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PRZEKAZ KRYONA NA ŻYWO
„Re-kalibracja Człowieka”
Przekaz otrzymany w Red Deer, Alberta, Kanada 7 stycznia 2012

Aby pomóc czytelnikowi, przekaz ten został przeczytany przez Lee i Kryona oraz zredagowany tak,
by był lepiej zrozumiany. Często to, co jest przekazywane na żywo, posiada formę energetyczną
niosącą ze sobą rodzaj komunikacji, jakiego nie posiada forma pisana. Tak więc przyjmijcie z
radością tę zapisaną wersję przekazu otrzymanego w Red Deer, Alberta, Kanada 7 stycznia 2012
Witam moi drodzy, jestem Kryon od Usług Magnetycznych. Zdaje się jakby minęła tylko
chwila, od kiedy powiedziałem wam, że na tej sali zajdą zmiany, i teraz je czuję. Atrybutem
nas, istot zza zasłony, jest kompasja[1]. Zawsze jednak pojawiają się wątpliwości. Niektórzy
kwestionują, „Skąd ja mogę wiedzieć, kto mnie odwiedza? Kiedy robię przekaz i otwieram
usta, nie wiem, co może się stać? Czy pozwolę jakiejkolwiek energii z obecnych we
wszechświecie, aby przemawiała przeze mnie?” A my mówimy, och, jakież to 3D z waszej
strony, aby myśleć, że anioły stojące dookoła was mogłyby pozwolić na coś takiego! To jest
energia kompasji i dlatego pochodzi od Boga. Jeśli nie to pochodzi od was. To takie proste.
Nie wyobrażajcie sobie całego mnóstwa ciemnych energii czyhających by się na was rzucić,
jest to bowiem zmyślona przez ludzi sugestia. Tak bardzo upodobniliście Boga do człowieka,
że nie jesteście już nawet pewni tego co się dzieje kiedy to Duch trzyma waszą dłoń.
Niechaj dzisiejszy wieczór to odmieni. Wiedzcie, że gdziekolwiek jesteście – możecie to
nazwać dowolnie, ale jest z wami cały orszak. Tak trudno mi wyjaśnić wam fragmentację
duszy, brzmi to bowiem jak coś negatywnego, ale naprawdę jest piękne. Zawsze, przez cały
czas jest was troje, gdziekolwiek nie pójdziecie. Och, właściwie to jest więcej, ale ta trójca
przedstawia główną grupę. Pierwszą jest Wyższa Jaźń, która jest waszym rdzeniem. Jak mogę
wyjaśnić, czym jest Wyższa Jaźń? To jest rdzeń, to jesteś Ty. To ta część ciebie, która ma
wyższą wibrację. Nie jest ponad tobą, lecz raczej wewnątrz i ten „ty” o wyższej wibracji
otwiera portal, który jest dosłownie połączeniem i uściskiem dłoni Ducha. I to jesteś Ty. Tak,
więc to numer jeden.
Następnie mamy świadomy umysł, który reprezentuje biologicznego ciebie. Oto mamy dwie
części. Jak wiele potrzeba, żeby była grupa? Widzicie? Są pewne rzeczy natury kwantowej,
które ledwo, ledwo poznaliście, włączając otaczające was pole energetyczne, szerokie na
osiem metrów. Ludzka Istota jest niesamowita.
Kolejna główna część was to ta, która pozostaje po mojej stronie zasłony, a którą totalnie
ignorujecie. Widzicie ją jako przewodnika lub pomocnika, do którego jesteście bardzo

przywiązani. A tak naprawdę jest to wasze stałe połączenie z Bogiem – zawsze, gdziekolwiek
jesteście.

