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Przekaz Kryona na żywo
„Połowa drogi”
Przekaz otrzymany w Laguna Hills, Kalifornia 14 lipca 2013 roku
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 za sobą rodzaj komunikacji, jakiego nie posiada
forma pisana. Tak więc przyjmijcie z radością tę zapisaną wersję przekazu otrzymanego
w w Laguna Hills, Kalifornia 14 lipca 2013 roku

Witam, moi drodzy, jestem Kryon od Usług Magnetycznych.
W tej chwili, w tej sali, wydaje się że przy pomocy jakiegoś wyłącznika nastąpiła zmiana
energii . Obecni tutaj, którzy siedzą i słuchają mogą nie być świadomi tego jak głębokie
zmiany zaszły w ciele mojego partnera na czas przekazywania informacji płynących z
drugiej strony zasłony. W tym momencie wszystkie komórki jego ciała rozpoznają stan w
jakim on się znajduje i wstrzymują wszystkie niepotrzebne procesy życiowe. Wstrzymują
takie procesy jak: starzenie się, trawienie a nawet ból. Komórki wstrzymują wszystkie te
procesy by móc słuchać i być gotowymi na przyjęcie energii, która będzie płynąć z
szyszynki. Szyszynka ma otwarte tyle filtrów ile to jest możliwe, tyle ile jest potrzebne by
popłynął przez nią głos. To jest głos płynący z DOMU. I to jest właśnie to, co wydarza
się w tym momencie.
Tak więc mamy tutaj współpracującą energię i to jest nowe. Gdybyście rozmawiali z
osobą, która w starej energii była w takim stanie i przekazywała informacje z drugiej
strony zasłony, to po zakończeniu takiej sesji usłyszelibyście od niej, że jest
wyczerpana. Powiedziałaby „ To wyssało moją energię!! Jestem zmęczona!”. Kiedy mój
partner kończy taką sesję, ma tak dużo nowej i silnej energii, że mógłby tańczyć (gdyby
wiedział jak?). Nie jest również zmęczony. Równocześnie w trakcie tego krótkiego
czasu, kiedy znajduje się on w tym wielowymiarowym stanie i przekazuje dla was
informacje, jego siła życiowa jest odbudowywana. Znajduje się on w stanie, którego
większość ludzi nie dopuszcza do siebie, by w nim być.

W tym stanie jest kompletnie i całkowicie otwarty na „Boską część” która jest w
człowieku. W tym stanie następuje uzdrawianie i przekazanie wsparcia do zmiany.
Obecnie daję wam bardziej osobiste informacje w porównaniu do poprzednich, które
płynęły z drugiej strony zasłony. Informacje te są zaadresowane do waszej „Boskiej
części” w Was. I to jest interaktywne.
Rok 2013 jest trudnym rokiem, dlaczego?, o tym będziemy rozmawiać za chwilę. W tym
momencie chcę wam powiedzieć jeszcze raz: „ Nie jestem tu jako odizolowana
świadomość”. To co słyszycie jest jasną zwięzłą liniową transmisją w waszym języku,
którą możecie zrozumieć.
Z okresu dwudziestu trzech lat praktykowania przez mojego partnera przekazywania
wam informacji z mojej strony, cztery lata zajęło mu, by się odważyć spróbować
otworzyć usta i mówić.
Następnie upłynęło kolejne trzy lata zanim informacje, które otrzymywał zaczęły
przyjmować kształt sensownych i zrozumiałych zdań. To co zaczęliśmy razem z nim to
„most” przez który on musiał przejść by to zrozumieć. Najpierw otrzymywał nie-liniowe
pakiety myślowe. To były tylko koncepcje. Następnie otrzymywał liniowe pakiety, ale nie
mógł ich zapamiętać, gdyż przychodziły one do niego zbyt szybko. Wtedy nie było
interakcji z jego własną świadomością. To wyglądało tak, jak gdyby dostawał i
natychmiast wyrzucał z siebie otrzymywane informacje, nie był w stanie przełożyć ich na
język i przekazać słuchaczom.
