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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Azok számára, akik épp most hangolódnak ránk - és ilyenek sokan vannak - egy olyan csoporttal ülünk szemben, akik
körútra készülnek. Egy olyan varázslatos helyet néznek meg, ami nem hasonlítható máshoz. Egy olyan helyet a bolygón,
ami az egész szigetet átívelő, minden mástól különböző energiával rendelkezik. Erről is fogunk beszélni, és még sok
minden másról. Ez Izland.
Azzal egy időben, ahogy ez a közvetítés történik, a bolygó látszólag leáll. Ma beszélni fogok a vírusról. Adni fogok
átgondolnivalókat és át akarok adni nektek egy kis történelmet is. Valami olyat szeretnék mondani, amire nem
számítottatok, hogy hallani fogjátok. De az izlandi élményhez jelenleg kapcsolódóak és a székeikben most itt ülők
számára is egyaránt mondok valamit. Jóllehet, vannak más országok, amik különleges energiákkal bírnak, melyeket a
porszemekig átitat a Föld életereje, maga Gaia, ám ez a föld mégis más. Azoknak, akik itt élnek, elmondom, hogy az
egyes földrészeknek nem csupán hogy más és más energiái vannak, hanem különböző személyiségei is. Amikor Hawaii
nagy szigetére mentek, akkor Peléről beszéltek, arról, ami a személyiségének az energiája. Néhányan azt fogják
mondani: "Nos, ez mitológia". Mások, hogy: "Ez több annál." Azok pedig, akik jártak ott, vagy esetleg ott is születtek, így
szólnak: "Ez sokkal több annál."
Itt és most ugyanez a helyzet, kivéve, hogy ez újra és újra fel van erősítve, mivel ezeket a különféle területeteket meg is
lehet nevezni - ha úgy kívánjátok. Különböző nyelveken szólnak hozzátok - ha úgy kívánjátok. Eme területek rendszerint
történetekkel is bírnak arról, hogy beszélnek, kommunikálnak egymással. A gleccserek, a hegyek, a fjordok, a föld, amin
jártok - lehet, hogy mindezek személyiségként szólnak hozzátok, nem pedig energiaként. Ez a föld más, ez egy sziget.
Éppen ezért, nem kapcsolódik a bolygó semmilyen más részéhez, hogy azok hatással legyenek a személyiségek
elkülönültségére, amivel találkozni fogtok. Azok közületek, akik érzékenyek, ezt tudni fogják. Azok, akik nem, ők pedig
gyanítani fogják, mivel megnyugtató hatású, nagyságrendbeli különbséget fognak érezni. Még a fennkölt, forrongó és
gőzölgő dolgoknak is csodálatosan szép üzenetük lesz arról, hogy miért is vannak ott - üdvözlik az embert, aki rájuk
tekint.
Most az időszakokról kívánok beszélni! Sokak számára meglepő, hogy ez a bolygó most valami olyasmin megy keresztül,
amire az emberek nem számítottak. Ha követitek a szavaimat, akkor emlékeztek arra, hogy 2012 egy ciklus volt. Az egyik
véget ért, egy másik elkezdődött. Ez nem Kryoni információ, ez a bolygó bennszülötteinek a többségétől származik. Mivel
sok-sok bennszülött törzs kozmológiájában egyetértett azon tekintetben, hogy a napéjegyenlőségek együttállása - ami
2012 - egy új ciklus kezdete a Föld számára. Ez az, amiért egyáltalán itt vagyok üzeneteket átadni, hogy átvezesselek
benneteket a változásokon. Mit is mondtunk nektek a változásokról? Azt mondtuk, hogy "drámaiak". Azt mondtuk, hogy
figyeljétek a váratlan fordulatokat! Láttatok ilyet mostanában, ugye? Azt mondtuk, hogy a dolgok nem maradnak
ugyanolyanok, és nem azok, amik. Nem voltak azok, és hát nem is azok. Egy pillanat múlva ismét szólni fogunk arról,
hogy mi is zajlik a bolygón jelen pillanatban, a félelem markában tartva sokakat.
