
www.kryon.hu  1/5 oldal 

Fénymunkás frusztrációk - 3. rész 
Austin, Texas - 2019. október 20. 

( Forrás: https://www.kryon.com/CHAN2020/k_channel19_Austin.htmlhttp://www.kryon.com/cartprodimages/2016 
downloads/download_vienna_16.html ) 

 
 

A tisztább megértés érdekében - hogy segítsék az olvasókat - Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az élőben 
elhangzottak gyakran olyan energiát foglalnak magukba, olyasfajta kommunikációt hordoznak, amit a nyomtatott szöveg 

nem mindig képes visszatükrözni. Emiatt a leiratban néha még további, vagy összesűrített információ is szerepelhet. 

Szóval, élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, ami Austin-ban került átadásra! 

 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 

 
Még mindig Austin-ban vagyunk, ezt azoknak mondjuk, akik épp most találnak rá erre az üzenetre. Ez a hármas számú 

üzenet a "Fénymunkás frusztrációk az új energiában" című sorozatból. A mai üzenet egy elég jól ismert üzenet, de sokak 
számára vadonatújként hat. Már sokkal 2012 előtt átadtuk nektek ezt az információt, majd aztán 2012 után, a 

megérkezett új energiának köszönhetően finomítottuk azt. Ennek az üzenetnek két tulajdonsághoz van köze, és 
mindkettő a régi energiáról az újra való áttérésre adott reakció. 

 

Hadd készítsem elő a dolgot! A téma, amiről újfent szót ejtünk, azon emberekről szól, akik öreg lélekként vannak itt, 
régóta dolgozva az energiával. Ők a gyógyítók, közvetítők, médiumok, és valóban: jelen voltak több energiaváltás alatt is. 

Tehát többnyire azokról beszélek, akik több, mint 15 vagy akár annál több éve is a metafizikában dolgoznak. Sokan 
vannak itt (a teremben) és (később) az olvasók között is. 

 

A változás 
 

Első: Manapság nagy változás van az ezoterikus, spirituális energiában, kedveseim. A hasonlat, amit mindig is 
használtunk a következő: jóllehet a régi energia nagy sötétséggel rendelkezik, ez az új energia viszont még annál is 

nagyobb fénnyel. Beszéltünk korábban a sötétség és fény viszonyáról, ami olyannyira mérhetetlenül különböző, hogy még 

az arra nem kifejezetten érzékeny emberek is megérzik. A korábbi közvetítésekben azt is elmondtuk nektek még, hogy 
azon dolgok, melyeket a múltban megpróbáltatok és akkor nem működtek, most működni fognak. Azt is mondtuk nektek, 

hogy ne adjátok fel ezeket a projekteket, csak mert egy régi energiában próbáltátok meg őket és meghiúsultak. Újra 
megpróbálhatjátok azokat, immáron teljesen más eredménnyel! 

 
Nos, a fenti kijelentésnek sokszor nincs logikus értelme. Az emberek hozzászoktak ahhoz - példának okáért -, ahogy a 

gazdálkodás működik. Ha egy bizonyos helyen vagytok egy adott fajta talajösszetétellel, elültettek egyfajta magot, ami 

nem nő, akkor az észrevétel és tanulság a következő. A terület és a talaj nem működik együtt. De ti kísérleteztek, 
próbálkoztok. Újra megpróbáljátok, és a magok még 5 év múlva sem növekednek. Így aztán tudjátok, hogy a kezdeti 

véleményetek helyes volt. Ezért sohasem keveritek újra össze azokat a magokat és azt a talajt - az egyszerűen nem 
működik. Működésképtelen, haszontalan dolog ugyanazt a dolgot újra és újra megpróbálni, mikor tudjátok, hogy az nem 

működik. 

 
Nos, most pedig hirtelen azt mondjuk nektek, hogy próbáljátok meg újra! Sokak számára ez ostobaság. 

 
Kedveseim, 2012 óta hatalmasak a változások. Ebben a fenti hasonlatban, a változásnak szinte természetfelettinek 

kellene lennie. A föld ugyanaz az föld, a magok pedig ugyanazok a magok - látszólag örökre. Azonban - ezt a hasonlatot 
tovább fűzve -, a terület megváltozott, és megváltozott az energia, a talaj, a hő, a nedvesség és a napsütés is. A magok 

most már készen állnak a növekedésre, jóllehet az egész folyamat nem működött korábban. 

