Poniższa informacja jest bezpłatna i można ją wydrukować,
kopiować i przekazywać innym. Prawo autorskie zabrania sprzedaży
tego tekstu w jakiejkolwiek formie. Prawo do sprzedaży tego tekstu
posiada tylko autor.
Przekaz Kryona na żywo
“ Demistyfikacja Nowej Ery - 1”
Przekaz otrzymany w Tucson, Arizona, 18 styczeń 2014
Aby pomóc czytelnikowi, przekaz ten został przeredagowany przez Lee
i Kryona tak, by był lepiej zrozumiany. Często to co jest przekazywane na
żywo, posiada formę energetyczną, niosącą ze sobą rodzaj komunikacji
której nie posiada forma pisana. Tak więc przyjmijcie z radością tę
zapisaną wersję przekazu otrzymanego w Tucson, Arizona, 18 stycznia
2014.
Witam moi drodzy, jestem Kryon od Usług Magnetycznych.
Po raz kolejny mój partner odsuwa się bardziej na bok, aby czystość
przekazu została podwyższona. Mówię o tym, ponieważ on sam również
doświadcza różnicy w spirytualnej energii, zmieniającej się w ciągu
ostatnich dwudziestu trzech lat.
Sam proces przekazywania channellingu, również ulega zmianie. Jeżeli
rzeczywiście channelling jest otwartą informacją płynącą przez portal
szyszynki i jeżeli rzeczywiście energia planety Ziemi rozpoczęła wspierać
ten proces, to oznacza, że ten portal, przez który płynie informacja,
powiększa się. Więcej informacji, niż było to kiedykolwiek dotychczas, jest
przekazywanych w tzw: trzecim języku i w ten sposób dociera również do
słuchacza, pod postacią nagranego channellingu, jak i do czytelnika
czytającego go w formie pisanej. To jest wielowymiarowa energia, która
niesie ze sobą więcej informacji, aniżeli jest to wypowiedziane lub napisane
i jest transmitowana na fali nośnej tego werbalnego przekazu, który się
tutaj odbywa. Mamy dużo więcej do powiedzenia na ten temat i będziemy
to robić w trakcie channellingu.

Każda osoba obecna w tym pokoju ( również czytająca lub słuchająca tej
informacji) ma swoją unikalną ścieżkę życia. Nikt z was nie jest taki sam.
Może myślicie, że jest to skomplikowana układanka, jednak nie dla Ducha,
gdyż wszystkie wasze całościowe byty łączą się w kompletną jedność.
Jest to układanka, w której każdy wpływa na każdego w inny sposób.
Jeszcze tego nie znacie. Kiedy zaczynacie o tym myśleć wydaje się wam,
że jest to bardzo skomplikowane, lecz nie jest to skomplikowane dla nas.
To jest słodka i dobroczynna energia i ma ona swój cel.
Tak więc, drogi uzdrowicielu, ja wiem kto jest tutaj i ja wiem kto słucha
i czyta. Nawet, jeżeli doświadczasz problemów lub różnic w komunikacji ze
swoją spirytualnością, teraz wiesz dlaczego. Jeżeli średnica rury z wodą
się powiększa to ciśnienie wody spada, lecz ilość dostarczanej wody nadal
pozostaje taka sama. Dynamika tego, w jaki sposób otrzymujesz
przekazywaną informację i uzdrawiającą energię, będzie musiała się
dopasować w sposób, jakiego się nie spodziewasz. To ma na celu
osiągnięcie zamierzonych, a nawet lepszych rezultatów. Wiedzcie jedno:
sposób, w jaki to jest zaplanowane i dokonywane nie może zmienić nic na
gorsze. Czy to rozumiecie? To jest tak zaprojektowane. Jeżeli otrzymujecie
tą samą informację poprzez większy portal, to ta informacja płynie
z jakością, której wcześniej nie było. Informacja, zamiast być rozproszoną
i wymagającą szybkiej intuicyjnej reakcji, została spowolniona tak, że
możecie ją lepiej zrozumieć oraz wykorzystać.
2014 – Nowy Początek
Rok 2014 jest nową energią i początkiem wzmocnienia zdolności starej
duszy do pracy na Ziemi o wiele lepiej, niż to było możliwe wcześniej. To
jest energia, której zawsze oczekiwałeś jako stara dusza. To jest początek
waszej ery, lecz zajmie to jeszcze trochę czasu i nie wszyscy to jeszcze
odczuwacie, gdyż wasze zmysły przechodzą rekalibrację. Jednakże,
generalnie wszyscy, którzy tu jesteście lub tego słuchacie, powinniście
mieć odczucie, że ten rok różni się bardzo od roku poprzedniego.
Powinniście móc wziąć głęboki oddech i powiedzieć:
”Jestem bardzo zadowolony/zadowolona z tego, że jest to rok 2014 i
czuję różnicę.”