Takie były jego początki nauki sztuki przekazywania channellingu. Pamiętam ten czas,
kiedy powiedział „Poddaję się. Jest to dla mnie za trudne!. Dlaczego ty nie możesz być
bardziej liniowy po tamtej stronie?. Podaj mi to w taki sposób bym mógł to przekazać.” I
to otworzyło dla mnie drzwi, abym mógł zapytać: „ A dlaczego ty nie możesz być
bardziej kwantowy?”. Te dwa elementy otworzyły drogę do dialogu i odpowiedzi. My
powiedzieliśmy, ”Dlaczego ty jako człowiek nie możesz być bardziej wielowymiarowy?”.
Między tymi dwoma koncepcjami mój partner (Lee) budował możliwość otwarcia się i
eliminacji swojej linearnej konstrukcji. Konstrukcja jego ciała była tym głównym
elementem który pozwolił na przemianę wielowymiarowych informacji na język liniowy i
wreszcie na wypowiedzi pełnymi zdaniami w czasie rzeczywistym. To był układ jakiego
potrzebowaliśmy. Podałem wam tutaj historię jego channellingu.
Tak więc to co teraz słyszycie od nas, jest podawane w czasie rzeczywistym przez
trójwymiarowe ciało z najlepszą interpretacją jaka jest tylko możliwa. Obecnie jest
również dostępne dla niego to co się dzieje po mojej stronie zasłony, stąd on wie kto
siedzi naprzeciwko niego i wie jaka jest Akasza każdego z was. Wie dokładnie to samo
co ja wiem w tym samym momencie. On wie jakie okoliczności i zdarzenia w waszym
życiu doprowadziły was do tego stanu świadomości w którym obecnie jesteście.
On widzi to czego wy nie widzicie, a co my widzimy po naszej stronie zasłony. Widzi
sytuacje w waszym życiu, które pozwalają na rozpoczęcie następnego etapu waszego
życia i jest to niezależne od tego w jakim jesteście wieku. Widzi dlaczego jesteście na tej
sali i wie z jakiego powodu tutaj jesteście. Wie jakiego rodzaju doświadczenia („aha!”)

pozwoliły wam poznać samego siebie bliżej oraz zrozumieć siebie bardziej. Motto na
dzisiaj jest następujące: ”znajdź wspaniałość wewnątrz siebie”. I to jest takie proste!.
Chcę o tym powiedzieć teraz trochę jaśniej.
Dlaczego ten rok jest taki trudny?
Niezależnie od tego co ja mówię i co mówi mój partner, część umysłu starej duszy
zadaje pytanie „Czy to co się dzieje jest rzeczywiście potrzebne?”. Odpowiedz jest:
TAK, jest to naprawdę potrzebne. Przejście ludzkości ze starej energii do potencjału
nowej energii dokonało się całkowicie. Jest ogromna różnica w balansie pomiędzy
ciemnością i światłem, oraz tym co się dzieje gdy skierujesz światło na ciemność, która
nigdy nie widziała światła. Mogę użyć tu dowolnej metafory, lecz zamiast tego
przedstawię pewne atrybuty następnego etapu, których być może nie oczekiwaliście.
Zacznę od tego najtrudniejszego.
Odchodzenie niektórych nauczycieli.
Jak mam wam to powiedzieć moi drodzy, byście to zrozumieli. Przed 2013 rokiem
pracowaliśmy z różnymi trudnymi sprawami. W tym czasie nie było 100% pewności co
do tego, czy przetrwacie i czy przejdziecie przez zwrotny punkt zmian 21 grudnia 2012
roku. Duch może opierać się na potencjałach które widzi, jest zależny od wolnej woli.
My przekazujemy wam informacje, które widzimy w waszych potencjałach teraz w tym
momencie. Dlatego też, my nie możemy przewidzieć tego co wy zrobicie. W zamian
możemy wam podać potencjał bazowany na tym, o czym myślicie w danej chwili.