 
Tehát, ha ti vagytok épp azok, akik például megpróbáltak beindítani egy gyógyító központot, megírni egy könyvet, vagy 

létrehozni sok más ezoterikus projektet, és a múltban meghiúsult mindez, akkor azt mondjuk nektek, hogy most lenne a 
megfelelő idő ezt megtenni, mert minden megváltozott. Hát ilyen más is az energia. 

 

A frusztrációk 
 

Nostehát, amiről tovább beszélek most, az igazából a múlt és a váltás. Mivel sok ezen tulajdonságok közül frusztrálja 
gyakran azokat, akik sok év óta dolgoznak a bolygó energiájával. A frusztráció a változás megértéséhez kapcsolódik, és 

hogy meglássátok, mi olyat tettetek a múltban, amit most kiküszöbölhettek. 
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Az első olyan valami, amit "körbebástyázásnak" neveznék el. Hadd fessek le nektek egy képet! Egy régi energiában - 

jóval 2012 előtt a fénymunkások - az öreg lelkek - gyógyító energiát küldtek, és csoportos meditációkat végeztek, a 
bolygó gyógyulásának érdekében, pont úgy, mint manapság. Gyakran azonban titokban találkoztak. Ha nem is titokban, 

de nem nyilvánosan. Ezt azért tették, hogy fejtegetni és tanítani tudják a metafizikai illetve az ezoterikus dolgokat. A 

legtöbb metafizikai, spirituális közösségben a gondolkodásmód az volt, hogy "védjük meg önmagunkat a sötét 
energiától". Még azon is fáradoztak, hogy megbizonyosodjanak róla, nem voltak "támadások" a sötétség részéről. Habár 

ez drámaian hangzik, nagyon is pontos. Mivel amikor legtöbbször egy sötét helyen tartózkodtok, akkor nagyon nehéz 
dolog a tiszta fényt megteremteni. Ez mindig egyfajta küzdelem volt azok számára, akik becsületességgel, szeretettel és a 

fény ajándékával rendelkeznek.   

 
Ezen folyamatos védelmi folyamat egyik nagyon egyszerű eredményét hívták "körbebástyázásnak". A körbebástyázás 

egyfajta védelem a régi, sötét és átható energia ellen. A gondolkodásmód a következő volt. Hogyan tud egy fénymunkás 
fénymunkát végezni a sötétségben? A válasz önmaga levédése és a "körbebástyázás" volt. Így hát a körbebástyázás egy 

automatikus, tudattalan eredmény volt sokak számára - nevezhetjük úgy is, ez volt a pajzsok felállítása. 
 

Nos, nem szeretnék illetlen megjegyzést tenni itt senkire, de át fogok adni nektek egy tényt. Egy régebbi energiában a 

metafizikai munkások nagyobbak voltak! Úgy gondolom tudjátok, hogy miről is beszélek. Tudattalanul szedték fel a 
kilóikat, hogy körbebástyázzák magukat a mindennapi sötétséggel szemben.  

 
Úgy gondoljátok, hogy nem így van? Gondolkozzatok csak el egy pillanatra! Milyen is volt a médium vagy a látó 

típusszerepe és karaktere a filmekben? Majdnem mindig egy túlsúlyos nő! Tudjátok, hogy igazam van. 

 
Producer: "Szükségünk van egy színészre, hogy megcsinálja a szeánsz jelenetet." 
 
Színész ügynök: "Jó! Találunk majd hozzá egy túlsúlyos nőt." 
 
Ez volt a felfogás - még a nagy nyilvánosság részéről is - és igazuk volt. Ez a körbebástyázás nagyon általános dolog volt. 

Azokat, akik "médiumokként" vagy "közvetítőkként" működtek, leginkább túlsúlyos, 40 év feletti nőnek képzelték el. Nos, 

miért is nők? Ez egy fontos visszaigazolás a nők számára. Mondtuk nektek korábban, hogy a nők a Föld természetes 
sámánjai. Ők azok, akik megvilágosodott Akashával ébrednek fel. A nő az, aki életadó: rendelkezik az együttérzés 

intuíciójával, és ösztönös szeretettel fordul a gyermekek felé. Tanácsot a leggyakrabban "anyutól" kérnek még a férfiak 
is, még később is az életükben. 

 

Ezzel nem azt mondjuk, hogy a férfiak nem világosodhatnak meg. Természetesen igen, de a legtöbb férfi beismeri, hogy 
valójában a nő az, akinek jobb az intuíciója a spirituális dolgokkal kapcsolatban. Az angyalokat is többnyire nőkként 

ábrázolják. Elgondolkodtatok ezen valaha is? A nők hordozzák a történelmi sámán fáklyáját a bolygón, és ez benne van a 
ma élő legtöbb, nőnek született öreg lélek Akashájában. 