Nie powtarzajcie tego, co ktoś wam powiedział, użyjcie wrodzonej intuicji,
którą posiadacie i weryfikujcie swoje odczucia.
Rozpoczynamy serię channellingów (nie mówiłem nic wcześniej mojemu
partnerowi, kiedy się to zacznie) na temat demistyfikacji Nowej Ery.
W trakcie tego procesu, chcemy wam podać stwierdzenia, które mogą
podważać aktualne poglądy. To jest szczególnie prawdziwe dla
nauczycieli, którzy mogą mieć trudności ze zmianą sposobu swojego
myślenia. Oni zawsze uczyli pewnych rzeczy w pewien określony sposób i
to pracowało dla nich. Więc dlaczego mieliby to zmieniać?
Pozwólcie, że na chwilę pozostanę przy nauczycielach.
Moi drodzy, w starej energii do roku 2012 absolutnie wszystko, co
docierało do was, przechodziło przez filtr, ciemny filtr starej energii. Tak
więc to, z czym pracowaliście, to były metafory, nie bezpośrednie
informacje. Wy linearyzowaliście je i przekazywaliście w najlepszy sposób
jaki tylko mogliście. Nikt tego nie robił źle. Po prostu robiliście wszystko co
najlepsze z tym, co mieliście. Lecz teraz, kiedy został usunięty filtr i
widzicie jak jest naprawdę, to może to być dla was pewnego rodzaju
doświadczeniem typu „acha”. Proszę zrozumcie, że ten rodzaj komunikacji
jest prezentem i nie zawiera osądzania. Zamiast tego, jest skierowane do
was zaproszenie, aby otworzyć szeroko oczy, w nowym jaśniejszym pokoju
i powiedzieć:
„ Ach, to jest po prostu tylko różne od tego, czego nauczałem”.
Świętujcie tą nową jasność i uczcie tego, co widzicie teraz.
Niektóre nowe informacje zaczną rozjaśniać to, co dotychczas robiliście.
Mogą trochę zmienić paradygmat o którym myśleliście, że jest całkowicie
przez was kontrolowany. Zacznie być trochę inaczej. To jest tak samo jak z
osobą, która po zaśpiewaniu piosenki zobaczyła jej napisany tekst i
okazało się, że zaśpiewała używając złych słów. Melodia jest ciągle taka
sama, lecz słowa są obecnie dokładniejsze. I to jest tak, że śpiewałeś tę
piosenkę, uczyłeś tej piosenki, śpiewanie sprawiało ci radość, lecz kiedy
otwarłeś nutowy notes i zobaczyłeś jak są zapisane te słowa, zdziwiłeś
się!” Ups!”. Przez moment oddychaj głęboko i powiedz do siebie:

“ Jest wszystko dobrze, jest OK, teraz jest to dla mnie bardziej jasne i
będę tego uczył inaczej i lepiej!”
Bardzo często ludzie wykorzystują taką sytuację, aby ją interpretować z
poziomu niskiego poczucia własnej wartości i móc powiedzieć o swoim
życiu, że“Ja robiłem/robiłam to źle i dlatego mi się nie powiodło”. Czy
rozumiecie teraz moi drodzy, że to jest to, czego uczyła nas stara energia?
To jest sytuacja, gdzie energia starej świadomości wchodzi w drogę
„poprawkom sterującym nową energią”, przeznaczonym dla nauczycieli i
ludzi o podwyższonej intuicyjności. To jest czas na percepcję – percepcję o
twojej wspaniałości.

Wyjdźcie z Liniowości

Pierwszą sprawę którą chcemy poruszyć, to przestrzec was, abyście nie
próbowali de-linearyzować rzeczy. Wasza rzeczywistość jest liniowa i
dlatego wszystko musi się mieścić w tym modelu. Powiedzieliśmy to już
poprzednio: Ludzkie Istoty żyją w 3D, a więc wszystko jest postrzegane w
3D. Generalnie zawsze próbujecie dostosować wszystko do tego, aby było
zgodne z waszym postrzeganiem rzeczywistości. Musicie się zadowolić
tym, że wszystko z czym pracujecie mieści się w liniowości i daje się
rozebrać na części składowe. Nawet, jeśli otrzymujecie jakieś koncepcje od
waszej duchowej części, które oczywiście nie są linearne, musicie je
zlinearyzować by czuć się komfortowo. Anioł, to dla was POJEDYNCZA
istota. Bóg, ma JEDEN głos. Jest JEDNA dieta dla wszystkich. Jest JEDNA
droga do wyznawania wiary, do modlitwy, do zobaczenia Boga. Jest
JEDNA właściwa droga. Jesteście POJEDYNCZYMI ludźmi i to wszystko
jest zawarte w waszym mózgu. (To ostatnie byłoby naprawdę zabawne,
gdybyście wiedzieli jaka jest prawda.)
To wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane. Wyrażę się bardziej
dokładnie, abyście wiedzieli o czym mówię. Duch zawsze rozmawiał z
ludźmi w sposób zakodowany. Jeżeli czytaliście przepowiednie w Biblii, to
one są zakodowane. Nostradamus pisał wersety w kodzie, aby jego
przyjaciele nie wiedzieli o czym pisze. Ale przekazy dotyczące przyszłości

jakie otrzymywał od Ducha, również były w kodzie. Spirytualne
przepowiednie, zawsze były podawane w metaforycznym kodzie, dotyczyło
to nawet najważniejszych spraw dotyczących Ziemi. Autochtoni
otrzymywali i przekazywali przepowiednie w ten sam sposób. To były
zawsze metafory – zawsze metafory.
W jaki sposób wielowymiarowy Bóg może komunikować się
jednowymiarowym Człowiekiem? Odpowiedź: - poprzez metafory.

