Hamis hírek!
Sacramento, Kalifornia - 2018. március 25.
( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2018/k_channel18_Sacramento.html )
A tisztább megértés érdekében - hogy segítsék az olvasókat - Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott
anyagba esetenként plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak, és
olyasfajta kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a
kibővített üzenetet, ami Sacramento-ban lett átadva!

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Változás következik be ezen a bolygón, és az olyan paradigmákat változtat meg, amikre nem számítottatok. Végül a
kultúrátok minden aspektusa érintett lesz. A néhányatok által feltett kérdések a következők: "Mit tehetek legközelebb? Mi
az, aminek a legtöbb eredménye lenne?" A válasz az, amit mi mindannyian mondunk nektek: számítsatok a változásra!
Számítsatok a jóindulatú változásra, és fejlesszétek az intuíciót, hogy együtt dolgozzatok vele!
Tehát, beszéljünk az uralkodó régi paradigmáról, arról aminek meg kell változnia - és meg is fog! El fogom nevezni készen álltok? - "hamis híreknek" (a közönség nevet). Ez egy kicsit más dolog, és sok szintje van. Beszéljünk róla
egyrészt a 3D-ben, aztán haladjunk túl azon, és másrészt beszéljünk az ezoterikus, misztikusabb dolgokról is! Azokról a
hírekről beszélünk, amiket kaptok, amikbe hisztek, amikbe bíztok - amik teljes mértékben és totálisan hamisak. Itt ültök
ma, március 25-én. Mik is a nagy hírek? "Egy elképesztő geomágneses Napvihar fog eltalálni benneteket. Ez egy

bámulatos koronaesemény lesz, és a lyuk megdöbbentő dolgot fog produkálni. Minden erejével bele fog csapódni ebbe a
bolygóba, megszakít minden kommunikációt, és lehet hogy ki is üti a műholdakat. Lehet, hogy még az egészségetekre is
hatással lesz!" Tehát, hogyan éreztek ezzel kapcsolatban? (A mai napig semmi sem történt.) Ezek voltak a hírek az egész
világon!

Miért nem próbáltok meg rájönni a közvetítés végén arra, hogy mi is történt? Miért vacakoltok? Érdekes, hogy a hírek
olyan drámaiak, vírusként terjednek, aztán a terv mégsem történik meg. Arról egyáltalán nem szólnak a hírek, hogy
miért. Mi történt hát?
Egy másik esemény fog felbukkanni, és ugyanilyen módon lesz bemutatva minden drámájával együtt. Semmilyen drámai
módokon sem fog kitárulkozni. Hányszor mondták már azt nektek, hogy eljön a Föld vége? Amikor nem tette, akkor pedig
senki sem volt felelős azokért a hamis hírekért, amiktől mindenki félt, nem igaz?
Hadd mondjam el nektek, hogy mi is történt ma, mert ez egy maradéka, hátraléka annak, amit még szeretnék
megvitatni! Ami ma történt, az csakugyan egy Nap anomália volt, de valami olyan, amit már látszódott korábban is. Ez a
korona lyuk tényleg nagyon nagy. Olyan áramlásokkal rendelkezett, amik korábban is megfigyelt, látványos módokon
hagyják el a Földet. Ha elmentetek egy csillagász irodájába, és azt mondtátok neki, hogy: "Mi történt ma?", akkor azt
mondták rá: "Az, ami korábban is. A bolygó mágneses hálója elnyelte azt. Arra alapozva, amit korábban láttunk, nem is
volt igazán veszélyes." De feltehetnétek a kérdést, hogy: "Miért volt ez egy félelemteljes eseménynek beállítva?" Azt
mondanák: "Hibáztunk. A viharról mondtuk el a híreket, és hát ők nem csillagászok, vagy fizikusok. A drámát
közvetítették." Tehát, ezt fogadta el ez a bolygó kedveseim - a hamis híreket. Ha a későbbiekben kutatást szeretnétek
csinálni arról, hogy mi is történt ezen a héten, akkor azt fogjátok találni, hogy minden nagyon normális volt, és hogy ez
korábban is megtörtént már. Még azon műszereket sem mozdította meg nagyon, amiket a csillagászok ezen események
mérésére használnak.