 

Túlsúlyt felszedni védelemként szolgált. A női fénymunkások így mindennel kapcsolatban jobban és biztonságosabban 
érezték magukat. Ez azért volt, mert - úgy gondolták - "védettek" voltak a sötét energia ellen, ami mindig velük volt, 

bárhol is voltak. Ez egy öntudatlan, ösztönös reakció volt a sötétség és a fény harcában való jelenlétükben. 
Körbebástyázás. 

 
A váltás 

 

Hirtelen mindannyian beléptek az új energiába, és Kryon azt mondja, hogy a védelem többé már nem szükséges. A fény 
nagyobb, hatalmasabb energia kezd lenni, mint a sötétség. Egy sötét szobában még egy aprócska kis fény is 

győzedelmeskedni fog a sötétség felett. Talán úgy tűnhet, hogy ez túlzott leegyszerűsítése a dolgoknak, és egy nagyon 
általános, agyonhasznált hasonlat - az is. Azonban ez az egyetlen módja annak, hogy informáljunk benneteket azon 

többdimenziós energiáról, amely körülöttetek fejlődik, ami különösen jószándékú egy érkezőben lévő új korszakhoz, és 

amelyet az öreg lelkek éreznek meg először. Ez a fejlődő tudatosság energiája a Földön. 
 

Nos, minden olvasó és a teremben lévő hallgatók is tudják, hogy milyen nehéz lefogyni. Ez egy külön iparág a bolygón! 
Azonban, hirtelen most valami más is hozzáadódik az egész kirakóshoz. Ha szinkronban van veletek ez a beszélgetés, 

akkor figyeljetek! Védelemként vettétek magatokra, és elégedettek is voltatok, mert úgy tűnt, hogy működik. Biztonságot 
adott számotokra, és képessé tett, hogy a munkátokat végezzétek. Jó dolog volt. Lélektani szempontból működött, és 

ezért helyes is volt a számotokra. Akár még az életeteket is megmenthette. Az elmétek és a Veleszületett is egyet ért 

ezzel. 
 

Most viszont, ebben az új energiában, azt mondjuk nektek: nem csak hogy nem szükséges a túlsúly, hanem az 
egészségre és a hosszabb életre való meghívás el is tünteti azt. Tehát, adjunk egy másfajta fogyási módszert azok 

számára, akik érintettek, és akiknek "aha" élményben van részük az olvasás közben, hogy miért is ilyen nehéz lefogyniuk! 
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A következő lépés számotokra beépíteni a tudatba azt, hogy mi is történt a váltással. Beépíteni a tudatba valamit: teljes 
mértékben a valóságotokká tenni azt. Tehát ahhoz, hogy ténylegesen megvalósítsátok ezt, ebben a nehéz rész: a 

tudatalattitokkal való munka. Az önmegvalósítás az út a hit megváltoztatásához. Így, ahogy teljesen megértitek, hogy mi 

is történt, akkor az elkezdi még a múlt legmakacsabb idegpályáit is újraírni. 
 

Értsétek meg! Nincs szükségetek a túlsúlyra többet! Spirituális értelemben: az energia megváltozott, és most már 
biztonságos, hogy megszabaduljatok a túlsúlytól. Ez egy múltbéli szükségszerűség volt csupán, amely többé már nem 

szükséges. Most már biztonságos nyitottabban, szabadabban létezni, mert olyan sok fényt hordoztok! A spirituális fény, 

amit erőteljes öreg lélekként hordoztok, most teljes védelmet ad. A védelem a tudatosságotok és az aktivált Merkabátok - 
és ennek már többé semmi köze sincs azon sejtanyaghoz körülöttetek, amit zsírnak hívtok. 

 
Kedveseim! Amikor ezt a nézőpontot teljesen beépítitek a tudatotokba, újra és újra gondoltok rá, akkor kezdenek el a 

dolgok megváltozni. Nem számít, hogy miért gondoltátok eddig azt, hogy túl sok súlyt hordoztok - amikor elkezditek azt 
mondani a testeteknek, hogy ez többé már nem szükséges, akkor a dolgok elkezdenek megváltozni. A biológiátok még 

mindig "túlélő" rendszerként működik, és védelmezni akar. Ez megteremti azt az anyagcseréteken belül az evéssel, ami a 

múltban segített benneteket. Része volt a létezéseteknek... de manapság már, nem kell, hogy így legyen. 
 