2012
Chciałbym pomówić o tym, co obecnie dzieje się na waszej planecie i chciałbym dać wam, w
ten sposób, pierwszy pełny przekaz dotyczący roku 2012, lub jak sam bym to określił,
atrybutów odwiedzającej was teraz energii. Ta energia zmienia się. Osoby znajdujące się w
tym szczególnym pomieszczeniu oraz te, które będą w nim jutro [mówi o osobach na
następnym spotkaniu w Okanagan Valley], otrzymają ten sam przekaz. Taka sytuacja kiedy
powtarzam jakiś przekaz w tym samym języku wydarza się sporadycznie. Ale takie
powtórzenie jest potrzebne. Dokonana zostanie też transkrypcja i również wielu ją usłyszy.
Po moich wyjaśnieniach stare dusze będą wiedziały więcej na temat doświadczeń, przez
które przechodzą obecnie i zrozumieją więcej na temat ich przyczyn. Przekazuje wam te
informacje z miłością i nie ma czego się obawiać. Jesteście w bezpiecznym miejscu.
Energia, która odwiedza teraz Ziemię była oczekiwana. Starożytni to przewidzieli a my daliśmy
wam w ostatnich przekazach, a nawet w tym przekazie z kraju, który wy nazywacie Peru,
informacje na temat zmian, jak my je określamy, na temat ruchu pierzastego węza (cykliczne
zmiany przedstawione w postaci pofalowanego węża – przypisek tłumacza) [informacja po raz
pierwszy przedstawiona w Kryon, Księga 8 w 2000 roku].
Zachodzi teraz zmiana rozkładu żeńskich i męskich energii planety. Północna półkula, która
zawsze była dominująco męska, zmienia się. Południowa półkula, która tego nie miała w takim
samym nasileniu, również się zmienia. Mądrość Starożytnych z Południowej Półkuli zaczyna
zajmować miejsce mądrości Starożytnych z Północy. Dzięki temu istota ludzka staje się
bardziej „miękka” .
Duchowo, stare dusze jako pierwsze są podatne na tę przemianę i zaczynają przechodzić
związane z tym biologiczne zmiany. Oczekiwaliście tego i oto jest. Ten proces jest
odczuwalny na całej planecie. Te zakłócenia, które widzicie teraz w wielu krajach, w których
nie było takich zakłóceń od setek lat, są rezultatem tych zmian. Obecnie ludzkość zaczyna
mieć więcej kompasji, gdyż jej życzeniem jest większa unifikacja, a nie separacja, wraz z tym
zaczyna się pojawiać nowe myślenie i mądrość.

Nowy Wynalazek
Ta nowa świadomość tworzy nowe wynalazki , nową naukę, nowe myślenie oraz kreuje nowe
rozwiązania dla rzeczy, które określacie mianem podstawowych problemów ludzkości.
Eksplozja demograficzna, żywność, generowanie mocy , wszystkie te rzeczy ulegną zmianie.
Pojawi się nowe myślenie, nowe skojarzenia oraz nowe objawienia w ciągu kolejnych dwóch
generacji, cześć z nich nawet na przestrzeni kolejnych 18 lat. Zachodzi przemiana i powiem
wam, kto będzie ją odczuwał pierwszy. Będą to Ci, którzy siedzą na tych krzesłach, słuchający
mojego głosu i Ci którzy będą ten tekst czytać , byliście na tej planecie wiele razy i jesteście
przyzwyczajeni do starej energii. Stara duszo, twoja pamięć wraca. Zaczynasz sobie
przypominać jak to było oraz jak może być. Stara duszo, zaczynasz się Re-kalibrować; a na
poziomie 3D, jest to zmiana na poziomie komórkowym.

Te przemiany energii, o których mówimy nie będę jakimś rodzajem ezoterycznej magii
Nowego Wieku. Zmiany te zobaczycie w rządach i w nauce. Ujrzycie to na całej planecie,
rezultaty przekroczą wszelkie wasze oczekiwania. Ten proces będzie przebiegał powoli w
miarę jak energia zaczynie się przemieszczać. Mówiłem o tym wcześniej. Powoli, pojawią się
kraje, które były w izolacji przez lata, a które otworzą swoje bramy. Lepiej zróbcie teraz
zdjęcia, ponieważ nic już nie będzie takie samo. Powoli, te kraje dołączą do was, a ich dzieci
spotkają się z waszymi i zdacie sobie sprawę, że wszyscy macie wiele wspólnego, w
odróżnieniu od tych nisko-energetycznych atrybutów, które wam wmówiono.