Możemy wam zawsze dać większą perspektywę niż sami możecie zobaczyć, gdyż my
obserwujemy wszystko, mamy całościowy obraz, którego wy nie macie i to jest wszystko
co mamy!. Całościowy obraz pokazywał nam zawsze, że poruszacie się w pozytywnym
kierunku. I choć nie widzicie tego jasno, to wszystko w waszym otoczeniu potwierdza
zmiany. Proces przebiega bardzo powoli. To wszystko nie może się zmienić nagle, jest
to uzależnione od waszej wyrażonej wolnej woli. Tak więc nie jest to absolutne. To jest
tak jak patrzenie na zegar. Jeżeli patrzysz na wskazówki zegara i obserwujesz te
wskazówki, to czy możesz rzeczywiście powiedzieć że one się poruszają? Gdy
obserwujesz roślinę, wiesz że ta roślina rośnie i wiesz o tym że, proces rośnięcia
zachodzi, to czy w czasie rzeczywistym jesteś w stanie to dostrzec? Tak więc ludzie
robią mentalne fotografie stanu rzeczywistego i na tej bazie budują obraz aktualnego
rozwoju, aby zamiast tego rozpoznać umysłem w jakim kierunku zmierza energia.
Obecnie wydarza się więcej nowych rzeczy( zachodzi wiele zmian) niż ludzie są w
stanie zaobserwować i to powoduje, że są zdezorientowani. Wygląda to tak, jakby
pojawiało się więcej nowych rzeczy niż to czego oczekują w tej chwili.
Wydaje się być nie na miejscu, że umierają nasi przyjaciele, w tej nowej energii. Wiem
kto jest tutaj, wiem kto słucha i czyta, wiem że wy również uważacie, iż jest to
nieodpowiedni czas by tracić przyjaciół i kochane osoby właśnie teraz. Są na tej sali
osoby które straciły swoich bliskich i nie było to związane z ich wiekiem, to jeszcze nie
był czas dla nich na odejście. Mój partner (Lee) stracił jedną osobę z rodziny Kryona.
Pamiętam to, kiedy się o tym dowiedział (Lee) to był na mnie bardzo obrażony i
powiedział: „To nie jest sprawiedliwe i to nie jest właściwy moment na odejście mojego

przyjaciela. To był Ligthworker, wykonywał wspaniałą robotę i mógł nadal to robić! To był
uzdrowiciel! Potrzebujemy go! Miał jeszcze przed sobą wiele lat życia i nagle odszedł”.
Dwa tygodnie temu mój partner (Lee) stracił kolejnego przyjaciela. I nie jest w tym
odosobniony, jest wielu na tej sali, którzy doświadczyli tego samego.
Dla niektórych z was jest to rok strat. I teraz wam chcę podać trochę informacji
dotyczących właśnie tego aspektu. Opowiem wam, co my teraz widzimy a czego nie
było widać w poprzedniej energii i dlatego nie mogłem o tym wam powiedzieć. Nie
mogliśmy o tym mówić wcześniej ponieważ nie było jeszcze potencjału tej energii.
Obecnie zaczyna się budowanie wspaniałej przyszłości. Teraz jesteście już w roku
2013, przekroczyliście środkową linię demarkacyjną precesji przesileń. Był to
prawdziwy, rzeczywisty punkt zwrotny – o którym wiedziały plemiona autochtoniczne. I
jest to fraktal czasu. Plemiona autochtoniczne nie używały tej terminologii, jednak ta
wiedza była dla nich tak oczywista, że w oparciu o nią budowali kalendarze i
przepowiednie. Teraz my możemy wam o tym powiedzieć, o procesie planowania jaki
zachodzi po drugiej stronie zasłony. Dotyczy to was wszystkich.
Są stare dusze które muszą odejść przed swoim czasem, właśnie teraz i przejść na
moją stronę zasłony. Te dusze muszą się odświeżyć przez kilka miesięcy i przed
upływem roku szybko wrócić na ziemię jako nowonarodzeni. W ten sposób kiedy
przyjdzie czas na was by wrócić na ziemię, oni będą już starszymi osobami i będą mogli
być dla was nauczycielami i przewodnikami. Będzie to nowa grupa ludzi propagująca
pokój na ziemi.