Tehát, a "hamis hírek" ezen példájára szeretnénk rátekinteni jelen pillanatban. Sok dolog lett teljesen és totálisan
eltorzítva, kiragadva a környezetéből, vagy lett tulajdonképpen eleve hamisnak megtervezve annak érdekében, hogy
reakciót váltson ki - belőletek. Talán azért lett így téve, hogy termékeket adjon el, vagy félelemmel burkoljon be? De ez
pont, hogy a kultúrátok jelenlegi paradigmájának egy része. Így hát, vessünk csak egy pillantást néhány másikra is!
Mivel néztek szembe jelen pillanatban ezen a bolygón? Egy kis hang azt fogja mondani belül, hogy: "A dolgok nem
fognak valami jól végződni. Újra itt van. Nézd meg, hogy mi történt a múltban! Régóta esedékes egy háború." ez teljesen
és totálisan hamis. A régi energia azt váltja ki, hogy a tudatosságotok, a régi helyzeti energiák miatt, még mindig bele
van ragadva a régi szalagok lejátszásába - nem pedig azokba, amikbe manapság vagytok benne. A saját elmétek újra és
újra ugyanazon szalagokat játssza le azon dolgok miatt, amik bizonyos módokon megtörténhettek a múltban. Tehát, amit
önmagatoknak átadtok, azok hamis hírekké válnak! Mélyenszántó, ha rá gondoltok. Ez a hajlandóság az önámításra, a
valódi oka az emberi koherencia tanulmánynak, annak érdekében, hogy elhelyezzék azokat a bizonyos szalagokat. Amikor
eltávolítjátok a "világvége csicsergést", akkor képesek lesztek felfogni az igazságot, ami tiszta és gyönyörű. A tiszta és
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gyönyörű igazság pedig az, hogy semmi a múltban megtörtént dolognak nem kell a jövőben is ugyanúgy megtörténnie. A
valóság nem ilyen módon lett eltervezve ebben az új energiában. A jövőnek egy teljesen és totálisan más paradigmája
van.
Még több hamis hír: a képességeitek és az egészségetek
Itt van egy másik hazugság, egy szép nagy: ez nem a tudatosságotokból fog jönni, hanem olyanoktól, akik olyan
információt adnak nektek, ami belsővé válik és ami irányítja a háttérben azt, ahogyan gondolkodtok. Azokról beszélek,
akik azt mondták nektek, hogy nem lehettek valami, vagy nem lesztek valaki. Talán azt mondták nektek, hogy nem
tehetitek meg ezt, vagy azt. Illetve, hogy ez sohasem fog működni számotokra, vagy hogy egyáltalán nem fog. Talán
néhányuk a hatalomban volt? Ezek a "beépített hamis hírek" - és ti elhittétek őket.
Egy megbízható egészségügyi orvos, el fogja mondani nektek, hogy a napi kutatásokra és tudományos mérésekre
alapozva, mi fog történni az idősödő testetekkel. Egy régi energiában ez lehet, hogy felért egy halálos ítélettel! Tehát,
egy sor teszt után azt mondják: "Itt van, hogy mi történik Önnel." Megnézik az agyatokat, a szíveteket, a rendszereiteket,
és minden fontos biológiai dolgaitokat. Aztán a hozzáállásotok új mélypontra süllyed, és ti csak csodálkoztok, hogy
hogyan fogjátok túlélni ezt! Mi fog történni legközelebb? Kedveseim, ez a legrégebbi hamis hír a kultúrátokban. Látjátok,
nem volt teszt, vagy hitelesség megalapozva az emberi tudatosság számára - a sejtek tulajdonképpeni kormányzójának!
A hamis hírek azt akarják, hogy abban higyjetek, hogy egyáltalán nincs irányításotok a kémiátok, vagy az egyéb
folyamataitok felett, hogy tejles mértékben áldozatai vagytok magának az életnek. Mégis, mi évek óta mondjuk nektek
azt, hogy az egész sejtszerkezetetek a "főnöktől", azaz tőletek kapja az egészségét!
Kedveseim, az egyetlen dolog, ami leállítja és gátolja a sejtszerkezetetek működését az, - készen álltok? - hogy ezen
hamis hírekre építve adjátok ki az utasításokat! Ha a testetek már felismerte a kultúrátok hamis híreit, akkor nagyon
nehéz bármiféle utasítást is adni a testeteknek. Miért? Csak mert ti még hisztek a hamis híreknek.