Re-kalibracja Biologii
Re-kalibracja starej duszy jest tematem tego oraz jutrzejszego przekazu. Tak więc oba
przekazy będą podobne i nie będą kontynuacją. Nie potrzebujecie Części A oraz Części B.
Dam wam całość dzisiaj i całość jutro. Chcę abyście wiedzieli, czego możecie oczekiwać oraz
to z czym część z was już pracuje: Re-kalibracja. Wasza biologia musi się przemienić. Musi
zacząć absorbować, pracować i być częścią bardziej miękkiej energii. Jeśli macie to zrobić
musi zajść Re-kalibracja rdzenia, czyli samego centrum waszej energii.
Ci którzy studiowali otaczające was siatki strukturalnych energii , wiedzą o kalibracji. Wiedzą
o energiach równowagi, które muszą się zmienić, aby cały Człowiek mógł się zmienić. Wiecie
o tym co to jest regeneracja ciała, wspomniana nawet dziś, wiecie, że gdy komórki się dzielą
to każda pojedyncza komórka waszego ciała, włączając mózg, serce i skórę regeneruje się. Są
tak zaprojektowane, aby się regenerować i jeśli się uszkodzą lub zginą to nadal są
zaprojektowane tak, aby się regenerować. Och, powtarzam jeszcze raz Człowieku , czy nie jest
dla ciebie dziwnym, że rozgwieździe może odrosnąć kończyna a tobie nie? Czy nie wydaje Ci
się to dziwnym? Ale to się zmieni.
Cóż, jeśli wszystko się regeneruje, to czy nie jest dla was dziwne, że choroba może zmienić to
jak Człowiek myśli, a naukowcy nawet mówią wam, że komórki mózgu mogą umierać,
zmieniać się lub być zatrute tak, że Człowiek może nawet utracić pamięć o miłości? Gdzie jest
regeneracja? Gdzie jest naprawianie się? To nie tak wasze DNA zostało zaprojektowane moi
drodzy. Komórki są zaprojektowane tak, aby odwołać się do oryginalnego modelu i stworzyć
nową , świeżą komórkę. Tak to zostało zaprojektowane! Wasza nauka zacznie to dostrzegać i
wasze duchowe ciała zaczną to dostrzegać, a Ci siedzący w tych krzesłach podejmą decyzję
by się Re-kalibrować, aby móc z tym pracować.
Re-kalibracja jest automatyczna. Nie musicie o nią prosić. Pozwólcie, że powtórzę jeszcze raz.
To stanie się, ponieważ jesteś starą duszą i po to tu jesteś. Nie musisz o to prosić. Ta Rekalibracja jest czymś, czego oczekiwaliście i zaczynacie sobie ją również przypominać. Lecz
być może nie będzie to całkiem tym, czego oczekujecie?
To będzie nie komfortowe! Cześć z was będzie wiedzieć dokąd zmierza ten przekaz, gdy
zaczniemy omawiać atrybuty, które są, rzekłbym, mniej niż komfortowe, a których niektórzy z
was mogą doświadczyć w procesie Re-kalibracji. Podkreślam, mówię tu o części z was, nie o
wszystkich. KażdaLudzka Istota ma własną, unikalną ścieżkę, także wszyscy doświadczą tych

rzeczy na swój sposób. Nie będzie to więc kompletna lista tego, co przydarzy się wszystkim
starym duszom. Będą to natomiast potencjały wielu symptomów Re-kalibracji, których mogą
doświadczyć stare dusze obecne na tej planecie oraz gotowe by pójść do przodu.

Lista
Część z was będzie mieć zawroty głowy. Jest to objaw Re-kalibracji. To tylko zawroty głowy
które odejdą. Lecz może to powodować obawy, ponieważ cześć z was mając zawroty głowy
może mieć przypadki utraty równowagi i możecie się nawet przewrócić. Co więc macie zrobić
z tą nową informacją? Po pierwsze, wiedzcie że nie złapaliście strasznej choroby mózgu. Po
drugie starajcie się chodzić bardziej uważnie! Czy to ma dla was sens?
Są też inne rzeczy. Będziecie mieć problemy z zasypianiem – więcej niż zazwyczaj. Możecie
się budzić w nocy kilka razy. Więc już teraz ci z was, którzy tego doświadczają, wiedzą co się
dzieje. To jest Re-kalibracja.
Pierwszym pytaniem, jakie zadaje Człowiek jest:- „Jak długo to potrwa?” Odpowiedź brzmi: –
tak długo jak będzie to potrzebne, och:… Ty uparciuchu. [Kryon się uśmiecha] Myślę, że
wiecie o co mi chodzi. Re-kalibracja będzie trwała tak długo jak będzie to potrzebne, a jeśli
będziecie z nią walczyć, potrwa jeszcze dłużej. Co gorsza jeśli będziecie próbowali się z niej
wyleczyć to i tak Re-kalibracja będzie zachodzić. Celebrujcie ją i dotrzymujcie jej kroku.
Powiedzcie swojej komórkowej strukturze, że rozumiecie co się dzieje, zamiast się opierać. To
przyspieszy Re-kalibrację i ten proces skończy się dla was wcześniej.
Każda jednostka biologiczna [Człowiek] w tym pomieszczeniu jest odmienna, teraz więc
poruszymy coś, o czym nie mówiliśmy już przez jakiś czas, a co potrzebujecie ponownie
usłyszeć. To, co jest dla was dobre w kwestii zdrowia zawiera się niemal całkowicie w waszym
dziedzictwie Akaszy[2]. Gdzie spędziliście większość swoich wcieleń?… Może w Azji? Może w
Indiach lub Tybecie? Być może było to na Południowej Półkuli? Każde z tych różnych miejsc i
kultur miały różne rodzaje żywności, które pozwalały wam zachować równowagę oraz
zdrowie. Lecz oto w tym życiu, mieszkacie na Północnej Półkuli. Chcę abyście wiedzieli, że
ma na was znaczący wpływ rodzaj waszej przeszłej diety [w przeszłych życiach].
Możliwe, że byliście weganami. Może odżywialiście się wyłącznie ziarnami. Tak więc wasza
biologia, będzie pragnąć tego typu diety, by czuć równowagę. Rozumiecie? Są też inni, którzy
pochodzą głównie z Północnej Ameryki oraz z Europy i nigdy nie mieli diety azjatyckiej czy
południowej. Tak więc nie będą oni mieć żadnego problemu z żywnością tych ziem.
Słuchajcie, nie istnieje jedna ogólna odpowiedź na pytanie:-„Co powinienem jeść dla
utrzymania Duchowego zdrowia?” Nie ma tutaj żadnych „powinności.” Zamiast tego są dobre
sygnały od „wrodzonej intuicji” wewnątrz ciebie, która daje ci wgląd do informacji na temat
korzystnej dla twojego ciała żywności. Innymi słowy, słuchajcie swoich komórek!
Czemu teraz o tym wspominam? Ponieważ będziecie dostawać rady od innych ludzi, na temat
tego co jeść, aby skorygować to, co jest z wami nie tak podczas Re-kalibrowania. Dlatego już
teraz mówię wam, ignorujcie ich. Zamiast tego, wejdźcie do swojego wnętrza i pozwólcie
własnej Kronice Akaszy powiedzieć, co jest dla was dobre. Nie bądźcie też zaskoczeni, gdy
część z was dostanie alergii na produkty, które jedliście dotychczas. Powiem wam, wasza
biologia Re-kalibruje się. Ten atrybut jest dla was niezbędny aby pójść do przodu, abyście