z

Znaczenie słowa metaforyczny jest następujące: - używać innych słów
lub sytuacji, które będą sugerowały podobieństwo do rzeczywistego
znaczenia. To pomaga w jasności i zrozumieniu, szczególnie gdy nie
używa się tego samego języka. Czy próbowaliście się kiedykolwiek
porozumieć z kimś, kto zna tylko kilka słów w waszym języku? Robicie
wtedy różne ruchy, wydajecie dźwięki i używacie słów, które ten ktoś jest w
stanie zrozumieć, aby przekazać to, co rzeczywiście chcecie powiedzieć.
To jest dokładnie to, w jaki sposób Duch pracował cały czas z wami.
Niestety,
niektórzy
nauczyciele,
szczególnie
w
starożytności,
wykorzystywali metafory w dosłownym znaczeniu i nauczali traktując
metafory jako fakty. Bo przecież, „Bóg tak powiedział”. To jest powszechnie
znane. Siedem dni, które były potrzebne do stworzenia Ziemi, to nie
siedem dni. To było siedem emisji dobroczynnej łaski i potrzebne
elementy zostały stworzone w sposób sensowny, w rezultacie kreując
uświęconą planetę i życie na niej. To jest przykład tego, o czym mówimy.
Widzicie teraz, o czym Duch mówił, używając metafory siedmiu dni.
Nadszedł więc czas, aby zastosować ten sam „zdrowy rozsądek” do
rzeczy, które słyszycie codziennie, lub czytacie o nich lub uczycie się w
dziedzinie spirytualnej. To będzie dotyczyć zarówno spraw ogólnych, jak
również bardzo szczegółowych. Te szczegółowe, to są zwykle rzeczy
sprawiające wam problemy.
Przykład
Kilka przykładów. Kiedykolwiek zobaczycie słowo krystaliczny odnoszące
się do czegokolwiek spirytualnego, czy to będzie siatka, planeta lub istota,
pamiętajcie, że jest to metafora. Oznacza to coś, co wibruje lub pamięta
wibracje. Na przykład, kiedy w channellingu dostaniecie wiadomość, że
informacje są dostarczane przez kryształowego anioła, możecie sobie
wyobrazić, że jest to anioł zrobiony z kryształu. Następnie pewnie nadacie

temu kryształowemu aniołowi imię. Oczywiście w niedługim czasie znajdzie
się ktoś, kto się zacznie do niego modlić i zostaną zrobione małe
kryształowe figurki aniołków ze skrzydłami. Następnie pewnie będzie ktoś,
kto będzie robił channelling od kryształowego anioła, na scenie usianej
masą innych kryształów. Czy widzicie do czego to zmierza? Informacja
płynąca z oryginalnego channellingu ma zupełnie inne znaczenie. Chcę,
abyście zaczęli rozumieć, że informacje przekazywane w chanellingach,
włączając mnie, są bardzo często metaforyczne. Przekazują one o wiele
głębsze prawdy, niż można to zrobić używając tylko języka liniowego, gdyż
otwierają one umysł na wiele innych aspektów prawdy. Dlatego właśnie
używamy tak wielu przypowieści.
Kryształowy Anioł symbolizuje anielską grupę ( wszystkie anioły są częścią
„wszechogarniającego Boga” i żaden z nich nie jest indywidualną istotą),
która jest odpowiedzialna za przechowywanie informacji lub wibracji, które
mają pamięć o tym, kto ty jesteś, a nawet całej Twojej Akaszy. Ta anielska
obecność może Ci następnie pomóc odzyskać to, czego się nauczyłeś w
poprzednich wcieleniach. To jest dobroczynna pomoc do pracy nad Twoją
wspaniałością. Czy wolisz to bardziej, niż kryształowego anioła ze
skrzydłami?
Kryształowa planeta to tak naprawdę nie jest planeta. To jest „miejsce
składowe” dla rożnego typu dusz, prawdopodobnie jako cześć układu
reinkarnacyjnego odpowiedzialnego za inkarnacje i powrót. Tak więc
„kryształowa planeta” jest metaforą dla miejsca, w którym
wielowymiarowe informacje są przechowywane i pamiętane. Pojęcie
„planety” użyte jest jako metafora, gdyż nie ma ludzkiego określenia,
którym można by nazwać lub opisać, jak rzeczywiście wygląda
wielowymiarowy układ do przechowywania informacji.
Informacja, którą przekazuję teraz, w tej nowej energii jest ukierunkowana
na wyjaśnienie spraw, w miarę przystępny i łatwy do zrozumienia sposób
tak, by nie utrudniać sobie życia. Jeżeli zastosujecie tą regułę „patrzenia na
to jako metaforę”, to zaczniecie rozumieć wiele spraw, które do tej pory nie
miały większego sensu i zaczniecie bardziej pojmować Boga. Pomoże
wam to w zdemistyfikowaniu pewnych cech Boga, o których wam mówiono
w przeszłości.

Tak, mamy specyficzne, klasyczne przykłady, lecz gdybyśmy je przytoczyli,
to zranilibyśmy serca tych, którzy nauczają co innego, więc tego nie
zrobimy. Nie zrobimy tego. Zamiast tego, dostarczymy wam amunicję,
abyście przeegzaminowali sprawy dla siebie, szczególnie odnośnie doktryn
lub prawd, do których jesteście przywiązani, a które mogą być zupełnie
inne w rzeczywistości. To jest jedna z wielu rzeczy, które prosimy abyście
zrobili. Zdrowy rozsądek. Czy był Raj? Czy to może być metafora dla Gai?
Czy był wąż? Czy może to miało znaczyć coś innego? Czy wiecie, że dla
pewnych ludów tubylczych wąż jest kurierem mądrości? Kiedy zaczniecie
odkrywać te niezwykłe prawdy w tych starych opowieściach, zobaczycie
wyraźnie miłość Boga i będzie to początek demistyfikacji mitologii, jaka jest
wokół was.
Separacja
Przestańcie separować rzeczy! My doskonale rozumiemy, że dla człowieka
normalną sprawą jest separowanie rzeczy. Separowanie rzeczy jest dla
was sposobem na przeżycie i mówiliśmy o tym już wcześniej. Chcemy
wam powiedzieć, że największą różnicą pomiędzy starą i nową energią jest
to, że stara energia oddziela. Stara energia przetrwała tylko dlatego, że wy
chodziliście w ciemności. Natomiast nowa energia jest pełna światła i to
pozwala wam widzieć się nawzajem. Teraz nie ma już powodu, żeby
separować, ponieważ nie ma strachu przed innymi. Możecie ich widzieć!
Więc zamiast się separować połącz się z nimi. Oczywiście łatwo się mówi,
lecz trudniej jest to zrobić. Stara energia związana z przeżyciem, jest jedną
z najtrudniejszych rzeczy do zmiany. Popatrz tylko na starą energię
przeżycia i zobacz, co jest dla niej charakterystyczne. Stwarza strach przed
wzajemnym kontaktowaniem się ludzi. Poniżej znajdziesz kilka stwierdzeń,
czy je rozpoznajesz?
Telefon to narzędzie diabła.
Telewizja skorumpuje dziecięce umysły.
Internet jest początkiem Antychrysta.
Facebook okrada młodych ludzi ze zdolności socjalnych.
Wszystko powyższe, jest socjalną rewolucją scalającą świat. ,,Lecz instynkt
starej energii przeżycia mówi bój się tego”.