De először is, vannak olyanok talán, akik azt mondják: "Várj egy percet Kryon! Azon tudatosság hatásáról beszélsz, ami

épp elkezd fejlődni. Egy olyan ébredező tudatosságról, ami jobb hellyé teszi a bolygót. Hogyan illeszkedik ez bele abba,
ami manapság történik? Aligha tűnik úgy, hogy ez egy jobb hely lenne ebben a pillanatban." Mondtuk nektek korábban

kedveseim, hogy a váltás és a változás ezen idejében a kinyilatkoztatásnak egy olyan energiája lesz jelen, melyet
korábban sohasem láttatok. Mondtuk, hogy olyan dolgokat fogtok meglátni, amik tulajdonképpen mindig is ott voltak.
Most viszont első alkalommal fogjátok látni őket teljes rútságukban és sötétségükben. A legtöbb dolog, amit látni fogtok,
az az alacsony szintű tudatosságot fogja képviselni, valamint ott lesznek még azon dolgok is, amik mindig is csak arra
vártak, hogy most el legyenek távolítva, vagy hogy végre napvilágra kerüljenek.
Közületek páran olyannyira tudatában vannak a társadalomnak, amely most kezdi el meglátni a dolgokat, melyekről
sohasem gondolták volna, hogy ilyen módon kerülnek napvilágra. Az olyan dolgok, mint az "Én is" mozgalom, amelyben
sokan felébrednek és ezt mondják: "Tudtuk, hogy ott van a sötétség, de mégis megtörtént velem." Mások így szólnak:
"Velem is." Megint mások: "Velem szintén." Első alkalommal ismeritek fel azt, hogy már nincs bennetek félelem amiatt,
ami veletek történhet, mert olyan sokan látják meg egyszerre ugyanazt a dolgot. Ami manapság történik, az teljes
mértékben és totálisan az ember műve. Az emberek hozták létre azt, ami zajlik. Ez nem valami olyasmi, amiért Gaia a
felelős. Amit láttok, az egy kinyilatkoztatás. De várjunk csak egy pillanatra! Most egy olyan kis történelmet adok át
nektek, ami noha látszólag nem lényeges, de én mégis átadom azt nektek. Mikor végzek, lesznek olyanok, akik a
szemüket fogják forgatni és a fejüket fogják ingatni azt mondván: "Hát Kryon, én ezt nem hinném." Azt mondom nekik,
hogy csak várjatok még egy kicsit!
www.kryon.hu
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Mondtam nektek korábban, hogy ezen bolygónak kinyilatkoztatásokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy elkezdje
megtisztítani önmagát. Olyan magasabb szintű emberiséggel kell rendelkezzen, amely olyan találmányokkal,
elképzelésekkel kezd el felébredni, melyek egy jobb életet fognak megteremteni az emberiség számára. Jóval korábban
már elmondtam nektek, hogy a mód, ahogyan elő kellene állítsátok az elektromosságot ezen a bolygón, az a
geothermális módszer. A teljes elektromosság - ahol álltok, ahol ültök ezen körúton ezekben a napokban - geothermális.
Néhányan itt most azt mondják: "Nos, ez könnyű és nyilvánvaló! Mivel ez egy vulkáni nép, természetes, hogy
geothermális energiát használ." Ahogy azt mondtam nektek: nos igen, az egész bolygónak annyit kéne tennie csupán,
hogy elég mélyre ás, és máris megkapja a hőt, előállítja a gőzt. A bolygó helyette mégis a legdrágább és legveszélyesebb
gőzgépet választotta, amit "nukleárisnak" hívnak.
Amikor egy gyermek először égeti meg a kezét, utána sohasem teszi többé. Vannak olyan emléknyomok, amik
bevésődnek abba, amit "szinapszisnak" neveznek. Ezek távol tartják a gyermeket attól, hogy valaha is bármi forrót
érintsen meg újra. Ezt idáig természetesnek gondolnátok, nem igaz? Mármint természetes, hogy ez arra is vonatkozik,
amit az emberiségtől származó ösztönnek neveztek. Teszik mindezt civilizációról-civilizációra, és aztán megértik, hogy ha
egyszer megégetik a kezüket, akkor nem teszik meg újra. Mégsem ez történt. Mivel a háború, mint ilyen - ami egy
rendellenes működés, ami nem oldott meg semmit - mindig is jelen volt. Mégis, újra meg újra az életetek része volt a
háború. Mondtuk nektek, hogy 2012 megkezdi a hétköznapi emberek és egyúttal a vezetők ráébresztését is arra, hogy
megértsék, ez egy rendellenes működés. Aztán pedig a fejlett tudatosság már nem fogja megengedni, hogy az újra
megtörténjen. Egy megégett kézről beszéltünk, ami felbukkant - csupán egy hasonlatról.