mogli przejść do miejsca, w którym możecie być w równowadze i zrobić to z największą
mądrością.
Wielu z was może nie lubić mocno przetworzonej żywności, ponieważ nie jesteście do niej
przyzwyczajeni w swojej Akaszy. Czy słyszycie, o czym mówię? Jeśli macie wydobyć swoją
Szamańską energię z głębi swojej mądrości, którą zyskaliście w przeszłości, wraz z nią
pojawią się pewne kwestie jak na przykład zrównoważona dieta i będziecie musieli sobie z
tym radzić. Ale nie walczcie z tym.
Oczekujcie tego typu rzeczy. Są one tutaj dla was, zobaczcie je i poczujcie. Zobaczcie to,
czym są: – Re-kalibracją. „Drogi Duchu “ – moglibyście rzec, „dziękuję Ci za tę Re-kalibrację,
za to, że dbasz o mnie tak bardzo, że wiesz dokąd pragnę się udać oraz co pragnę zrobić.”
Ludzka Istoto, to jak Re-kalibrujesz się teraz, zdeterminuje twój powrót w przyszłym życiu. Nie
będziesz musiał(a) przez to przechodzić ponownie – nigdy. Dziedzictwo Akaszy to dużo więcej
niż tylko genealogia Ludzkich Istot, od których pochodzicie [rodziców]. Wiecie o tym.
Odziedziczona Akasza reprezentuje rzeczy, których doświadczyliście we wszystkich życiach,
bez względu na geny waszych rodziców. Czasami są to dominujące i najcięższe sprawy lub
rzeczy, z jakimi musicie sobie radzić w swoim życiu. Osoby siedzące tu w krzesłach,
słuchające mojego głosu zaczynają pracować z tymi kwestiami. Kolejna sprawa, oczekujcie,
że przeszłe kwestie będą się ujawniać i wymagać przepracowania oraz oczyszczenia.

Oczyszczanie Przeszłości
Być może nie poszło wam za dobrze z życiowymi lekcjami w kilku ostatnich wcieleniach i
poczuliście, że w tym wcieleniu pójdzie wam lepiej! Tak będzie, gdyż ziemia was potrzebuje.
Lecz nie potrzebuje was obciążonych strachem. Zamiast tego, potrzebuje abyście sobie
powiedzieli,
„Akceptuję Re-kalibrację. Bez względu na to, co jest teraz w moim ciele, może to zostać
przetworzone. Jeśli jest nieodpowiednie, może zostać uwolnione. Stoję na tej planecie, jako
cząstka boskości – mądry, odpowiedni i to jest moje miejsce. To jest mój czas. Moja
komórkowa strukturo, słuchaj: Jeśli jest we mnie cokolwiek nieodpowiedniego, niech
odejdzie. Pozwól, aby odeszło wraz z odchodami. Pozwól temu odejść, nie jest już bowiem
odpowiednie dla mnie, nie jest współmierne dla energii miłości Boga. Niechaj tylko pełne
kompasji
rzeczy
mają
wstęp
do
mojej
świadomości.”
Powiedzenie tego może bycie trudne dla wielu z was.