Pragnę, abyście zaczęli praktykować łączenie się z ludźmi w sposób,
którego nawet nie oczekujecie. Podam przykład, nie obrażając nikogo i nie
raniąc nikomu serca: - Jesteś człowiekiem z zachodu. Spotykasz
człowieka, który ma turban na głowie. Przedyskutujmy wspólny i zapewne
znajomy ci proces myślowy, bazowany na starej energii.
PRZEŻYCIE: Natychmiast jego nakrycie głowy wskazuje na jego poglądy
religijne, być może skąd on jest i z jakiej kultury się wywodzi i być może
język, w którym rozmawia. Również może ci się wydawać, że on cię nie
lubi, choć niewiele rzeczywiście o nim wiesz. A do tego wszystkiego
przecież ty nic nie nosisz na głowie. Tak więc co zrobisz? Normalnie,
starasz się go ominąć i wybierasz inną drogę. Bo może on jest ze
Środkowego Wschodu? Jest bardzo wielu ludzi na Środkowym Wschodzie,
którzy noszą nakrycia głowy. Jednakże, całe twoje ciało i to czego cię
nauczono, stymuluje ciebie, aby się od niego odseparować. Twój umysł
zaczyna ci poddawać powody i uruchamia logikę: „Nie masz nic wspólnego
z nim. Jeżeli wdasz się z nim w rozmowę, to skończy się ona fiaskiem,
gdyż jego przekonania są inne niż twoje. A ponieważ twoje przekonania są
inne, to jest również powód, dla którego on nie będzie cię słuchał. On
postępuje tak, jak go wyuczono”. Ty nie wiele wiesz o tym, ale widzisz go
jako osobę, która robi to, co jej kazano. Ty nie musisz nosić nakrycia
głowy, a on musi. Czy to rozumiesz? Potrzeba przeżycia, rozdzieliła was,
zademonstrowała się w starej percepcji i spowodowała odpowiednią
reakcję. Zszedłeś mu z drogi. To jest separacja – to jest potrzeba
przeżycia. To daje wiele do myślenia i potrzebujecie to przemyśleć, jak to
rzeczywiście działa, tak, żeby mieć szansę to zmienić.
NOWY PARADYGMAT: Moi drodzy, zastanówcie się teraz nad tym:
Spotkasz człowieka w turbanie. Twój umysł już daleko odbiegł od potrzeby
przeżycia, zamiast tego zaczyna analizować, co możecie mieć wspólnego.
To jest w rzeczywistości „nowa potrzeba przeżycia”, instynktownie czujesz,
że potrzebujesz kontaktu, a nie separować się. Twoje intuicja pracuje i to
jest to, co ci mówi: „Czy to, że on nosi turban, jest jego sposobem na to,
aby czcić Boga w nim samym. To jest część jego kultury. Ponieważ robi to
w sposób otwarty, więc ty wiesz, że on wierzy w Boga. Czy ty również? On
honoruje swojego Boga tak bardzo, że nie obchodzi go to, co myślą o nim

inni ludzie oraz to, jak jest ubrany i co nosi na głowie. To jest podobnie jak
u ciebie, ty też nie wstydzisz się swojej wiary. Odkryłeś, że masz coś
wspólnego z tym człowiekiem, oboje kochacie tego samego Boga. A teraz
o tym, co wydarza się dalej. Czy zdajesz sobie sprawę, że on oczekuje, że
pójdziesz inną drogą? On nosi turban na głowie całe swoje życie i jest
świadomy tego, że znajduje się w środowisku, które tego nie robi. On
doskonale wie, jak ludzie reagują na jego turban, gdyż widział to już wiele
razy. Zamiast tego, co ty robisz? Idziesz i podajesz mu rękę. Patrzysz w
jego oczy. Uśmiechasz się i witasz Boga w nim i Boga w tobie. Macie
wspólne rzeczy! Nawet nie musisz mówić o tym. Nie musisz się z nim
również przyjaźnić.
Co myślisz jak on może zareagować? Widzi zrównoważoną osobę, której
wszystko jedno, jak on jest ubrany i co nosi na głowie. On nie zapyta
dlaczego; on wie, że spotkał przyjaznego, zrównoważonego człowieka.
Czy rozumiesz, co się tu teraz wydarzyło? Nie tylko ty zmieniłeś swój
paradygmat, również zmieniłeś jego! Być może, on również po tym
spotkaniu zmieni swoje przekonanie o tych, którzy mówią, że są
uduchowieni, lecz na jego widok przechodzą na drugą stronę ulicy. To jest
początek zupełnie nowych praw w zachowaniu i takie przykłady możemy
mnożyć w nieskończoność. Możemy też tak powiedzieć o państwach i o
tym, co one mogą zrobić. Co może spowodować, żeby zbliżyły się do
siebie, wykorzystując to co mają wspólnego, zamiast powtarzać starą
historię separacji.
Nowy paradygmat będzie wymagał nowego sposobu przetrwania,
przetrwania dobroczynnego. Słuchasz o tym teraz i mówisz: „Och jak
dobrze. Jaki piękny koncept Kryon”. A potem wychodzisz i zapominasz .
To, o co cię proszę człowieku Nowej Ery, jest, abyś się zastosował i abyś
wyrażał to swoim postępowaniem. Co ty na to? Powód jest taki, że ja
widzę co się stanie. Widzę to, gdyż widziałem to już w innych miejscach i w
innych światach. Potencjał do realizacji jest ogromny, to jest prawie
pewność. Stwierdzenie, że potencjał jest prawie 100-procentowy nie jest
przepowiednią. Czy jest przepowiednią to, że jak podskoczysz do góry to
spadniesz z powrotem na dół? To nie przepowiadanie, to znajomość tego,
jak sprawy pracują wokół ciebie, na tym przykładzie wiadomo, tak działa
grawitacja.