1986. A történetet Csernobilnak nevezték és röviden kedveseim, át is adok egy történetet, mert jelen pillanatban ez más
módon ugyan, de ismétli önmagát, ebben az órában is, ahogyan itt ültök. Amikor felrobbant az atomerőmű Csernobilban,
azt az emberek sokként élték meg, mivel az atomerőműveknek nem kellene felrobbanniuk. Később csakugyan fel is
fedezték, hogy volt egy alapvető hiba a tervezésben, majd ez a hiba újra és újra megismétlődött más reaktorokban is
azon a vidéken. Egyikük sem robbant fel ugyan, de a hiba jelen volt, minden készen állt arra, hogy a Csernobilban
történtek újra megismétlődhessenek. Csernobilt nem fedték le védőburokkal, azon elnyomó hatalom és kormányzat miatt,
aki olcsón készítette el a dolgokat, aki még önmagától is félt, aki mindig tagad, és tele van félelemmel. Amikor az erőmű
felrobbant, akkor még azok is, akik ott voltak, letagadták a robbanást. Ez fél évszázad alatt ivódott bele ebbe a fajta
kormányzásba. "Nem azt mondjátok, amit láttok, hanem azt, amit mondanak nektek." - és így az, amit utána történt,
mindenki számára sokk volt. Tagadás, tagadás... Majdnem 200.000 ember kellett a felfordulás feltakarításához, ami
igazából nem is sikerült - és nem is fog még több, mint 40.000 évig. Ez a legveszélyesebb "gőzgép" a világon. Sok-sok
életnek kellett elvesznie, mielőtt a kormányzat egyáltalán bevallotta volna azt, ami nyilvánvaló volt, és amíg sorra
kijavította a többi atomerőmű hasonló hibáját. Ám ezek között még mindig akadnak olyanok, amelyek nincsenek a
megfelelő szigeteléssel ellátva...
Ezek azok a dolgok, amikről beszélni kívánunk, és melyekről azt mondtuk nektek, hogy változóban vannak. Elmondtuk,
hogy a mágnesesség eleganciája most elkezdheti megmutatni önmagát. Úgy, ahogy azt már 1.000 évvel ezelőtt is meg
kellett volna mutatnia: hogy olyan nagyon erős mágnesekkel rendelkezhettek, amelyek vonzzák és taszítják egymást
azért, hogy kerekeket forgassanak, hogy fel és le mozgassák a vezérműtengelyeket, hogy azok örökké termeljék az
elektromosságot bármilyen fajta forrás - még a Föld hője - nélkül is. Így ezekre mehet a pecsét, kezdhetjük bekurblizni
őket, majd éveken át az egyetlen dolog, ami elhasználódik, az csupán a fém maga. Ez hát a motorok elektromosságának
új mágnesessége. Az emberek azt mondanák: "Nos, és mindez majd mikor történik meg?" Nemrég mondtuk el nektek,
hogy éppen most történik. (www.infinitysav.com - a ford.)
Ez 2011-ben Japánban is megismétlődött, ahol felismerték azt, hogy nem számít mennyire biztonságosra is tudják
megcsinálni a dolgokat, Gaia bármikor közbeszólhat. Egy földrengés, egy szökőár, és újra ott egy reaktor, ami
elszabadult. Ez a legveszélyesebb dolog, amit csak csinálhattok. A mágnesesség ki fogja váltani ezeket. Hamarosan meg
is fog történni. Most kezdődik el - és ez az a fejlődés, amiről beszéltem.
Szeretnék idézni nektek azon elnöktől vagy miniszterelnöktől - ahogy csak nevezni kívánjátok -, aki akkoriban volt
hatalmon Csernobil országában. Ez pedig a Szovjetunió volt és Gorbacsov, aki tett egy kijelentést. Azt mondta: "Csernobil
volt a Szovjetunió összeomlásának a katalizátora." Mert amikor az emberek látták a csalást, mikor látták a kollektív
hazugságot és félelmet, akkor a rendszer már nem tudta fenntartani önmagát többé. Kibújt a szög a zsákból, és milliók
látták meg.
Szeretnék elmondani nektek valamit a vírusról, ami jelen pillanatban is annyi gondot, olyan sok félelmet és aggódást okoz
a számotokra! Nostehát, a természetben eleve jelen vannak a vírusok és a baktériumok - olyanok, amik ott is maradnak.