Teraz już wiecie w jakim kierunku to zmierza. Te dusze które odchodzą teraz, muszą
wrócić na ziemię jako nowe i znaleźć swoje miejsce tam, gdzie wy stare dusze w
przyszłości będziecie wykonywać swoją pracę w nowej zmienionej energii. Tak więc
kiedy ty przyjdziesz następnym razem na ziemię, oni już tutaj będą. To będą wasi
nauczyciele. To będą wasi nauczyciele, którzy będą mieli największy wpływ na wasz
rozwój i których wy będziecie słuchali. Może się nawet zdarzyć tak, że będzie w tych
samych lub bardzo podobnych relacjach, w których jesteście obecnie i będziecie się
mogli nawet rozpoznać.
Nie wszyscy z tym mogą się czuć dobrze, i my o tym wiemy. Niektórzy z was czują się
zranieni. Dlatego chcemy podzielić się z wami wiadomościami o systemie który
respektuje to co kreujecie. Sadzenie tych ziarenek z myślą o przyszłości jest
odpowiednie, gdyż te dusze które teraz odeszły będą mogły spowodować by te ziarenka
zaczęły rosnąć. Wy odejdziecie w następnej kolejności, ten czas odejścia będzie różny,
jedni odejdą wcześniej, inni później. Niektórzy z was wrócą na ziemię trochę później,
lecz te nowonarodzone dusze będą na was czekać aż przyjdziecie. W samej rzeczy,
niektóre z obecnych starych dusz nie czują się z tym najlepiej, powoduje to waszą
frustrację, smutek i chcecie to zrozumieć lepiej. Jest spirytualny cel tego wszystkiego co
się dzieje i został on zamanifestowany z miłością. To jest punkt pierwszy.
Rok rozwiązań.

Teraz powód drugi, dla którego ten rok będziecie nazywali rokiem rozpoczynającym lata
rozwiązań i to nie jest zbyt dobre uczucie. Rok rozpoczynający lata rozwiązań jest w
waszym języku rozumiany pozytywnie, jako rok zgody a jego atrybutem są rozwiązania
gdzie każdy wygrywa. Lecz my z naszej strony tego tak nie widzimy. Dla nas ten rok
rozpoczynający kolejne lata rozwiązań, jest rokiem znajdowania balansu. Wyobraź sobie
teraz układ fizyczny podparty w jednym punkcie. Ten układ chcąc znaleźć równowagę
przechyla się z jednej strony na drugą. A ponieważ nie jest w stanie osiągnąć stałej
równowagi zarówno w górę jak i w dół, pozostaje w tym niezdecydowanym stanie przez
całe lata. I to jest stan jaki mamy obecnie w tym roku. Jeżeli w twoim myśleniu nie jesteś
zbalansowany w 100%, to w tym roku jest czas na to byś wybrał jeden zdecydowany
kierunek. Ludzkość zaczyna czuć i zaczynacie obserwować sytuacje które pokazują jak
osiągnąć umysłowy balans dla siebie. Jeżeli ktoś jest niezrównoważony umysłowo to w
tym roku może przejść do kompletnej nierównowagi. Wielu zmierza do tego by zrobić to
w tym roku i obserwujecie to w swojej kulturze.
Wchodzi ktoś do klasy i strzela do dzieci. Oczywiście nie jest to w porządku. To narusza
moralne wartości człowieka i jego świadomość i jak na jeden rok widzisz tego za dużo.
Będziecie widzieć więcej takich sytuacji, ponieważ to jest właśnie rozwiązanie. I to
rozwiązanie załatwia sprawę braku zbalansowania. Nie może ono już istnieć w takiej
formie i ilości, w jakim jest obecnie. Taki stan nie może egzystować w tej energii którą
obecnie kreujecie. I to musi być rozwiązane i będziecie to widzieć w różnych sytuacjach.