Obserwuj, co będzie się działo, kiedy zaczniesz praktykować „nie
separowanie” się od innych. To nie dotyczy tylko mężczyzny z przykrytą
głową, to jest również twój sąsiad, który nie wierzy w to, w co ty wierzysz.
To jest jeden z tych, którego cały czas unikasz. To jest jeden z tych, który
być może przechodzi na drugą stronę ulicy, gdy ciebie zobaczy. Być może
będziesz miał szansę powiedzenie mu „dzień dobry” gdy zobaczysz go
przypadkiem. Zrób coś, co do tej pory było niemożliwe! Pozdrów go
prawdziwym uśmiechem i idź dalej. Będzie o tym długo myślał. Czy Bóg,
który jest w tobie, jest w stanie to zrobić? Odpowiedź jest: TAK!.
Moi drodzy, to będzie wymagało pracy. Kiedy zaczniesz zmieniać to kim
jesteś, jak się zachowujesz i jak reagujesz na dane sytuacje, to zmieniasz
również ludzkość, czy nie tak? Zmieniasz swoją podstawową ludzką
naturę. To jest moje zaproszenie. Nigdy jeszcze w duchowej historii
ludzkości, od czasu jak planeta została spirytualnie zapłodniona, komórki
twojego ciała nie były tak gotowe na zaakceptowanie sugestii zmian
zachowania – co pracuje a co nie pracuje. Powtórzę jeszcze raz: Nową
stabilnością dla planety jest paradygmat zbalansowanego przetrwania.
Zbalansowani są ci, którzy będą postrzegani jako silni. To są ci, którzy
przetrwali chaos zmian zachodzących wokół nich. To są ci, którzy stworzą
pokój na planecie.
Nowy Balans
W przeszłości ci, którzy przyciągali najwięcej uwagi i zdobywali to co
chcieli, to byli ludzie zachowujący się chaotycznie. Jednakże, w nowej
energii będą postrzegani jako nieroztropne dzieci, o bardzo złym
zachowaniu. Ludzkość to zobaczy i zamiast tego będzie szukać balansu.
Pojedynczy ludzie, biznesy i organizacje duchowe, będą poszukiwać
balansu, który ma sens spirytualny i zdrowy rozsądek. Nowa Era jest
również nazywana ezoteryką. Są miejsca na planecie, gdzie Nowa Era
znaczy „kult”. Dlatego w moich przekazach często zastępuję słowo Nowa
Era słowem ezoteryka i używam tych sformułowań w sposób zamienny.
Mówię o tym teraz, aby było jasne to, co będzie dalej.
Dobroczynni Pomocnicy
Jest wielu, którzy przekazują informacje od wspaniałych ezoterycznych
grupowych istot. Niektóre imiona tych grup są dobrze znane, gdyż
przekazy od nich odbywają się już długi okres czasu. Wspomnę niektóre z

imion tych grup, które działają obecnie. Zrobię to z pełną miłością i bez
żadnego zamiaru, aby obrazić kogokolwiek z ludzi. Wręcz przeciwnie,
zrobię to, aby otworzyć możliwości na informacje, przerastające to co oni
przekazują. Jest wiele grup, od których dochodzą przekazy i wiele
napisanych książek zawierających te przekazy. Wspomnijmy Arkturian,
którzy są z Syriusza i Oriona oraz Plejadian, ale jest ich o wiele więcej.
Jednakże dla wielu, jest to konfundujące i nie wiedzą dokładnie co mają o
tym myśleć.
Wiem, w jaki sposób ludzie myślą. My żyjemy z wami. Pomagamy wam,
gdy macie trudności. Płaczemy z wami, śmiejemy się z wami i jesteśmy
waszą podporą. Kiedy pojawia się człowiek przekazujący informacje,
(czaneler) i jego przekaz rezonuje z wami to jesteście tym zainteresowani.
Na przykład, może to być przekaz z Oriona. Wtedy odbierający może
powiedzieć: „To są moi ludzie! Ja uwielbiam te informacje”. Następnie
przyczepia się do tych informacji, robi wokół nich barierę i tylko tego źródła
chce używać. Kiedy ktoś go zapyta: „a co sądzisz o Arkturianach?” to
odpowie: Nie znam ich. Nigdy o nich nie słyszałem. Znam tylko tych z
Oriona i oni są prawdziwi, gdyż to, co podają rezonuje ze mną i oni mi
pomagają.
To reprezentuje ludzi z najlepszej strony trójwymiarowej (3D). Czy widzicie
teraz, co się stało? Inne grupy przekazujące zostały wyłączone, gdyż ta
JEDNA grupa była pierwsza lub rezonowała. To jest to, co czyni motywacja
przeżycia, ona separuje i wyłącza. Instytucjonalne religie robiły to przez
wiele lat doprowadzając Ziemię do tego, że uznaje się JEDNEGO BOGA
łącznie z tysiącami „szufladek” oddzielających. To nie jest zdrowy
rozsądek. Ja pragnę zdemaskować te ezoteryczne grupy, o których
wspominałem. Nadszedł bowiem czas, ezoteryczny człowieku, żeby
zobaczyć piękno całego systemu, gdyż Nowa Era również oddzieliła się od
wspaniałości prawdy, zaszufladkowaniem i oddzieleniem.
Wszystkie te grupy, o których wspominałem są podobne. Chcę jednak
zacząć od początku. Zacznę od historii galaktyki i przepięknej opowieści,
którą być może słyszeliście już ode mnie lub kogoś innego. Jest to jedna z
tych przepięknych historii, którą chcemy wam opowiedzieć.