Tehát, ebben a folyamatban a "védelem módját" változtatjátok meg: a zsír felépítésétől, a saját veleszületett 
tudatosságotok elfogadásáig - mely hordozza a fényt -, hogy elvégezze a munkát. Így hát, nem vagytok "védtelenek". 

Helyette csupán épp váltottatok, és megváltoztattátok a módját annak, ahogyan ezt a testetek véghezviszi. 

 
Nos, ennek lényege az, ahogy erről gondolkoztok, és ahogyan együttműködtök a saját védelmi rendszeretekkel az új 

igazság értelmezése érdekében. "A saját testemet és gondolkodásmódom használom annak érdekében, hogy megvédjem 
magamat a sötétségtől. A védettség érdekében egy nagyon régi fogyási módszertől fogok haladni, egy nagyon új és jóval 
egészségesebb módszer felé, ami a megvilágosodott énemet használja. Most bármerre is megyek, képes vagyok 
eltaszítani magamtól a sötétséget. Fenségesen nagyszerű vagyok, és a sötétség meg fog hátrálni előlem, bárhová is 
megyek, bárhol is vagyok, még alvás közben is, örökké." 
 
Még több 

 
Van itt még több is azok számára, akik végigdolgozták magukat a legsötétebb idők során. Azoknak, akik most a fény és a 

sötétség egymástól nagyon különböző jellemzőiben találják magukat, és emiatt frusztráltak.  

 
A frusztráltság második tulajdonsága olyan, amit viszonylag nehéz meghatározni. Hasonló, mint a körbebástyázás, de úgy 

tűnik, mintha az a fölös kilók felhalmozásának az ellentéte lenne - hogy elrejtsétek magatokat mások, mindenki szeme 
elől. A védelemnek sokféle módja és eszköze van, hogy megvédjétek önmagatokat az olyanoktól, akik esetleg rátok 

néznének és így szólnának: "Te más vagy. Valójában nem igazán akarom, hogy bármi közöm is legyen hozzád." Két 

módszer van ehhez a problémához, mindkettő tudatalatti megoldás. Ha valaki a fentebbieket mondja nektek, az nagyon 
lealacsonyító és konfrontáló tud lenni. Sok szelíd fénymunkás elszalad az ilyesfajta szituáció megtörténte elől. 

 
Első számú: remetévé váltok. Ha egyszerűen nem mentek sehová, akkor nem fogtok találkozni emberekkel. Jöjjenek csak 

ők hozzátok, és csak azok, akik abban hisznek, amiben ti is. Sokkal könnyebb volt, hogy az embereknek kellett eljönnie az 
otthonaitokba gyakorolni a Csodák tanítását, a Reikit, vagy számos olyasmit, amit tanítani akartok, amiről mások hallani 

szerettek volna. Nem csak erről van ám szó, hanem azok, akik eljöttek, szintén nem mondták el senkinek sem, hogy mit 

csináltak! Ez pont nagyon jól illeszkedett a "láthatatlannak lenni" szituációhoz, hogy senki se tudjon kritizálni benneteket, 
vagy, hogy megpróbáljanak megállítani titeket. 

 
Tehát, oly sokatok élt remeteként éveken át, és védte meg magát az olyanoktól, akik másképpen nézhettek rátok, így 

szólván: "Nem akarok veled dolgozni. Nem tudom, hogy miben hiszel, de túl furcsa, így nem akarok a barátod lenni." 
Jobb volt a remeteséget választani, mint szenvedni a kultúrátok általi elszigeteltségtől és különbözőségtől. Ez volt gyakran 
a fénymukás tulajdonsága a régi energiában. 

 
Kettes számú: Ez egy oxymoronnak (ellentmondó fogalomnak - a ford.) vagy a kívánalmakkal ellentétes dolognak fog 

tűnni. Azonban, tulajdonképpen nagyon is jól működött. Ha túlságosan furcsák vagytok, akkor az emberek békén 
hagynak benneteket - és ez így is van. Nem olyan bonyolult dolog ez. Azzal kezdődik, hogy hogyan viselkedtek, mit 

viseltek, és így tovább. 

 
Személy: "Hogy vagy ma?" 
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Fénymunkás: "Az a fölöttünk lévő űrhajó színétől függ." 
 
Személy: egy pillanatnyi csend, majd megfordul és elsétál az ellenkező irányba... 