Ez ellentmondásos, mert az emberek azt fogják mondani, hogy: "Nos, helyes vagy helytelen a diagnózis? Helyes avagy
sem a tudomány?" A válasz az, hogy az orvos számára helyes, de számotokra nem az. Egy mérés, egy teszt lehet
helytálló - de amik azután jönnek, azok gyakran a hamis hírek. Hisztek a kultúra hamis híreiben, az pedig elsüllyed. Aztán
új, alacsonyabb szintre helyez benneteket, egy olyan helyre, ami felfokozza az egyéb, eleve rendellenesen működő
kémiátokat is. Más szavakkal, a hamis hírek megbetegítenek benneteket.
A bolygó új tudatossága olyan, hogy egyenesen a szemébe nézhettek ezen fajta dolognak, és azt mondhatjátok: "Ez
csupán a történet egy része." Képzeljétek csak el, hogy a betegség szemébe néztek, és azt mondjátok: "Nem volt
esélyed, mert szeretlek téged." Néhányan azt mondhatják: "Hogyan mondhatnád ezt egy betegségnek?" A válasz az,
hogy - mivel élő rendszer, - neki is megvannak önnön létezésének energetikai szabályai. Ha megteszitek és kimondjátok a
fentieket, akkor szétszórjátok annak energiáit és az el fog tűnni - tulajdonképpen szertefoszlik. Az egy oda nem illő
energia az új fényben. Amit voltaképpen tesztek az, hogy utasítjátok a testeteket: "Túlságosan is szeretem önmagamat
ahhoz, hogy ez irányítson, megöljön, vagy hogy egyáltalán beteggé tegyen." Kedveseim, ez néhányak számára az
imagináció egy kiterjesztése. De a kultúrátok hamis hírei azt mondják: "egyáltalán nem tehetek meg mindent". Ezalatt
viszont spontán gyógyulások történnek, és senki sem érti, hogy miért.
Az igaz hírek kedveseim csakis a Teremtő Forrástól származnak, amit néhányan Istennek, Szellemnek, a dolgok
közepének neveznek. A hír az, hogy olyan módon vagytok összekapcsolva ezzel a Forrással, amit érzékelhettek és eggyé
válhattok vele. Ez a valódi alapotok. Ez az alapvető igazságotok, és ez nem újdonság. Az ősök tudták ezt, és a legtöbb
ősötök gyakorolta is. Ez hát az alapvető igazság, nem pedig az, ami felütötte a fejét az orvosi hírekben, nem az
orvosotoktól származó diagnózis, vagy amit a szüleitek mondtak nektek, de még az alapos, legfelkészültebb tanárok sem
- mindazon emberek, akikbe a leginkább megbíztok.
A legnagyobb hamis hír: a lelketek halálra lett ítélve
Tehát, menjünk a mai hamis hírek legmagasabb szintjére. Készen álltok erre? Manapság a leghamisabb hír, ami csak
létezik az, hogy bűnösnek születtetek, vagy, hogy nem érdemlitek meg azt, hogy itt legyetek. Létezik egy történet, egy
általánossá vált nézet, hogy valamiképpen, - néhány összetett és bonyolult spirituális mitológián keresztül, - az
univerzumban létező legnagyszerűbb szeretetforráson belül háború dúlt. Néhány angyali lény hatalomátvételt próbált
meg, és ki lettek hajítva a "mennyekből". Újra csak elmondom nektek kedveseim - Isten nem úgy gondolkozik, mint egy
ember. Nem olyan valósággal rendelkezik, mint egy ember. Nincs emberi természete; és nincs egyetlen olyan
tulajdonsága sem, ami támogatná ebben egy alacsony energiaszintű ember jelenlétét. Ez "Isten emberiesítésének"
legrosszabb forgatókönyve, ahogyan azt korábban át is beszéltük. Mint egy gyerekmese, az emberiség a legrosszabb
tulajdonságokkal határozta meg önmagát a Teremtőhöz képest. Tehát az összes teremtésben a legszeretőbb forrás
ezáltal: működésképtelen a számotokra.
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Ezen hamis hírek révén lett az mondva nektek, hogy maga az emberi lélek is, már születése előtt romlott és bűnös volt!