A fák, az állatok rendelkezhetnek velük, és ezek nem vonatkoztathatóak az emberekre. Az embereknek megvannak a
maguk vírus és baktériumcsoportjaik, melyekkel együttműködtök - mint a bolygón lévő emberekként, - és általában
foglalkoztat benneteket. Azonban alkalomadtán, néha előfordulhat átvitel állatról-emberre, vagy időnként még növényrőlwww.kryon.hu
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emberre is. De ez csakis emberi tettek által történhet meg, természetes módon ilyen sohasem történik. A vírus, amivel
ma rendelkeztek, nem természetes módon fejlődött ki.
Az 1800-as években ott volt a "fekete halál" - a pestis -, a kór természetesen visszakövethető egészen a patkányokon
lévő bolhákig bezárólag. Eleve egészségtelen körülmények között lévő emberekkel együtt élő patkányok, ahol az emberek
szorosan egymás mellé voltak helyezve, még mielőtt tudtak és hallottak volna a kézmosásról meg a bacilusokról.
Tudjátok, hogy mi történt... Ma ez nem a pestis, hanem influenza - de ez ugyanazon emberi tettek által okozott
tulajdonságokkal rendelkezik.
Amit most mondani fogok, az kissé ellentmondásos lesz. Egy mondatot többször meg fogok ismételni: "Egy vírus nem
politikai dolog". Egy vírus teszi azt, ami a dolga, amit természetes módon tennie kell. Ha egy felmondható és eladható
mesét, történetet akartok látni, akkor csak annyit kell tennetek, hogy alaposan nézzétek meg merre halad, és hogy
merről jött a vírus! Azt mondták nektek, hogy a vírus magától jött létre. Nem így volt. A vírus egy olyan denevértől
származik, amit az egyik legfejlettebb, világszínvonalú víruslaborban vizsgáltak Kínában - Wuhanban. Ott volt.
Beismerték, hogy az ott volt. Része volt a kutatási programjuknak. Ez a SARS származéka. Innen jött a vírus kedveseim,
és persze mégis azt mondták nektek, hogy nem. Valamiképpen csodával határos, varázslatos módon jelent meg azon a
területen - nem pedig a laboratóriumból került ki. Noshát, ami ezután következett, az annyira hasonlított Csernobilhoz. Ez
egy olyan "kézmegégetés" példa, amit nektek is látnotok kellene, tudnotok kellene róla!
Azok, akikre hatással volt ez egy adott területen, akár egy olyan civilizáció is, ahol 5-6-an élnek egy szobában, valamint
nem ugyanúgy és nem ugyanazokat az egészségügyi szokásokat gyakorolják, mint ti. Természetesen ők azonnal
megfertőződtek, és elkezdtek meghalni, mert nem volt olyan az immunvédelmük, mint az átlagnak, mint sokatoknak a
társadalmatokban. A kormányzat erre azt mondta: "Nem haltok meg. Ne is figyeljetek az utcán heverő holttestekre!" Ez
nem tartott sokáig. A terület drámai és szomorú módon olyan sok emberi lényt vesztett el, mint az Egyesült Államok 2001
szeptember 11-én. A kormányzat letagadta, féltek beismerni. Azt mondták: "Nos, ez nem innen származik." De csak
haltak és haltak meg az emberek... Végül már nem volt semmi mód megakadályozni mindazt, ami a hírekből ismert volt,
azok által, akik személyesen beszámoltak róla, és így kiderült. Mégis, még ma is, a tudósok és a kormányzat is egyaránt
azt fogja mondani nektek, hogy: "Nos, ez nem a laborból származik." (Kryon nevet)
Tételezzük fel, hogy van egy város, egy hatalmas füstölgő kéménnyel! Egy nap, amikor felkeltek, mindenütt füst van. Azt
mondják nektek: "Nos, lehet, hogy itt tényleg füst van, de az természetesen nem a kéményből származik." Ez pontosan
az, amit ők is mondanak. Az bizony a laborból jött - véletlenül kiengedték. Néhány hasonló okból hibáztak, mint ahogy a
Csernobilt támogató kormányzat is hibákat vétett. Ez ismert, köztudott dolog lesz, látszódni fog, a történelem meg fogja
mutatni. Tehát, ami manapság zajlik, - az összes ujjal mutogatással együtt - annak valójában az emberi tettekhez,
gondatlansághoz, tagadáshoz és félelemhez van köze. Kedveseim, ez meg lesz zabolázva, féken lesz tartva, meg lesz
oldva. A bolygó ezen "kézmegégetésére" - ha éppen így akarjátok nevezni - még sokáig emlékezni fognak.