To wszystko co obecnie znajduje się w pozycji środkowej, raz wychyla się w górę, raz
wychyla się w dół, jak na przykład nierozwiązane przez całe lata konflikty, to wszystko
będzie obecnie dążyło do równowagi. Rozwiązanie tych sytuacji będzie miało przebieg
pozytywny jak również w wielu przypadkach przebieg negatywny. I to jest to, co
powoduje że energia tego roku wydaje się wam dziwna. I to jest powód, dlaczego wielu
jest szalonych (jak ich nazywasz) wypływających na powierzchnię. To jest to co
powoduje, że jesteście teraz bardzo ostrożni w waszych działaniach, tak jakbyście
„nieśli jajka”. Ze względu na to wszystko co się wydarza w tym roku, można go
zdecydowanie i odpowiednio nazwać „rokiem pełni księżyca”
Teraz podam wam inną cechę obecnego roku i może być ona różna dla wielu z was. Są
tacy którzy słuchają tego co ja mówię i mówią: ”Kryon to mnie nie dotyczy. Te wszystkie
rzeczy które do mnie przychodzą są bardzo dobre. Sprawy układają się dobrze. Trudne
problemy które miałem/miałam do tej pory nierozwiązane, rozwiązały się same.”
Oczywiście! Witajcie w roku rozwiązań! W tym roku zobaczycie wiele planów
zrealizowanych z pozytywnym wynikiem. To się dzieje z wielu powodów. Jednym z
powodów jest fakt, że energia która was otacza jest kompletnie różna od poprzedniej.
Tym samym zniknęły przeszkody blokujące rozwiązania. I to jest wyjaśnienie tych
pozytywnych rozwiązań, na które czekaliście czasem bardzo długo.
Poprzednio mówiliśmy o tym, że wielu z was została pokazana przyszłość, która w
pierwszym momencie wydawała się być wasza, lecz gdy przyszło do jej realizacji, nic z
tego nie wychodziło. Teraz jesteście w innej energii, energii która jest idealna do
otrzymywania rozwiązań i osiągania sukcesów.

Niektórzy z was już to zauważają w swoim życiu i otrzymują rozwiązania, rzeczy w
końcu znajdują swoje miejsce. Tak więc dla was jest to doskonały rok na który długo
czekaliście. Lecz dla większości z was tak nie jest. Każda indywidualna ścieżka
pojedynczego człowieka, a szczególnie starych dusz jest całkowicie unikalna. Nie
istnieje ten sam zbiór reguł dla wszystkich. Tak więc dla niektórych z was ten rok będzie
rokiem świetnych rozwiązań, lecz dla wielu z was ten rok nie będzie tak dobry.
Moja rada na ten rok jest taka sama jaką już dawałem wcześniej. Przetrzymaj!. Idź na
kompromis! Odpoczywaj!. To nie jest dobry rok by zaczynać nowe przedsięwzięcia, w
sytuacji gdy wszystko wokół was jest w stanie nierównowagi. Można o tym stanie
powiedzieć tak (używając stwierdzenia z astrologii), że ten cały rok ma taką energię jaką
przynosi Merkury kiedy się cofa (jest w tzw. retrogredacji). Niektórzy z was odczuwają to
bardzo mocno. Przyjmijcie i zaakceptujcie ten stan, nie bójcie się tego co wydarza się
wokół was. Spójrzcie na to jak na część pozytywnej układanki, którą sami
wykreowaliście i przez którą obecnie przechodzicie.
Wyobraźcie sobie, że bitwa trwająca od wieków dobiegła właśnie końca. Wyobraźcie
sobie ziemskie pole po zakończonej bitwie: dymy już opadły i wkoło widać ciała zabitych
ludzi. I to jest wasza droga do DOMU. Musisz przejść przez to pole bitwy i zobaczyć to
co się tam wydarzyło. Musisz poczuć ból i zrozumieć, że każdy zabity człowiek był
czyimś dzieckiem. Zajmie wam to cały rok aby przejść przez to pole i nie będzie to
przyjemne uczucie. Ta obserwacja i to doświadczenie zostawi w waszym wnętrzu ślad.
W nocy mogą was budzić emocje związane z tą drogą. I to jest najlepsza metafora jaką
możemy wam dać by opisać zachodzące zmiany.
Taka ogromna zmiana energii nie jest komfortowa. Życiowi doradcy i jasnowidzący
pracujący w tym budynku (gdzie obecnie odbywa się to seminarium) mają na co dzień
do czynienia z taką właśnie sytuacją. Powiedzą wam, że każdego dnia przychodzą do
nich nowi ludzie, którzy dotychczas nigdy nie odwiedzali tego rodzaju gabinetów. Ludzie
ci przychodzą i zadają pytania o to co wydarza się w ich życiu:
Co się dzieje?