Dobre Wieści
Teraz, więc przyjrzyjmy się tym rzeczom, których możecie oczekiwać w fizyczności, a które
nie będą tak trudne. Po pierwsze: będziecie w stanie poradzić sobie nawet najgorszymi
nawykami , jakie macie w swoim życiu oraz pozbyć się ich bardzo szybko. Tym jest nowa
energia kooperująca z energią Pracownika Światła[3]. Czy zrozumieliście to? Och,
zatrzymajmy się proszę i poświęćmy chwilę na wzięcie głębokiego oddechu, jestem bowiem
tutaj z tymi, którzy słuchają mojego głosu i będą czytać ten tekst, a którzy przeszli przez
tysiące lat prześladowania, cierpień i tortur. Są tutaj Ci, których palono na stosie. To było
dlatego, że wasza energia, z którą przyszliście na Ziemię nie pasowała do energii, która
wówczas była. Błogosławieni mężczyźni oraz kobiety, których w jednej chwili proszono o

uleczenie kogoś, a w następnie kazano iść na skraj wioski i skoczyć z klifu. Tak działa strach.
A teraz jesteście tu. Znam was. Wróciliście. Jednakże obecnie ta planeta zaczyna się tak
zmieniać, że wszystkie te rzeczy, które na nią wprowadziliście wraz ze swoim
doświadczeniem Akaszy, zaczną współpracować z tą nową energią.
Och, weźcie głęboki oddech, bowiem rozpoczyna się wzmocnione manifestowanie , nie od
razu, nie dzisiaj, nie w ciągu tej godziny, ale powolutku. Ten kwantowy zegar zaczyna obracać
się w waszą stronę. Ziemia zaczyna przyjmować bardziej łagodną, pasywną energię. To z tym
się urodziliście. To jest narzędzie, które posiadacie. W przeszłości postrzegano to jako coś
dziwnego, nienormalnego i reprezentującego słabość. Byliście odrzucani. Niektórych z was
wyrzucono z własnych rodzin. Wiem, kto tu jest. Mówię wam, że w tej nowej energii nawet oni
mogą spojrzeć na was inaczej i dostrzec, że zaczęliście się stawać bardziej delikatni, nie
wiedząc nawet, że to właśnie oni się zmienili.
Zaczną działać rzeczy, które wcześniej nie działały. Czy macie jakiś nawyk, który chcielibyście
przełamać? Może to sposób, w jaki myślicie albo jecie? Czy to coś, co wkładacie w swoje
ciała? Coś, co palicie? To was zabija i wiecie o tym. Wiesz, do kogo mówię mój drogi. Czy
chciałbyś to zmienić? Tak więc mówię wam, że to, co robicie w tej nowej energii będzie
wpływać na wasze ciała bardzo odmiennie, nawet jeśli jest to coś, czego próbowaliście
wcześniej.
Słuchajcie wy stare dusze, mędrcy; nikt z was nie może powiedzieć, nie wolno wam
powiedzieć, „Już tego próbowałem i nie pomogło.” Jeśli tak powiecie, to będziecie jak
dziecko, które nie rozumie jak to wszystko działa. Zamiast tego powiedzcie:
„Teraz wiem lepiej. Zamanifestuję to, ponieważ moje ciało słucha. To mój czas.”

Kooperatywna Energia i jak jej używać
Co więc przynosi nowa energia?. Współpracę. Rzeczy będą się układać i iść lepiej. Będą
poruszać się do przodu, zamiast się cofać. Gdy powiecie na głos czego pragniecie w swoim
życiu, to rozpocznie się proces i wielu z was zacznie od razu widzieć pozytywne rezultaty.
Synchroniczność jest tutaj kluczem. Umieszczajcie siebie w miejscach, gdzie te rzeczy mogą
zaistnieć. Nie próbujcie zamanifestować czegoś, a potem chować się w „szafie” i czekać na
to się wydarzy. Zamiast tego, umieszczajcie siebie w miejscach, gdzie moglibyście oczekiwać,
że to się zamanifestuje. Rozumiecie? To tam będą odpowiedzi, ponieważ są już inni, którzy
chodzą wokół was z waszym rozwiązaniem! Szukają was tak samo, jak wy ich. Nie izolujcie
się. Podczas Re-kalibracji pojawia się tendencja do izolowania się, ponieważ nie czujecie się z
tym do końca dobrze.

Zwykłe Przeziębienie
Będziecie częściej przeziębieni. A dlaczego? Lecz te przeziębienia będą szybciej odchodzić. A
dlaczego? Ludzkie przeziębienie zawsze było Re-kalibracją procesów biologicznych. Stan
który nazywacie przeziębieniem jest konieczny i właśnie, dlatego nie możecie się z niego
„wyleczyć”. Musicie przejść przez ten proces, który jest konieczny dla systemu
immunologicznego. System immunologiczny w ten sposób zmienia się i dostosowuje do