Ismételten csak, a legsötétebb energiák a bolygón a történelem folyamán beékelték magukat a legistenibb és
leglátványosabb kapcsolatba, amivel valaha csak rendelkeztetek. Egy olyan működésképtelen Istent adtak a számotokra,
aki "annyira szeret benneteket", hogy mindaddig örökkön-örökké szenvedni küldjön benneteket és a gyermekeiteket,
ameddig fel nem fedezitek azon rejtett igazságot, ami el lett különítve kizárólag a bolygón lévő hívők részére. S hogy még
rosszabbá legyen téve a dolog, vannak más olyan elkülönült hívők is, akik más mitológiával rendelkeznek, és spirituális
jellegű, vallási háborúkat hoznak létre azok ellen, akik a leginkább működésképtelen istennel rendelkeznek!
Tehát, mindközül a legnagyobb hamis hír már a születésnél elkezdődik, és azt mondja el nektek, hogy nem tudtok
boldogulni. Ahogy nőttök, a kultúrátok, a szüleitek, a valóságotok egyre csak mindezen működésképtelen istenről beszél,
és arra int benneteket, hogy egy bizonyos módon viselkedjetek. Nostehát, amikor meghaltok, nem lesztek minden nap
megkínozva ezen szerető entitás által, aki megteremtette a mennyeket és a Földet. Sajnos, a történet folytatódik, és
nincs mód bármit is tegyetek önmagatok ezzel kapcsolatban. Azt látjátok, hogy hitványnak születtetek és hogy halálra
vagytok ítélve. Ezért nem érzitek értékesek és érdemesnek magatokat azon kapcsolat számára, amit tanítok nektek. Még
az sincs megengedve számotokra, hogy egy pillantást vessetek erre. Ha megteszitek, akkor "furcsán gondolkodónak"
bélyegeznek meg benneteket, és kiközösítenek, mint közületek oly sokat, aki ezt olvassa.
Hadd kérdezzem meg a következőt! Amikor a gyermeketek elég idős lenne ahhoz, hogy megértse s felfogja a szavaitokat,
és a szemetekbe nézve azt mondaná: "Anya, apa! Ki vagyok én valójában?", akkor mit mondtatok neki? Talán a
legnagyszerűbb szeretet mélységéből, amivel anyaként vagy apaként rendelkeztek, rájuk néznétek, és azt mondanátok:
"Sajnálom, hogy ezt mondom, de esélyed sincs. Halálra vagy ítélve."? (A közönség nevet) Nevettek, mert ez abszurd!
Mégis, az emberiség ezt a tulajdonságot, ezt a minőséget helyezte a világegyetem legnagyszerűbb szeretetébe. Még a
legalapvetőbb gyermeki spirituális logika is azt mondaná nektek, hogy ezek hamis hírek. Tehát újra, én azt mondom:
nagyszerűnek születtetek, minden megfelelően működik a tökéletes lelketekben, és szabad választásotok által
megkereshetitek a belső Isten egy darabkáját önmagatokban.
Tulajdonképpen a szabad választás az, ami kifejlesztette a hamis híreket ezen a bolygón. A bolygó alacsony rezgésszintű
tudatossága csupán 35% körül működik - abból a 100%-ból, ami lehetséges lenne. Más szavakkal, habár miközben már
minden ott van bennetek, a múltatok által hordozott alacsony rezgésszintű energia lehúzza azt, és összetöri, így az
alapvetően elképesztő tudatossági lehetőségetek nem működik valami igazán jól. Ez az oka a faj azon abszurditásának,
ami évezredek óta folytatja a háborút akár többszáz kultúrán át. Még akkor is, ha ez sohasem oldott meg egyetlen
problémát sem.
Most benne vagytok a váltásban, és hirtelen egy újabb, fényesebb tudatosságban, egy új területen, ahol végül
megteremtitek a békét a Földön. Jobban működtök, mint valaha azelőtt. Ez most már jelen is van a hírekben, az többé
nem lehet elrejtve.
Édesanya, édesapa, pszichológus: a mai kultúrában, belenéztek a gyermek szemébe, és azt mondjátok neki, hogy
megérdemli, hogy itt van. Valamint, hogy a legmagasabb szintjére eljuthat bárminek, amit csak kigondol. Gyönyörűek,
megbecsültek, és határtalan az, amit elérhetnek. Ez az, amit most elmondtok egy gyermeknek - mert ti már értitek azt,
hogy mit is tehetnek a hamis hírek egy fiatal elmével.