Óh, de ennél több is van még. Kövessétek az útján a vírust! Van egy titok, amit fel fogok fedni, mivel a titok azon
kiszivárogtatók által amúgy is fel lesz majd tárva, akik az elkövetkező években, - vagy még hamarabb is, - eleve tudni
fognak ezen dolgokról. Ez lelepleződést fog okozni. Amikor ez megtörténik kedveseim, akkor akár két kormányzat is
összeomolhat a világban, vagy pedig egyéb drámai változások lesznek. Mivel az embereik végül látni fogják az elfojtást, a
félelmet, a nyitottság hiányát, és elkezdik megváltoztatni azokat a dolgokat a Földön, amikről azt gondoljátok, hogy
sohasem változtak volna meg emiatt a vírus miatt. Létezik egy nagy titok. A tipp a számotok a következő: egy vírus nem
politikai dolog, egy vírus nem hazudik. Ha követitek a fertőzés kezdeti menetrendjét, akkor azt fogjátok találni, hogy Kína
mellett volt egy másik ország is messze-messze a távolban, ahol azonnal százak fertőződtek meg vele, még a ranglétra
tetején lévők is. Menjetek és keressétek meg! Van kapcsolat? Vannak összekötni való pontok? Egy vírus nem politikai
dolog. Van valami nagyobb dolog is annál, mint amire valaha is gondolnátok, hogy itt készülődik és az üstben fortyog.
Amikor fel lesz fedve, és a titkok ismertek lesznek, akkor azt az adott felelős kormányzat valószínűleg nem fogja túlélni.
Noshát, ez csupán a jéghegy csúcsa a bolygószintű változásokhoz. Ennek ugyan semmi köze sincs az egészséghez, ám a
bolygón lévő tudatosság megváltozásához nagyon is köze van.
Túl fogtok jutni rajta, a fertőzés meg lesz fékezve kedveseim. Emlékezni fogtok rá, és nem fogja senki akarni, hogy
mindez újra megtörténjen. Mikor rájöttök, hogy igazából hogyan is történt az egész - akkor és attól fognak megváltozni a
dolgok. Egy nagyszerű és gyönyörű helyen ülnek velünk azok, akikhez most közvetlenül beszélek. A következő néhány
napban itt az ideje lazítani, itt az ideje megnézni, megcsodálni azon szépségeket és mindazon személyiségeket, melyek a
vizekben, gejzírekben, hegyekben, a vulkánokban, gleccserekben és vízesésekben lakoznak. Mindegyiknek van neve, de
nem az, amit az emberek adtak nekik. Ha hallanátok őket, beszélnének hozzátok. Azt mondanák: "Ez egy csodás Föld,

kedves emberi lény. Üdvözöllek a jövő szépségében!"

Távozzatok erről a helyről bölcsebben, megváltozva, és induljatok annak tudatában, hogy ez a bolygó elkezd értetek
dolgozni és nektek kedvezni! Két lépés előre, egy hátra. Jelenleg a hátralépésnél tartotok. Idővel jobb lesz majd...
www.kryon.hu
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És ez így van.

Kryon
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ez a 11-es számú üzenet, Izland szigetlakó népének lakhelyéről. A körút sok nappal ezelőtt indult. A szépség
szemkápráztató volt, a Föld beszélt. A kanyonok szikláinak őrei már félreálltak, megengedve, hogy a közvetítés
megtörténjen. Fura dolog ezt mondani, de ez a vidék megértené. Miután azt mondtam nektek korábban, hogy ez az
ország többdimenziós jellemzőkkel rendelkezik ahhoz, hogy megengedje a beszédet, azok a területek igen gyakran
beszélnek is, entitásokként megmutatják önmagukat. Ahogy azt olyan sok más országban is megteszik: csak olyan
dolognak látszódnak, amiknek van értelme az ember számára. Mikor érezni a személyiséget ezekben a tudatosságokban,
akkor ahhoz azok valamiképp egy formát is adnak.
Azok számára, akik nevetnének rajta elmondom, hogy ezt csináltátok. A spiritualitásban az emberek örökké, mikor egy
angyal (vagy amit angyalnak gondoltatok) jött hozzájuk, akkor nem volt semmi elképzelésük arról, hogy az mi is lehet. Ez
egy olyan többdimenziós esszencia, ami keresztülmegy a falakon, és akár még meg is ijeszt benneteket. Elmondtuk
korábban, hogy minden angyalnak, aki eljött, volt mondanivalója. Az első dolog, amit mondott azt volt: "Ne félj! Ne félj!"