nowej energii . Może nie było wam to wiadome, lecz jest to powód dla którego nie otrzymacie
żadnego lekarstwa leczącego przeziębienie. Jest to wasze wewnętrzne narzędzie Rekalibracji. Buduje wasz system w pewien unikalny sposób, który wam pomaga i dlatego
przeziębienie będzie powracać. Nie bądźcie zszokowani, gdy w krótkich odstępach czasu
będziecie
ponownie
przeziębieni
i
zapewne
powiecie;
„Cóż, nie myślałem, że to się wydarzy, bo dopiero co wyszedłem z przeziębienia.”
To tylko Re-kalibracja.
Są to wieści, które chcieliśmy wam przynieść, po to byście wiedzieli, co się dzieje i nie
obawiali się tego. Jest wiele pozytywnych rzeczy reprezentujących prawdziwie pozytywną
energię tego co dzieje się teraz na tej planecie, a co otwiera róg obfitości i szansę dla
ludzkości. Jest to energia, która wspiera Pracowników Światła. Koniec z płynięciem pod prąd,
moi drodzy.
Teraz, wszyscy jesteście inni, a ja wiem kim jesteście. Zobowiązanie jest tutaj kluczem. Nie
możecie robić żadnej z tych rzeczy tak po prostu, wiedzieliście o tym, czyż nie? Kiedy
zobowiążecie się do zamanifestowaniu tego, czego potrzebujecie we własnym życiu,
Wszechświat was wysłucha. Kiedy otrzymujecie przekazy z mojej strony zasłony, to powiem
wam coś, co już możecie wiedzieć, my nie mamy zegarka. Zawsze, więc mówię do was w
teraz.
Widzę energię na tej sali i widzę, kto tu jest. Widzę stare dusze. Mówię do was w teraz. Także
to od was zależy, co robi wasz zegarek oraz jak długo coś trwa w waszej rzeczywistości. W
mojej rzeczywistości to już się dokonało… Już się zakończyło, bowiem najsilniejszy potencjał
staje się zamanifestowaną rzeczywistością. Czy jesteście w stanie tak postrzegać? Czy
możecie stąd wyjść, mając to już dokonane we własnym umyśle? W tym pokoju jest energia,
której infuzja dociera teraz do miejsc, do których musi dotrzeć.

Czego oczekiwać duchowo?
Czego możecie oczekiwać duchowo? Re-kalibracja polega na umiejętności pozostania na tej
planecie w zdrowiu, szczęściu, bez dramatu i strachu. Właśnie o tym stara dusza pamięta,
jako o potencjale dla tych czasów.

[Pauza]
Mój partner wspomniał wcześniej w swojej komunikacji [wykład przed przekazem], że jedną z
największych dla niego tajemnic jest to, dlaczego stare dusze mają tak głębokie problemy z
poczuciem własnej wartości. W swojej ignorancji stał tam, mówiąc, że nie ma pojęcia,
dlaczego tak jest ze starymi duszami. Powiem wam dlaczego: ponieważ przez setki lat
dostawaliście w skórę! Za każdym razem, gdy szliście dwa kroki w przód, siłą cofano was o
jeden – czasem o pięć. I teraz wcielacie się w to życie oczekując czego? Bardzo niewiele. Dla
części z was nawet, gdy zaczynacie jakiś projekt, macie w sobie głosik mówiący, „Och,
wiedziałem, że tak będzie.” Nie oczekujecie zbyt wiele, prawda? A to dlatego, że w starej
energii wszystko, co robiliście spotykało się z oporem. Wszystko! Za każdym razem, gdy
chcieliście dać pozytywną sugestię na temat czegoś, co mogło pomóc, mówiono wam
żebyście „spadali”. Za każdym razem, gdy widzieliście duchową mądrość w złożonym
problemie, nikt inny jej nie widział. Nikt z nich nie był tym zainteresowany. Byliście izolowani,
wciąż i wciąż. Gdy robiło się gorąco, wy wzywaliście o rozwiązanie. Duża większość innych
ludzi wzywała do mieczy. Teraz mówimy, że to się zmienia.

Tak, więc duchowo, będziecie kochać siebie bardziej, a teraz macie ku temu okazję, ponieważ
istnieje wewnątrz was Wszechświat zwany komórkową strukturą z trylionami kawałeczków
DNA. „Droga strukturo komórkowa, “ moglibyście rzec, „zasługuję by tu być. To mój czas.
Mam to, czego inni chcą. To mój czas. Jestem kimś ważnym w schemacie tej Ziemi. Już
dostałem za swoje. To mój czas. Droga strukturo komórkowa , pozbądź się tego co
nieodpowiednie, pozbądź się emocjonalnych problemów, które powstrzymują mnie przed
wstąpieniem w moje piękno i moc. Moc o której mówię, to umiejętność stworzenia kompasji
i światła gdziekolwiek pójdę.” Wasza struktura komórkowa uśmiecha się, podaje wam dłoń,
która na was czeka i mówi, „Jesteś moim szefem. Co mamy zrobić?”

Niewygodne?
Re-kalibracja będzie mieć atrybuty, które są wyzwaniem oraz takie, które są piękne. Jakie to
będzie dla was uczucie, by nagle stać się bardziej oświeconym i mieć więcej informacji?
Będziecie czuć się dużo bardziej częścią Boga – tego z przeziębieniem. [Kryon się uśmiecha]
Możecie się przewracać czasami i śmiejcie się z tego. Tak działa biologia. Jej przemiana
wymaga trochę czasu, może miesięcy a może dłużej.
Podczas gdy będziecie radzić sobie z problemami i dyskomfortem Re-kalibracji wiedzcie,
dlaczego one tu są i w tym samym czasie świętujcie to, co jest w was; tą większą kompasję,
która zaczyna działać w waszym życiu. Wszystko będzie się lepiej układać.