Hol vagytok manapság a hamis hírek forgatókönyvében? Mi olyat mondtak el nektek, amit nem tehettek meg? Mit mond
a modern orvostudomány arról, hogy mi fog történni veletek a társadalmatokban, és az adott életkorotokban? Ezek a
hírek hamisak. A műszerek mérik a biológiátokat, de nem tudják megmérni a tudatosságotok nagyszerűségét, vagy annak
gyógyító erejét. Meddig kellene éljetek? A hamis hírek az isteniség, a valódi hajtóerő nélküli öntudatlan fizikai testre
alapozva fognak válaszokat adni a számotokra. Ez azt fogja mondani nektek, hogy a ti dolgotok "elbódulni", csak mert
túlléptetek egy bizonyos életkoron. Hát, ezek hamis hírek. Beszéltünk nektek erről korábban.
Ha a jelenlegi médiátok egyre csak ezeket a dolgokat közvetíti nektek - akkor kapcsoljátok ki azt! Találjatok egy sokkalta
megválogatottabb szintű és minőségű médiát helyette, ami a ti csoportotokat célozza meg! Menjetek el egy olyan helyre,
ahol sokkal szilárdabb bizonyítékot szerezhettek! Oda, ami magában foglalja azokat az alternatív gyógymódokat és
bizonyítékokat is, amik olyanoktól származnak, mint ti! Kedveseim, olyan helyek fejlődtek ki a médiátokban, amik egy
napon sokkal nagyobb becsületességet és igazságot fognak tartalmazni afelől, hogy mit is tehettek meg önmagatokért és
az egészségetekért bármiféle külső kemikáliák nélkül, és ezek tartalmazzák a testetek "saját tudatosságotok általi
utasítását is."
Egy napon eljön majd egy olyan nemzedék, ami soha, de soha nem fogja tolerálni azt, amit ma hamis hírekként láttok.
Egy olyan generáció jön el, ahol a vezetésben lévők valóban mérlegre lesznek téve azon tekintetben, hogy mennyit is
tettek meg a kormányzásuk alatt. Manapság ez még a látóhatáron sincsen. Eljön majd a nap, amikor az üzleti igazgatók
fizetése teljes mértékben attól függ majd, hogy a vállalatuk milyen jól teljesít a piacon, és hogy hogyan bánnak az
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alkalmazottaikkal. Más szavakkal, minden vezetői pozícióba egy magasabb tudatossági osztály lesz felkérve. Manapság ez
még igen távoli dolog. Ám a nyilvánosság végül meg fogja látni ezt, és igényelni is fogja.
A politikai küzdőtéren ma egy olyan nagyon alacsony szintű tudatosság van jelen, ami arra apellál, hogy nyilvánvalóan
durván és igaztalan információkkal mészárolják le az ellenfeleiket, térdre kényszeríve őket. Ezek a hamis hírek aztán
bármi áron is, de meg kellene hogy engedjék valakik számára a nyereséget. Ez a rendszer tulajdonképpen ezeket a
becsületesség szintjén tartja és mutatja fel, hogy esélyesek legyenek valamilyen hivatalra. Az eredmény pedig az, hogy
alacsony energiájú vezetőket kaptok, újra és újra.
Eljön majd a nap, amikor ez látszódni fog, és azonnal barbárságként lesz felismerve. Barbárságként! A jövő nevetni fog
azon, hogy a politikai kampányok milyen nevetségesen is viselkedtek a múltban. Csak úgy, mint ahogyan manapság
tekintetek arra, hogy milyen képtelenség is volt néhány hirdetésetek 50 évvel ezelőtt, ahol orvosok javasoltak rossz napi
szokásokat kompenzációként. Azt szeretném, hogy most keressétek meg a jelen hamis híreit, és csak nevessetek rajtuk!
Lássátok azokat annak, amik!
Ez Kryon üzenete, és sokan másoké is ebben az új energiában. Hamarosan sok más forrástól is hallani fogjátok
ugyanezen információkat. Ez az egész történet végezetül át fog fordulni - és mindazon legjobb híreket fogja közvetíteni a
számotokra, amiket valaha csak hallottatok ezen gyönyörű Földön élő emberiség lehetőségeiről. Öreg lélek, még mindig
erőteljes emelkedésben vagy, de ez nem fog örökké tartani, és egyszer csak megérkezel. Ez az, amiért - a magunk
módján - ennyire szeretjük az emberiséget. Csodálatos!
És ez így van.
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