Miért is lenne egy csodálatosan csillogó tudatosság valami félelemkeltő dolog? A válasz: mert másképpen néz ki, mivel
más is. Bőrrel és szárnyakkal ruháztátok fel, hogy kézzelfoghatóvá tegyétek őket. Ezt teszi a társadalom minden olyan
elementállal, amit nem ért - mindig kell, hogy legyen neki valamilyen formája.
Néhány helyen, pár kultúrán belül olyan csodálatos az, hogy ez önmagát évszázadról-évszázadra fenntartja. Ez történik itt
is. Így a körúton résztvevőknek esélye van meglátni és megérezni ezt. Ha úgy kívánják, akkor meg is érthetik azt. Mindig
is ott van a szabad választás - elhinni mindezt vagy sem, és ez az, amit ez a csoport is megkapott. A Föld sok helyen és
sok módon beszélt hozzájuk - az elementálok nyelvén - beleértve a vizet, még a jég közöttit is. Megbecsülésünk azoknak,
akik a vidék őrzői és intézői.
Nem véletlen az, hogy az izlandiak itt vannak - egyáltalán nem. Páran azt mondanák: "Nos, egy olyan nép sorai között,
ahol ilyen kevés ember él, mit tehetnének?" Megváltoztatjuk a bolygót. A válasz ugyanaz, mint ahogyan azt sokszor át is
adtam más társadalmaknak, mint ez is: ti egy sziget vagytok. Azt szeretném mondani nektek, hogy tartsátok meg
érintetlenül! Legyetek nagyon körültekintőek azokkal, akik elvennék tőletek! Őrizzétek meg a hagyományaitokat! Még
akkor is, ha azok, akik a szemüket forgatják így szólnak: "Manapság nem hiszünk ezekben a régi dolgokban, mert ez egy
modern kor." Elmondom nektek, hogy a Föld elementáljai nagyon is modernek. Öröktől fogva itt vannak, és itt is lesznek
addig, amíg a Föld el nem múlik. Ilyen modernek hát! Mindig is a jelenben vannak, és mindig is vannak neveik. Ha
figyeltek rájuk, akkor mindig beszélni is fognak hozzátok. Jelen pillanatban éppen azt mondják: "Tartsátok érintetlenül!

Tartsátok érintetlenül!"

Ez az utolsó közvetítés ezen a nagyszerű földön. Ebben a teremben beszéltem a vírusról, ami továbbra is körbejárja a
bolygót. Visszamehettek és meghallgathatjátok az első üzenetet, mert nem fogom annyira összefoglalni. Vannak most
olyanok - a számuk egyre csak növekszik -, akik így szólnak: "Kryon! Miért történik ez egy olyan bolygóval, aminek egy
magasabb tudatosságú területre kellene mennie? Ez hogyan lehetséges?" Azt mondom erre, hogy tényleg
meghallgattátok a közvetítéseket? Tényleg elolvastátok az üzeneteket?
Két lépés előre, egy hátra. Most éppen a hátralépésben vagytok. Mit gondoltatok, milyen lesz? Azt gondoltátok, hogy
olyan egyszerű lesz, mint egy séta a parkban? - mondanák ők. Ott, ahol és amikor egy egész bolygó tudatosságot vált. A
válasz az, hogy ezt nem egyfajta büntetésként hoztátok el magatok számára. Olyan sokan vannak most azok, akik pont
erre a helyre mennek. Így azt gondolják a tanulmányozott dogmák és a szent iratok miatt, hogy Isten egy ítélkező Isten.
Ezért valami retteneteset kellett, hogy csináljatok.
Mi van, ha ez egy tisztogatás? Mi van, ha ez egy váratlan fordulat? Mi van, ha miután leülepedett a por, a bolygó más
lesz? Mi van, ha ez az egész megváltoztatja a geopolitikai szerkezetet, megváltoztatja azt, amit az emberek gondolnak,
mert mindannyian ismerni fogják a nagyobb igazságot, mikor ez véget ér? Azt, amit nem tudtak, mielőtt ez elkezdődött.