Wolna Wola i Pełny Obraz
Teraz wszystko to jest oparte na założeniu, że otrzymacie ten przekaz, zrozumiecie go i
zamanifestujecie. Mówiąc to mam na myśli, że to co się wydarzy w waszym życiu będzie
wynikiem waszej wolnej woli. Jeśli zignorujecie ten przekaz, bardzo niewiele się wydarzy.
Wciąż jesteście starymi duszami i macie wolność wyboru.
Na koniec dam wam odpowiedź na jedno z najczęstszych pytań o Re-kalibrację: „Kryon,
mówisz że energia Ziemi przechodzi przemianę. To znaczy, że cała ludzkość to odczuje.
Prawda?” Tak. Cała ludzkość to odczuje. Przejawi się to w tym, jak rządy będą eliminowane i
reformowane. Zaobserwujecie to w tym, jak odmienne będzie myślenie. Zobaczycie to w
wydarzeniach, o których mój partner mówił wam, że są możliwe, a które ja przekazałem w
przeszłości, więc zmieńcie myślenie. Reżimy starej energii nie odnowią się, lecz zdecydują się
zmienić. Społeczeństwa, które przez 1000 lat żyły w określony sposób, zdecydują się nagle na
zmianę. Kooperacja i pojednanie staną się normą w ciągu kolejnych dwóch generacji.
Pewnego dnia nadejdzie taki czas, że spojrzycie wstecz na siebie i powiecie, „Byliśmy
barbarzyńcami.” I to jest zmiana.

Czas i Przyszłość
Jestem po mojej stronie zasłony w teraz. Nie mam tu żadnego zegarka. Mówię wam tylko to co
widzę. Widzę uleczoną planetę z nową nauką. Widzę planetę bez nieuleczalnych chorób oraz
taką, gdzie czysta woda nie będzie już nigdy problemem. Nigdy! Widzę czas, kiedy ludzkość
ma elektryczność, która jest łatwo dostępna i tania, gdzie możecie ogrzewać swoje domy
łatwo i dobrze. Są to rzeczy obecne w najsilniejszych potencjałach w kwantowej zupie
manifestacji. Ale nie mogę wam dać zegarka.
Co mogę wam powiedzieć na to, że Ziemia się Re-kalibruje i że będą problemy. Część z nich
będzie dotyczyła polityki, część w trakcie procesu Re-kalibracji nawet się pogorszy i Ziemia to
odczuje. Czy wszyscy staną się oświeceni? Nie. Stare dusze, reprezentujecie mniej niż pół
procenta populacji ludzkości i to wy będziecie zapalać tę zapałkę w ciemności.
Powiedzieliśmy to wam już wcześniej, staliście się niosącymi zapałkę w ciemności, gdzie
nawet kilka świateł pozwala wszystkim widzieć lepiej. To jest wasza praca, tylko że teraz stała
się łatwiejsza.
Ja mówię w teraz. Nie mogę dać wam zegarka. Proszę zrozumieć mądrość tego, gdy będziecie
opuszczać tę salę. Dostrzegajcie potencjały, a nie codzienne wiadomości prasowe. I jeśli coś
nie dzieje się z dnia na dzień Ludzka Istoto w twojej szybkiej świadomości, nie gniewaj się.
Bóg ma cierpliwość; ty masz cierpliwość. Czy nie warto, przeżywszy te wszystkie
życia, wrócić teraz i dać temu szansę?
Są na tej sali osoby, które zastanawiają się jak długo będą żyły, biorąc pod uwagę to, co teraz
się dzieje. Wiecie, że to do was mówię. A więc mówię wam, że potencjał który widzę – to
bardzo długie życie. Wciąż są tacy, którzy mogliby mi powiedzieć, „Tak, ale, tak, ale, tak,
ale…” Bez względu na to, co powiem niektórzy z was zawsze znajdą wymówkę dlaczego to nie
może działać. To stara energia przez was przemawia. Re-kalibrujcie! Zacznijcie widzieć co jest
możliwe i uczyńcie to tym, co JEST.