Dlaczego ja?
Dlaczego teraz?
Wielu z nich ma obecnie tendencję do bycia „ofiarą” i do obwiniania siebie. Myślą
również, że wszystko wokół nich idzie w złym kierunku i przewraca się do góry nogami,
ponieważ oni zrobili coś złego.
Możesz zobaczyć to w wiadomościach.
Podsumowując: wszystko co wydarza się wokół was jest dowodem na to o czym mówię.
Macie obecnie dwa kraje w stanie kompletnego zawirowania a trzeci jest na skraju
zamieszek. Wszystkie trzy były stabilne przez bardzo długi okres. Kto by pomyślał że
Egipt będzie należał do jednego z nich? Dotyczy to również Syrii. Syria była rządzona
dotąd „żelazną ręką” która stworzyła stabilną i bezwzględną władzę. Jaka jest
przyczyna, że to wszystko wydarza się właśnie teraz na przestrzeni roku 2012 i 2013?.

Przyczyną jest wzrost ludzkiej świadomości, jest ona coraz bardziej widoczna i mówi:
”Nie chcemy tego co widzimy jako brak harmonii w naszym kraju. Widzimy, że nic się
nie poprawia i my chcemy teraz zmian i rozwiązań”. I to jest to co się dzieje.
Strasznie jest teraz patrzeć na śmierć, cierpienie, smutek i niepokoje w społeczeństwie.
To jest dla was frustrujące, ponieważ te rozwiązania trwają dłużej niż oczekujecie. Lecz
pewnego dnia gdy popatrzycie wstecz na wszystko co się obecnie wydarza, to
zobaczycie jasno, jaki jest tego rezultat. Zobaczycie jak wzrasta ludzka świadomość i do
czego doprowadziły te rzeczy, które się obecnie wydarzają. W przyszłości możesz
oczekiwać większej integralności. Rządzący zawsze pragną więcej władzy, natomiast
ludzie chcą szkół, szpitali, bezpiecznych ulic, parków i spokoju w ich miejscu
zamieszkania.
Więc czego możemy oczekiwać, zwłaszcza w tym roku. Zobaczycie więcej zamieszek,
które w szczególności będą eksponowane. Zakończmy ten przekaz tym od czego
zaczęliśmy: ”Wiem jacy jesteście wspaniali!!. Jestem pełen zachwytu wobec was. Nie
przegapcie tego co się obecnie wydarza! Stare dusze byłyście w takiej sytuacji już
cztery razy. Czy to rozumiecie? Cztery razy była to porażka. Cztery razy umieraliście w
tym procesie, lecz nie tym razem!!! Tym razem nie przegapcie tej szansy !!!”
W Akaszy jest zapis, który świadczy o tym, że próbowaliście już tego dokonać wcześniej
lecz bez rezultatu. Nie dajcie się wprowadzić w błąd. To jest zapis dualności, który
mówi, że rzeczywistość jest taka sama i nie da się jej zmienić. To będzie się powtarzać ,
bo zawsze tak było. TAK BYŁO lecz nie teraz: TERAZ JUŻ TAK NIE JEST!!! I to jest
właśnie ta zmiana!!! Jesteście wspaniali i macie możliwość rzeczywistego oglądu
obecnej sytuacji. Zostawcie za sobą cały strach i obawy ze swojego życia. Teraz wy
jesteście autentycznymi decydentami swojej rzeczywistości.
I to jest wiadomość na dzisiaj.
Jestem Kryon zakochany w ludzkości za to co ludzkość zrobiła, niezależnie od
wszelkich przeciwności.
I tak już jest.
Kryon
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Integracja społeczna to zespolenie i zharmonizowanie elementów
zbiorowości
społecznej, rozumiane jako intensywność i częstotliwość kontaktów między członkami
danej zbiorowości oraz jako akceptacja w jej obrębie wspólnych systemów wartości,
norm, ocen.
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