Ez volt a megfontolandó tipp, amit átadtam a dolgok előtt - elmondom újra: "a betegségek nem politikai dolgok." Azt
teszik, ami a dolguk, amit tenniük kell. Figyeljétek meg, vizsgáljátok meg! Tekintsétek teljességében át! Lássátok meg,
hogy honnan jött, és merre is ment először! Ez egy történetet mesélne el róla nektek. Egy olyan nagyobb történetet, ami
lehet, hogy annyira nem fog tetszeni nektek a későbbiekben.
Mostanság sokan vannak olyanok, akik elköszönnek, búcsúznak épp idősebb szeretteiktől. Pillanatnyilag hatalmas bennük
a szomorúság. Pillanatnyilag csak a félelem van jelen. Oly sokszor, oly sok közvetítő említette már, hogy a járvány nem
egy betegségé, hanem a félelemé. A félelem terjed, számos módon megérintve benneteket, még akkor is, ha a legtöbben
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ezekből rövid időn belül teljes mértékben felépülnek. Mégis hat rátok és megijeszt benneteket. Tehát a kérdés valójában
nem az, hogy miért is van itt, mit tegyünk most, hogyan pusztítsuk el - mert el fog múlni. El fog múlni! A valódi kérdés
az, hogy mit tenne most egy fénymunkás. Mi egy fénymunkás feladata? Sok mondanivalóm van most. Néhányuknak van
értelme számotokra, párnak pedig nincs. "Kryon! Nem mondtad nekünk, hogy ez van érkezőben." Kedveseim! Ami itt
történik, az a szabad választás által van így. Ez van a Mezőben. Nincs semmi garancia, nem 100%-os. Hogy irányításotok
volt-e felette, - akár hogy megtörténjen, akár nem - meglátjátok később. Vannak olyanok, akik megpróbálták megállítani.
Ezt is meg fogjátok látni később. Mégis itt van. Ha átadtam volna csupán a lehetőségét annak, hogy a történetből mi is
bontakozhat ki, akkor már az a félelmet váltotta volna ki. Az előrejelzések, amiket adtam nektek, azok voltak, amiket
megvalósulni láttam - egy érlelődő, együttérző, átlátható társadalomból, egy jobb bolygón. Két lépés előre, egy hátra. Mit
is kellene tennetek hát, fénymunkások? Most elmondom, figyeljetek! Ez az, amiért itt vagytok.
Kettes számú: Maradjatok biztonságban! Maradjatok biztonságban, mert ezt betegen nem lesztek képesek elérni!
Maradjatok hát biztonságban! Ez nem olyan nehéz dolog. Maradjatok tehát biztonságban! Miközben ez az egész kifutja
magát, legyetek tudatában, hogy a körülöttetek levők, akik egyre csak tördelik a kezüket: a félelem miatt megrövidítik a
saját életüket. Nem tudván azt, hogy mit is tegyenek. Forognak ide-oda, járkálnak fel és alá. Csodálkoznak azon, hogy mi
is történik velük, mi történik a családjukkal, az országgal és a bolygóval. Ez az, ahol ti beléptek a képbe: megnyugtatjátok
őket, együttéreztek velük, történeteket meséltek nekik, ha épp szükségük van rá. Vigasztaljátok őket, együtt vagytok
velük, leültök melléjük. Tehát, láthatják rajtatok azt, hogy ti nem félelemben éltek, hanem biztonságban vagytok. Hogy
minden esetben használjátok a józan eszeteket, és biztonságban maradtok. Tudván azt, hogy ez egy múló dolog, és nem
tart örökké. Bármi is történjék ma, holnapra ki fogtok jönni belőle.
Ezt teszi hát egy fénymunkás, ez a sziklán álló világítótorony. Mondtam már korábban: senki sem ismeri a világítótorony
nevét, aki mégis oly sok hajós, tengerész és tengerjáró életét menti meg. Csak látják a körben forgó fényt, és tudják,
hogy ahol a fény, ott biztonságos. Ti vagytok a világítótornyok! Ezt fogjuk elmondani újra és újra, ha megkérdezik a
következő hónapokban a kérdés-feletetkor. Ezek hát a válaszok, és továbbra is ezek lesznek. Nem számít, hogy mik a
kérdések - beleértve azt is, hogy: "Miért én?" A válasz az, hogy ha fénymunkás vagy, akkor éppen most mondtam el
neked, hogy miért is te. Azért, hogy meg tudd változtatni, mérsékelni, hogy életeket menthess a vigasztalásuk által mert oly nagyfokú félelem van jelen.