Kwantowy Czynnik
Na zakończenie powiem wam, że im bardziej nauka zacznie przyglądać się atomowej
strukturze, temu co jest bardzo maleńkie, a potem spojrzy na Wszechświat, czyli na to, co jest
bardzo duże, zacznie dostrzegać podobieństwa. Wasza nauka zaczyna widzieć, że nie ma
przypadkowości w tym, co w 3D wydaje się być losowe. Zamiast tego zaczyna się dostrzegać
inteligencję w architekturze wszechświata . Oznacza to, że sam proces tworzenia, kreacji
wszechświata był świadomie ukierunkowany tak, aby mogło powstać i rozwijać się życie. To,
co widzicie jest dziełem Boga. Nie można już negować faktu, że istnieje Stwórca.
Gdy zwrócicie się do wewnątrz i zaczniecie mieć do czynienia ze sobą, chcę abyście w sobie
ujrzeli to samo. Czas byście pojęli, że nie jesteście przypadkowi. Wasze życie to nie
przypadek. Nic nie przydarza się wam przez przypadek. Wszystko dzieje się w sposób, który
sami kreujecie. Istnieje system, którym można kierować i programować oraz re-programować.
Tym jest manifestacja.
Ewentualnie będzie to lekcją dla całej ludzkości, aby stworzyć uleczoną Ziemię, aby stworzyć
pokój, aby dojść do sytuacji o jakich nigdy nie śniliście w kwestii wynalazków i zdrowia. To

dopiero początek. Ja nie mam zegarka. Lecz mam wizję najsilniejszych potencjałów i oto co
wam daję dziś gdy mój partner siedzi w krześle przed wami. Potencjały, które widzimy są
większe niż były rok temu. Jeśli Lightworkers przejdą Re-kalibrację w łatwy sposób, mogą
przyspieszyć ten proces. Nie walczcie z tym.
Także, gdy wyjdziecie stąd i życie wróci do normy, gdy rutyna wróci do swej rutyny,
możecie wtedy wspomnieć tych kilka minut, które spędziliśmy tutaj razem i powiedzieć,
„Chciałbym robić te rzeczy.” Macie tendencję do wpadania w starą energię tak łatwo, nie
zdając sobie sprawy z tego, kim jesteście. To dlatego potrzebna jest Re-kalibracja, żebyście
nie myśleli w ten sposób. Ma to swoje miejsce w stanie wielkowymiarowości i jest powiązane
z świadomością poza czasem i przestrzenią. Samo chodzenie po tej planecie, utrzymywanie
światła tworzy energię której nie byliście świadomi i nawet nie widzieliście, że ją macie.
Dlatego też chcemy byście pozostali zdrowi, bez dramatów i strachu. Ci z Was, którzy czują,
że nie robią dla tej planety nic specjalnego, w rzeczywistości oświecają kolorami czarno-białą
rzeczywistość.
Jeśli więc chcecie, zróbcie z tego swój cel, ponieważ Ludzie kochają to robić. Ale pozwólcie
mi powiedzieć : – Jest wielu ze was, którzy już osiągają zmiany poprzez samo tylko bycie
żywymi, mając kompasję dla innych wokół was. Część z was na tej sali jest nauczycielami,
niektórzy są medium, inni uzdrowicielami. Niektórzy są w ogóle niezainteresowani i wiem
o nich także, ponieważ ten przekaz jest nie dla wszystkich. Jestem tutaj dlatego aby wam
pomóc przejść przez most, ponieważ stoicie przed ogromnym potencjałem nowych
możliwości. Gratuluje wam wszystkim, że doszliście tak daleko.
Stara energia będzie walczyć moi drodzy. Oczekujcie tego, lecz tym razem oczekujcie
zwycięstwa. I wygracie. Teraz bowiem rok 2012 jest czasem, gdy Pracownicy Światła
zaczynają zwyciężać. Mówiąc to mam na myśli, że światło jest już widoczne a nasiona
zasadzone dawno temu zaczynają dawać plon.
I tak już jest.
KRYON
Tłumaczenie: Łukasz Sałek
Korekta: Janusz Grabowski

Serdeczne podziękowania dla Jadwigi Fedynkiewicz za pomoc w korekcie.
[1]Kompasja to neologizm pochodzący od angielskiego słowa compassion. Oznacza ono
współczucie lub współodczuwanie, ale opisuje emocje, które zawiera również szacunek i akceptację.
[2]2ang. akashic record, czyli tzw. Kroniki Akaszy są to energetyczne zapisy każdej myśli, działania,
emocji i doświadczenia, które kiedykolwiek miały miejsce w czasie i przestrzeni.Kroniki Akaszy mogą
być rozumiane jako odciski wszelkich doświadczeń, wszelkich realiów, są holograficznym
repozytorium informacji dla ludzkiej świadomości z przeszłości, chwili obecnej oraz przyszłych
potencjałów.Wymiar pola przestrzeni, w której zarejestrowane jest wszystko, co tyczy się życia na
ziemi, uczuć, emocji, potencjałów, stwarzanych przez umysły ludzkie.
[3] LightWorker czyli tzw. Pracownik Światła – określenie człowieka, który świadomie pracuje z
własnymi duchowymi energiami oraz ich związkiem z otaczającym światem. Jeśli to czytasz, jesteś
Lightworker.
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