Historia Waszej Galaktyki
Dawno, dawno temu, została stworzona galaktyka, która była wypełniona
miłością Boga. Kreatywne źródło, które ją stworzyło, dysponowało
dobroczynnym układem, który miał wiele bilionów lat, jak również
wystarczającą ilością czasu aby stworzyć miliony planet różnego rodzaju.
Fizyka tej galaktyki była ukierunkowana na osiągnięcia, balans i życie. Jak
przypuszczacie, to nie była fizyka przypadkowości, lecz fizyka z
dobroczynnym celem. Kiedy planety wystygły i wystartowało na nich życie,
każda planeta, po kolei miała wybór, aby otrzymać spirytualne ziarno. DNA
ludzi na każdej planecie zostało trochę zmienione i rozpoczął się test
trwający tysiące lat. Test ten polegał na tym, czy w procesie życia odkryją
oni Boga w sobie – to znaczy dobroczynny system kreacji. Jeżeli go
odkryją to otrzymają pozwolenie wzniesienia się (ang.ascention),do
miejsca gdzie układ fizyczny wtapia się w wielkowymiarowość.
Tysiące lat zajmuje przejście planety w stan wzniesienia. W tym procesie
przechodzenia, cywilizacja na planecie zbliża się bardzo do stwórcy
wszystkich rzeczy. Również, w pewnym momencie tego procesu, ta
cywilizacja zostaje poproszona, aby wybrać inną planetę w galaktyce,
bardzo odległą od ich planety i zapłodnić tę planetę swoim uświęconym
DNA. Czy jest to jasne dla was? To jest ten system, o którym mówiliśmy.
Ludzie na wybranej planecie, poprzez swoją wolną wolę, otrzymują
intuicyjną zdolność posiadania duszy i bycia świadomym dobra i zła, co
może rozpocząć odkrywanie zagadki-układanki, lub też nie.
Będą tacy, którzy zapytają „Dobrze Kryon, ale skąd się wzięło pierwsze
nasienie?” Ono przyszło ze środka, Wspaniałego Centralnego Słońca,
jądra tego, co nazywacie Bogiem, z kreatywnego źródła, które jest
wszędzie. Szczegóły tego procesu nie są istotne. Jest o wiele bardziej
istotniejsze oddychać świeżym powietrzem niż pytać, skąd to powietrze się
wzięło (metafora).
Dlaczego jest rzeczą ważną abyście o tym wiedzieli? Bo macie członków
Rodziny w waszej galaktyce! Po pierwsze, oni są bardzo do was podobni.
Po drugie, posiadają bardzo podobne DNA. Powiedzmy o tym jaśniej.
Podam informację, którą już otrzymaliście ode mnie, potrzebujecie
usłyszeć ją jeszcze raz, by ją zapamiętać. Kiedy zaczniecie odkrywać
proste formy życia w układzie słonecznym i poza nim, to zobaczycie, że

struktura cząsteczek typu DNA jest wspólna. Znajdziecie, że wasza planeta
nie jest odizolowana od galaktyki w procesach rozwoju i kreowania.
W rzeczywistości rozwój ewolucyjny na danej planecie jest o tyle unikalny,
o ile zależy od środowiska danej planety. Upraszczając, DNA wykształca
się ewolucyjnie w skomplikowane formy życia, w sposób naturalny
i biofizyka tego procesu jest częścią rozwoju życia wszędzie w galaktyce.
To nie jest proces unikalny tylko na ziemi.
Wasi krewni z tych innych światów są humanoidalni i wyglądają tak jak wy.
Niektórzy są więksi, a niektórzy mniejsi i jest to zależne od sposobu
odżywiania i poziomu grawitacji. Lecz nie są to przerażające kreatury z 14ma oczami, trzema rękami i skrzeczącym głosem. Pewnego dnia, będzie to
jedno z waszych największych odkryć, że życie podobne do waszego, jest
wszędzie. Mówię wam moi drodzy, że kiedy to odkryjecie i zrozumiecie, co
to znaczy, to zrozumiecie również wszystko, co dotyczy inteligentnej (nie
chaotycznej) konstrukcji wszechświata i pojmiecie „dobroczynność” obecną
w galaktyce i na waszej planecie, która powoduje to, że stworzone rzeczy
są takie same wszędzie.
Czy potraficie sobie wyobrazić startującą cywilizację biliony lat temu?
Jedną planetę, tą pierwszą, zapłodnioną wiedzą o Bogu? Czy wyobrażacie
sobie, że to jest w ogóle możliwe aby to zaistniało na planecie? Narazie
nie chcę identyfikować ani tej planety ani członków tej rasy, która to zrobiła.
Było to bardzo dawno temu. Zajęło to miliony lat i udało się pomimo
wszelkich przeciwności. Przy okazji chcę powiedzieć, że jest to historia,
którą tu u nas znamy i kochamy. Historia tego początku jest niesamowita.
Jest to historia o tych, którzy zasiali te ziarna wiedzy na wybranej planecie,
pod nieskończonym i rozgwieżdżonym niebem. Jest to również historia o
tym, co przeżyli w trakcie realizacji tego zadania. W znaczeniu
metaforycznym wygląda to tak, jak byście musieli wybrać jedno ziarnko
piasku na rozległej piaszczystej plaży, na której wzrok nie sięga krańców.
Oni znaleźli tą planetę i zapłodnili informacją. Nazwy tej planety też nie
znacie, ponieważ było to bardzo dawno temu. Na tej planecie eksperyment
się nie powiódł i zapłodnili następną. Na niej też nie było sukcesu,
zapłodnili więc następną. Na trzeciej wreszcie się powiodło, jednak jej imię
też znika w dalekiej przeszłości.