 

Sokan csinálták ezt hasonlóképp a maguk módján és működött is! Nagyon gyorsan elterjedt, hogy ez a bizonyos emberi 
fénymunkás kiegyensúlyozatlan, és kerülni kell. Ez volt a tökéletes megoldás a konfrontálódás elkerülésére. Olyan volt, 

mint remetének lenni, csak ez automatikus volt, különösebb fáradozás nélkül. 
 

Mivel ez eléggé jól működött, a fénymunkás végre mosolyoghatott és elkezdhetett kitalálni további dolgokat is, hogy az 

emberek távol tartsák magukat tőle. Működött, és sok öreg lélek számára lehetővé tette, hogy kritizálás és 
konfrontálódás nélkül tegyék a dolgukat. Csinálhattátok egyedül, vagy hasonló gondolkodású emberekkel kis 

csoportokban. Könnyen, feszültség nélkül végezhettetek meditációkat, ezoterikus tanulmányokat, és gyógyító 
modalitásokat. Olyan nagyszerű volt! Látjátok? Csak olyan emberek álltak szóba veletek, akik hozzátok hasonlóak voltak. 

Milyen jó - gondoltátok. 
 

Most elmondok nektek valamit - ez mindkét fajta remetéhez szól. Azokhoz, akik tényleg remeték voltak, és azokhoz, akik 

úgy határoztak, hogy rendkívül furcsák és kiközösítettek lesznek. Elmondom ezt nektek, mert még mindig köztünk 
vannak, még ebben a teremben is. 

 
Figyeljetek ide! A dolgok változóban vannak, kedveseim. Ha remeték lesztek és bemásztok a szekrénybe, akkor nem 

kerültök kapcsolatba senkivel sem. Nem láthat senki más, nem láthatják azt, hogy miben hisztek, a nagyszerűségeteket, 

vagy a szépségeteket. Nem hallják meg a bölcsességeteket, vagy a tanításaitok gyümölcseit. Nem ismerhetik az 
elképesztő tudásotokat arról, hogy hogyan is működnek a dolgok. Ha a szekrényben maradtok, az nem segít az 

embereken. 
 

Az nem segít senki emberfián a bolygón. 
 

Valójában egy olyan üzenetet közvetítetek ezáltal, ami szerint ha eljöttök egy ilyen találkozóra, vagy meghallgattok egy 

ilyen közvetítést, akkor biztos gyengeelméjűek vagytok és talán egy kicsit lököttek is. Tehát az eredménye annak, ha így 
folytatjátok az, hogy kiszorítjátok az embereket erről a találkozóról, vagy távol tartjátok őket valami gyönyörű és 

nagyszerű tapasztalattól. Eltaszítjátok őket azon információtól, hogy Isten nem ítélkező, hanem szerető és jóindulatú. Ha 
továbbra is így tesztek, akkor az senkin sem segít, csak önmagatokon. Ez - a hozzáállásotok - eltaszítja az embereket az 

igazságtól. 

 
Továbbá, az általatok közvetített felfogás lehet, hogy olyan furcsán erőteljes, hogy azóta az emberek "kihegyezett 

antennákkal" kerülnek el másokat is, akik abban hisznek, amiben ti. Felismeritek, hogy a "többi olyan fura ember, mint 
ti", szintén olyan fénymunkás, aki tud az élet ezoterikájáról, a gyógyításról - arról, hogy hogyan oldja meg az élet 

problémáit? Tehát, a tetteitek egy olyan személy példáján keresztül nagyítódnak fel és tükröződnek, akitől távol kell 

maradni. 
 

Ez nem segít senki emberfián sem a bolygón. 
 

Tehát, mindkét fajta remetének azt mondjuk: gyertek elő a szekrényből és érezzétek át saját nagyszerűségeteket! Talán 
első alkalommal, legyetek most végre önmagatok! Talán először, nézzétek meg és lássátok, milyen csodás is ez! Nézzétek 

meg, milyen vonzóak is vagytok mások számára! Tudtátok ezt? Egész idő alatt azt gondoltátok, hogy mások el fognak 

ítélni benneteket amiatt, hogy egy kicsit furcsábbak vagy másmilyenek vagytok. Mi van, ha a különbözőségetek most 
sokkal elfogadhatóbb? Mi van, ha a különbözőségetek másoktól az együttérzésben, a jóindulatban, a csendességben és 

bölcsességben van? Talán nem ti vagytok a "társaság és a buli középpontja" - hanem inkább vagytok azok, akikkel az 
emberek valamiképp mégiscsak szeretnek elbeszélgetni? 

