint ahogy azt eddig egyetlen tervező is elképzelte, hogy ellássátok energiával a városaitokat.
A bolygón lévő legnagyobb városok a tengerpartokon vannak és ott van az energia-forrás is. A vízerőmű a megoldás. És
nem veszélyes. Eddig elhanyagoltátok, mert úgy tűnik nehezebb kivitelezni és nem egy ellenőrzött környezetben van.
Inkább úgy döntöttetek, hogy megépítitek a föld legösszetettebb és legveszélyesebb gőzgépét, az atom-erőművet.
Utaltunk már arra is, hogy csak elég mélyre kell lefúrnotok és a bolygó fogja szolgáltatni a hőséget. Ott van egész idő
alatt a felszín alatt, nem is olyan mélyen. Nyernétek egy Gaia gőzgépet ilyen módon. Egyáltalán nem veszélyes és nem is
kell olyan mélyre fúrni. Csak fel kell melegíteni egy folyadékot és vannak olyan folyadékok, amelyek hamarabb felforrnak,
mint a víz. Ezért újra és újra elmondjuk. Talán majd rájöttök, hogy mi a hiba azzal, amit eddig csináltatok. Talán ez majd
megváltoztatja a tudomány hozzáállását és létrehoz majd valami gyönyörűt és valami hathatóst az unokáitoknak. Mit
gondoltok, miért lett nektek ajándékozva a Hold. Ez is egyik oka. Most már tudjátok.
A jóindulatú Univerzum ajándékozott nektek egy égitestet, ami lehetővé teszi a vizek mozgását az óceánjaitokban, az
egyik legszabályosabb ütemben, amiről csak tudomásotok van. Ti mégis csak ültök és a látványát élvezitek, ahelyett, hogy
használnátok. Roppant mennyiségű ingyenenergia, örökké, készen arra, hogy átalakítsátok, amint megtervezitek a
befogás módszerit. Az idő már itt van.
És akkor befejezésül, vajon érted, mit látsz? Látod az intelligens tervezést, a kvantumenergiát és egy magas szintű
tudatosságot. Látod a változásokat az emberi természetben. Látod az országokat, amelyek összerakják a dolgokat,
ahelyett hogy felosztanák. Látod azokat, akik nem akarnak háborút, inkább békét akarnak, jó iskolákat a gyermekeiknek,
biztonságot az utcákon és hogy szavuk legyen a kormányzásban. Megmondtuk, hogy így fog történni. Meg akarom
tanítani a társam ezekre a dolgokra, amelyeket elmondtam ezekben a 3D-s előadásokban az imént. Mert sokan nem
lesznek képesek másképp megérteni.
Juttass energiát azoknak, akik küzdenek. Segíts nekik, hogy inkább könnyebben jussanak át ezeken a dolgokon, mint
nehezen. Ez az öreg lelkek dolga. Használd az Emberi könyörület gépezetét! Változtasd meg a küzdelem régi
szemléletmódját és inkább gyorsítsd az olyan változást, ami viszály és halál nélkül történik. Legyél jókor jó helyen és értsd
meg a könyörületességed helyét ezen a Földön. Mint öreg lélek élsz itt ezen a bolygón, könyörületet mutatva ahol csak
tudsz. Ez a lényeg. Ez Isten hajtóanyaga és ez fogja elpalántálni a béke magvait a Földön. Soha nem voltatok közelebb.
És végül, próbálj meg ne figyelni arra, ami elmozdulhat a negatív irányba. Már mondtuk. Bizonyos dolgok nem fognak
olyan egyenletesen történni, ahogy ti azt gondoljátok, mert ezeknek a dolgoknak idő kell és a tévedések azért történnek,
hogy tanuljatok belőlük.
A recesszió
A recesszió annak az eredménye, hogy elhatároztátok, megváltoztatjátok a bankrendszert. Az Illuminátusok azt mondták,
ez soha nem történhet meg. Miért? Mert a nagy pénz érinthetetlen. Túlságosan is nagy ahhoz, hogy bármelyik kultúra is
megváltoztassa és ők erre számítottak. Nos, mégis meg lett változtatva. Vajon tisztában vagytok azzal, hogy amit
műveltek ebben az országban, az kihat az egész bolygóra. Vissza akarjátok állítani a pénzhasználat, a pénznyomtatás és a
pénzkölcsönzés tisztességét. Ez nem egy párt, vagy egy kormányzat gondolata. Mindkettő keze benne van ennek a
váltásnak a megteremtésében. Lehet, hogy még pördít egyet azon, amit a gazdaságotokról hallottál. Amikor megmetszed
a gyümölcsöst, egy darabig sebzettnek néz ki és csúnyának. Aztán, egy idő múlva kivirágzik és szebb lesz, mint valaha.
Kína
Én Kryon vagyok. Éppen a potenciálokat hallottátok tőlem.
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„Ó Kryon, mondjátok, mielőtt távozol, nem akarod talán kihagyni a nagyágyút. Senki nem beszél Kínáról.” Rendben,

kaptok még egy előrejelzést. Kína nagyon érdekes, ugye? Ez a nagyon régi ország hirtelen egy különös helyzetben találja
magát. Az Egyesült Államok az egyik legnagyobb adósa! Lesz, aki majd azt mondja: „Az nem lehet. Annak nem lesz jó
vége.” Ezért, hadd mondjam el, hogy miről is van szó. A szinkronicitás beért, Kína most majd megérti, hogy ha valaha is
vissza akarja kapni a pénzét, akkor be kell sorakoznia a nyugati értékrendbe és elfogadni az érkező segítséget, a bőség
megteremtésére. Itt az előrejelzés: Kína hamarosan eljut odáig, hogy elengedi Észak-Koreát. A szövetség feloszlik, vagy
elévül. Politikai megrázkódtatások lesznek Kínában. Nem államcsíny és nem forradalom. Abban a belső körben, amit ti
Kína politikájának hívtok, újraértékelik majd a célokat és a pénzügyi politikát. Végül, látni fogjátok a szakadást ÉszakKoreával, lehetővé téve ezzel még egy diktátor bukását és bekövetkezik az egyesülés a déliekkel. Hogy tetszik ez, eddig?
Olyan öreg lelkeket látok, akik bátran jöttek le erre a Földre és most itt ülnek előttem, ezeken a székeken. Volt olyan
időszak, hogy soha nem hittétek volna, hogy elértek 2011-ig. De annak köszönve, amit megvalósítottatok ezen a bolygón,
nemcsak, hogy itt vagytok, de tovább haladtok, keresztül a váltáson. Nehéz idők jönnek. De ez mind része a magok
elszórásának, a béke magjainak. Nem lesz egyszerű. Lassan, nagyon lassan mozdul a pozitív irányba. Az unokáitok majd
rátok néznek, azok, akik még meg sem születtek, akik még a fátyolnak ezen az oldalán vannak, akik most is benneteket
néznek és azt mondják: „Csak így tovább! Mert, amikor majd mi odaérünk, az már egy békés hely lesz.”
És ez így van.
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