Średnio biorąc, poszczególnej planecie zajmuje około miliona lat, żeby
przejść od zapłodnienia do graduacji. Co czujecie w związku z tym?
Zapytajmy: Jak myślicie, w którym roku spirytualnego rozwoju, wy
jesteście? Czy miałoby sens dla was, gdybym powiedział, że jesteście w
pierwszym roku? Wydaje się więc, że macie jeszcze bardzo długą drogę
przed sobą!
Chcę jednak podkreślić – przekroczyliście punkt zwrotny decyzji. Jest to
punkt, od którego ludzie na planecie powoli zaczynają rozumieć co robią
i jaki jest ich cel. To jest dopiero początek odliczania czasu i nie smućcie
się tym: „Jak to Kryon? Myśleliśmy, że to zajmie tylko kilka generacji”.
Naprawdę? Czy rzeczywiście myślicie, że za kilka generacji już będziecie
wszyscy w stanie oświeconym? Niestety są tacy, którzy tak myślą lecz
zacznijcie używać zdrowego rozsądku w tej materii.
I tak moi drodzy, dobra wiadomość to to, że wszystkie problemy przebijania
się przez starą energię, poprzez ostatnie trzydzieści tysięcy (30 000) lat są
już za wami. Zaczynają się otwierać możliwości, na które czekaliście. To
jest to, po co przybyliście na ziemię i następne dobre wiadomości to to, że
niezależnie od tego jak długo to zajmie, osobiście będziecie partycypować
w całym przyszłym postępie. Nikt z was tego „nie prześpi’ (metaforycznie).
Każde wasze następne wcielenie będzie w Nowej Energii. Kiedy odrodzicie
się jako nowi ludzie, powiedzmy za 300 lat, będzie to inne narodzenie.
Kiedy otworzycie oczy to nie tylko rozpoznacie matkę, ale i całą ziemię.
W ciągu kilku dni wasz rozum powie, witam z powrotem! Jak tylko oczy
zaczną pracować, dziecko natychmiast przypomni sobie: to jest kubek, to
jest jedzenie, a to jest stworzenie, które jest moim tatą. Wszystko to będzie
zrozumiałe dla was i w ciągu miesiąca lub dwóch, lub może nawet
wcześniej zaczniecie chodzić. Nie będziecie się musieli uczyć czytać
(chyba, że będzie to język którego nigdy nie uczyliście się). Już o tym
mówiliśmy wcześniej. Oczekujcie tego. Czy zdrowy rozsądek nie mówi
wam, że już czas przestać uczyć się tego samego w kółko? Zamiast tego
już jest czas żeby to pamiętać!
To jest to, co spirytualna ewolucja wykreuje. Będą pewne rzeczy, o których
jeszcze wam nie mówiliśmy. Rzeczy te spowodują przyspieszenie ewolucji.
Będą mistrzowie, którzy wrócą na ziemię. Nie rozpoznacie w nich mistrzów.
Natomiast będą to wynalazcy. Oni nie będą mieli z tym problemu, gdyż

dokonają wielowymiarowych wynalazków, które pozwolą zrozumieć
podstawową budowę materii. To być może was nie będzie interesować,
lecz puśćmy trochę wodze wyobraźni. Czy zdajecie sobie sprawę, że gdy
zrozumiecie podstawową budowę materii, to możecie zacząć ją
modelować? Mając i używając tej technologii, można będzie na przykład
zmieniać masę. Podobnie jak komórki rozrodcze ciała, materia również
posiada określony szablon.
Nie polegajcie tylko na tym co ja mówię, skierujcie pytanie do fizyka: Czy
gdybyś miał odpowiednie narzędzia i wiedzę, to czy mógłbyś replikować
struktury atomowe? Jego odpowiedź będzie: - tak. Mówię wam o tym, jakie
są możliwości dlatego, że nie będzie wtedy tych okropnych zawirowań
w postaci wojen lub plag. Czy jesteście sobie teraz w stanie wyobrazić jak
to pracuje? Jest to nowy sposób przetrwania.
Im bardziej będziecie kooperować między sobą i widzieć we wnętrzu
każdego człowieka Boga, tym więcej będziecie otrzymywać jako
planeta i indywidualnie.
Biliony lat temu, pewna planeta była w kontakcie z inną przez miliony lat
i przez kilka obrotów wokół centrum galaktyki. Ponieważ wszystkie gwiazdy
i planety obracają się wokół centrum galaktyki z tą samą prędkością, stąd
też bierze się jednostka czasu użytecznego dla wszystkich inteligentnych
cywilizacji w galaktyce. Każde słońce i planety z nim związane, mają ten
sam pomiar czasu, jeżeli mierzyć czas w obrotach lub częściowych
obrotach, wokół centrum galaktyki. W ten sposób planetarne cywilizacje
mogą być „na tym samym czasie”. Gdybyście próbowali rozmawiać z inną
cywilizacją używając ziemskich lat, to nie będą wiedzieli o czym mówicie,
gdyż ich lata są inne.
Plejadianie są waszymi rodzicami. Kiedy ich planeta osiągnęła stopień
wzniesienia, mając pełnię Boga w DNA, zdali sobie sprawę z procesu,
przez który przeszli. Zrozumieli, po co istnieją ich szyszynki, które
otworzyły się całkowicie, ich DNA zaczęło pracować ze 100% wydajnością.
Jednak oni, nadal pozostali w ciałach fizycznych. Czy zdajecie sobie
sprawę co to znaczy? Nie próbujcie szukać ich statków w 3D. Te wspaniałe
istoty są w stanie kwantowego połączenia z wami i przybywają lub
odchodzą, kiedy chcą. Dzieje się to za pomocą procesu myślowego.