 

Szeretném, ha átgondolnátok ezt, mert önmagatoknak lenni a legcsodálatosabb dolog, amit csak tehettek ebben az új 
energiában azért, hogy segítsétek és támogassátok a körülöttetek lévőket! Azoknak pedig, akik szándékosan olyan sokáig 

furcsák voltak, azt szeretném mondani, hogy elemezzétek ezt egy kicsit a magatok számára, és kérdezzétek meg 
önmagatoktól: "Hatékony fénymunkás vagyok? Kinek segítek manapság azzal, ahogyan viselkedem?" 
 
Figyeljetek ide! Viselkedhettek kicsit másképpen, mint a legtöbben, még öltözködhettek is kicsit máshogy, mint a 

legtöbben - ha mindeközben az együttérzésetek és a szeretetetek is megmutatkozik! Mi lenne, ha a másságotok a 

bölcsesség és az öröm tükrözné? Ha valaki megkérdez benneteket, akkor elmondhatjátok neki: "Az oka annak, hogy így 
viselkedem és öltözködöm az, hogy ez számomra vidám és örömteli dolog. Ez az, amit egy gyerek is tenne." Azt 

mondhatják: "Igen, észrevettük." Aztán így felelhettek: "Ezek a dolgok tele vannak szeretettel és vidámsággal. Ez egy 
olyan együttérző energiába, csodás energetikai állapotba juttat el, ahol csakugyan meglátom a benned élő Istent." 
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Hirtelen többé már eztán egyáltalán nem is vagytok furcsák. Helyette sámániak, bölcsek és viccesek vagytok. Valóban, 

lehettek ugyan szokatlan személyek, de tudjátok... a szokatlanság jelenthet "fényt és szépséget" is.  
 

Ezek a változások bennetek metamorfózisnak (átváltozásnak - a ford.) tekinthetők. Megváltoztok abban, hogy az 

embereket nem taszítjátok el a fénytől, hanem odavonzzátok a fényhez. Miért lennétek frusztráltak a ma már egyáltalán 
nem szükségszerű körbebástyázás vagy a remeteség miatt? Ezek a hozzáállásbeli dolgok meg tudják változtatni azt, akik 

vagytok, és azt, ahogyan látnak benneteket - ha úgy kívánjátok. Ez nem olyasmi, hogy megpróbáltok valaki másnak 
lenni, hanem inkább azt jelzi, hogy érett, bölcs öreg lelkek vagytok. Ez vonzó dolog sokak számára, akik azt az igazságot 

keresik, amivel ma ti rendelkeztek. Talán éppen ezért vagytok itt? 

 
Közületek néhányan azt mondják: "Nos, olyan sokáig voltam furcsa. Nem vagyok biztos benne, hogy működni fog a 
dolog, hogy ezt megváltoztassam.", vagy pedig: "Olyan sokáig voltam ekkora, nem tudok a méretemen és mértékemen 
változtatni." Miért nem próbáljátok meg? 

 
A megnövekedett fény reménnyel várt szépsége végre megérkezett ebben az új időszakban és energiában. A többiek 

hozzáállása most is változik a megvilágosodás eme lassú növekedésében. Kedveseim, talán sokan nem jönnek majd 

később sem el egy ilyen találozóra, mint ez, mivel ez inkább az érett elképzelések tanulmányozása azok számára, akik 
öreg lelkekként vannak itt jelen. Helyette sokan vannak kinn az utcán olyanok, akik elkezdenek más, az eddigiektől eltérő 

dolgokat megtapasztalni - és ez összezavarja őket. Nektek megvannak már a válaszaitok. Ők nem számítanak az 
átláthatóságra, a becsületességre, a belső és külső változásokra, és első alkalommal tapasztalják meg a fényt. 

Gondoljatok csak bele: ha ti részei vagytok ennek a fénynek, akkor ők vonzódni fognak hozzátok! Ez az, amiért mindezen 

dolgokat olyan sokáig tanulmányoztátok. Rögtön tudni és érezni fogjátok, hogy az emberek reakciója a fényetekre nem 
lesz ugyanaz, mint 20 évvel ezelőtt. 

 
A kórházak elkezdenek számos olyan folyamatot és módszert használni, amit eddig megtartottatok magatoknak otthon, 

titokban. Ehhez mit szóltok? Lehet, hogy eljött az idő számotokra, hogy végre önmagatok legyetek - itt, ezen a bolygón. 
Meglehet, igazából most jött el a ti időtök... óh, ti furcsa, különös alakok. 

 

És ez így van. 
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