Elmondom nektek, hogy mit is tanul meg a bolygó jelen pillanatban. Sokan sokat tanulnak manapság a médiáról és
annak szerepéről. Megtanulják, hogy hogyan tudja a média a dolgokat néha csak még rosszabbá tenni. Megtanulják,
hogy a média az emberek halálra rémítésével hogyan képes életeket elvenni. Ez az, amit most sokan megtanulnak. Egy
jobb helyre fogtok eljutni innen. Újságírók! Tekintsétek át alaposan mindazt, ami történt! Gondolkozzatok el ezeken a
dolgokon és a szakmátokon is, ami az informálásról szól! Kérdezzétek meg önmagatoktól, hogy: "Mit olyat tettünk, ami
jót jelent a bolygó számára manapság?". Ha felbukkan a jövőben egy-két-három hónap, vagy évek múlva a jövőben - mit
tennétek másképpen? Így kaptok válaszokat.
Ez elkezd megmutatni egy együttérzőbb bolygót. Figyeljetek! Vannak, akik aggódnak. Elképesztő dolgok lesznek,
különösen bizonyos országokban, ahol összegyűjtik a fegyvereiket, hogy egy helyre rakják őket és megtartsák a
pozíciójukat, mert arra számítanak, hogy meg fogják támadni őket az ételért. Mi van, ha én az ellenkezőjét mondom
nektek? Mi van, ha ez most egy kedvesebb, együttérző bolygóvá válik? Ahol szomszéd segíti a szomszédot, az emberek
egy méter távolságból köszöntik egymást - másképpen, mint bármikor is a bolygó történelmében? Egymásra néznek és
így szólnak: "Keresztül fogunk menni rajta. Szeretünk téged! Rendben leszünk. Szeretünk téged. Ha segítségre van
szükséged, tudasd velünk! A körülményekhez képest a legjobb formánkat hozzuk." Nagyon kevesen fogják csak azt
mondani, hogy: "Nos, hol van a fegyverem?"Nem ma. Nem manapság. Ez az egyik legnagyobb különbség. Amikor a
történészek leírják, hogy mi is történt ezen a bolygón, akkor az könyveket fog megtölteni azzal, hogy mire nem
számítottak, valamit hogy mi is történhetett volna valójában ezen a bolygón.
Ez a mai üzenet - az együttérzés üzenete. Ez egy olyan üzenet, ami azt mondja: "Fénymunkások, erre gyúrtatok ezidáig,
itt van, elérkezett hát." Jussatok csak túl rajta, és egy másik bolygóval, más tudatossággal mozdultok előre! Az emberek
most önelemző módba kerülnek, és azt mondják: "Lehetséges, hogy van valami nagyobb dolog, amit elszalasztottam?
Lehetséges, hogy a tudatosság elkezd megváltozni?" Lehet, hogy ez mind ennek a része kedveseim. Túl fogtok jutni
ezen! Ez csak a csúcspontja annak, ami most indult el. Keresztül fogtok jutni rajta. Maradjatok biztonságban! Legyetek
körültekintőek! Ne rejtőzzetek el tovább annál, mint kell - amikor már kimehettek, segítsetek az embereknek! Ha
találkoztok másokkal a boltban, segítsetek nekik! Ha úgy tűnik, hogy bajban vannak, beszélhettek velük. Még nem kell
megérintsétek őket. (Nevetés) Beszélhettek hozzájuk: "Rendben vagy? Beszélj hozzám! Mi miatt aggódsz?"
Gondoljatok ezekre a dolgokra kedveseim, mert ti vagytok azok, akik vigasztaló fényt hordoztok! Ez eredendően a
származásotok, emiatt vagytok itt. Ezért érdeklődtök eléggé ahhoz, hogy meghallgassátok ezt az üzenetet, vagy hogy
ebben a teremben legyetek. Ez hát a nap igazsága. Több mondanivalóm is van még későbbre. Kedveseim, ez egy
együttérzőbb bolygó kezd lenni, és ez ma kezdődik el. Tudjatok ezekről a dolgokról! Távozzatok másképp erről a helyről,
mint ahogyan ideérkeztetek! Olyan perspektívákkal, melyek talán nagyon különböznek attól, mint amire valaha is
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számítottatok. Ahogyan azt már olyan sokszor elmondtam nektek az utóbbi időkben: nem lesz többé olyan, hogy
"normális állapot" ezen a bolygón.
És ez így van.
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