Ziemia była następną i jedyną planetą po ich planecie do rozpoczęcia
spirytualnego rozwoju. Plejadianie są spirytualnymi rodzicami dla was.
Należy pamiętać, że Plejadianie mieli również swoich spirytualnych
rodziców. Imiona ich rodziców i rodziców ich rodziców pochodzą z planet
Arkturus, Orion i Syriusz. Oni wszyscy również mieli swoich spirytualnych
rodziców i tak dalej. Posłuchajcie: - każda z tych indywidualnych grup jest
częścią „źródła kreatywności grupy rodzinnej”. Niektórzy są waszymi
spirytualnymi dziadkami, a niektórzy pradziadkami. Niektórzy idą jeszcze
dalej. Na ziemi są również „istoty starożytne” pochodzące z innych części
galaktyki, które są po prostu po to, żeby pomagać.
Zadam pytanie: Co wiecie o cechach biologicznych dziadków/babć, których
nie mają wasi rodzice? Co czujecie, myśląc o waszych dziadkach/babciach
żywych lub umarłych? Odczuwacie ich inaczej niż rodziców. Wasi rodzice
są do codziennych spraw, a wasi dziadkowie/babcie odgrywają inne role.
Wasi dziadkowie/babcie są tymi, którzy „bawią się” z wami, pomagają wam
i zabierają na wycieczki. Mama i Tato? - są inni i do innych zadań. Oni są
po to, aby zapewnić wam przetrwanie i nauczyć zasad życia.
Plejadianie zasiali wasze ziarna spirytualne i oni są odpowiedzialni za
informacje, które znajdziecie w „skrytkach czasu” po ich otwarciu. To są
ci, którzy prowadzą was przez wszystkie testy Siatki Krystalicznej lub
innego systemu, który stworzyli do przebudzenie i przetrwanie do
współpracy z wami. To są ci, którzy mówią: - zbierzcie się, działajcie!
Natomiast dziadkowie/babcie, to są ci, którzy dają cieplejszą pomoc, gdyż
mają „więcej czasu” i nie mają takiego zakresu odpowiedzialności, jaki
mają rodzice. Oni również są o wiele „starsi” i bardziej „dorośli” niż rodzice.
Czy rozumiecie, jak to się wszystko rozwija? Istoty z Arkturus, Oriona
i Syriusza mają swoje części w waszym DNA, gdyż posiadacie
„galaktyczne pochodzenie z Akaszy”. W ten sposób „znacie” ich i oni znają
was. Oni tworzą prawdopodobnie najbardziej pomocną grupę na planecie.
Proszę, nie oddzielajcie ich od innych grup i nie czcijcie ich. Zrozumcie jak
ten system działa. Obejmijcie ich wszystkich i przyjmijcie do wiadomości,
że są tutaj w tym pomieszczeniu i w tym channellingu. Oni są niezwykle
zadowoleni z tego, że odkrywamy, kim rzeczywiście są. Osoby, które
przekazują ich energię, mogą twierdzić, że informacja pochodzi z tych, czy
tamtych miejsc. Proszę, zwróćcie uwagę na metafory zawarte w tych

channellingach, które wskazują na prawdę o nich. Powód, dla którego te
grupy są tutaj obecne jest taki, że oni są waszymi dziadkami/babciami
i pradziadkami/prababciami. To jest też powód, dla którego czujecie się tak
dobrze w ich obecności i powód, dla którego niektóre z ich channellingów
są tak przejrzyste i doskonałe. Oni was kochają i doskonale znają.
Jest rzeczą ważną dla starych dusz, które tu siedzą przede mną, by
rozumiały informacje jakie dostają odemnie. Mówiąc o tym, nie używam
żadnego kodu lub metafor. Przekazuję informacje o rzeczywistości
i pięknym zdrowym rozsądku. Ta informacja pochodzi bezpośrednio
z kreatywnego źródła, które nazywacie Bogiem. Moi drodzy, Bóg jest
czymś o wiele większym, niż cokolwiek byście słyszeli o Nim. Gdy już
zaczynacie to rozumieć, proszę, pamiętajcie o jeszcze jednej informacji,
którą wam przekażę zanim się pożegnamy. Jak zaczynacie pojmować
wspaniałość Boga to pamiętajcie, że linia waszej Akaszy pochodzi od
Boga. Rozważajcie to. Nadszedł czas, abyście się zebrali w sobie i z
pełnym przekonaniem przyjęli odpowiedzialność za to pochodzenie.
Powiedzcie również „witajcie” do waszych pradziadków/prababek.
Być może, że pradziadkowie/prababki czekali bardzo długo na to. Czy
jesteście tym przestraszeni? Na pewno niektórzy z was tak. Dla innych ta
prawda brzmi jak czysty dzwon i jest odpowiedzą na pytania, które ich
nurtowały od dawna. Moi drodzy, przyszła do was pomoc. Zaakceptujcie ją,
pracujcie z nią i używajcie jej!
I tak już jest.
Kryon
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