Przekaz na żywo od Kryona
"Powrót do przeszłości dla zyskania przyszłości"
Ten przekaz na żywo został otrzymany w Vancouver, BC, Kanada
5 wrzesień 2015
Aby pomóc czytelnikowi, ten przekaz został zmodyfikowany [przez Lee i
Kryona] dla większej klarowności. Niektóre informacje zostały dodane.
Często to, co wydarza się na żywo jest przepełnione energią następstw, które
komunikują to, czego słowo drukowane nie może. Udanego czytania tego
wzmocnionego przekazu z Vancouver.
Witajcie, moi drodzy, Jestem Kryon od usług magnetycznych. Zanim
zaczniemy, prosimy was ponownie, abyście nieznacznie zmienili
rzeczywistość swojego myślenia. Co się dzieje? Kto do was mówi? Skąd to
przychodzi? Proszę, aby mój partner (Lee Carroll - przyp. tłum) odsunął się
na bok, aby to, co powinno, mogło dziś do was przyjść. Czy potraficie wyjść
poza ramy waszego myślenia o tym, co wiecie? Najtrudniejszym wyzwaniem
dla ludzkości jest pójście w miejsce, w którym wcześniej nie była.
Przetrwanie jest uwarunkowane umiejętnością chodzenia w miejsca, które
znacie. Jeżeli nie byłeś w pewnym miejscu i nie masz żadnych informacji o
tym, jakie ono może być, możesz się wahać czy tam pójść. To ma sens. Nie
będziesz często otwierał drzwi z napisem: "nieznane". Zazwyczaj otwierasz
drzwi z napisem: "znane", bo czujesz się z tym komfortowo. Jedyny powód,
dla którego o tym mówię, wiąże się z tym, co nadchodzi. Chcę rozwinąć to,
co wiecie o ludzkości. Aby to zrobić, będę mówił o rzeczach
kontrowersyjnych. Ci, którzy będą czytali ten przekaz później, mogą mieć
zupełnie inny jego odbiór, niż Ci w tym pomieszczeniu (Ci, którzy słuchali go
na żywo - przyp. tłum.).
To pomieszczenie jest wypełnione energią, która nie może być
powielona w nagraniu, czy transkrypcie. Ci o podobnym myśleniu ustalają
punkty zbieżne w oparciu o ciągłość i przekonanie. Możesz powiedzieć, że
twoja wiara wzmacnia prawdę, którą niesiesz.
Czy wy naprawdę wiecie, kim jesteście?

Chcę szczególnie pomówić o ludzkości. Chcę wam powiedzieć o
pewnych rzeczach, które się wydarzyły na przestrzeni czasu i zrobić to w
sposób, w jaki nie zrobiłem tego wcześniej. Chciałbym przywołać pewne
tematy, które mogą być interesujące. Chcę to zrobić, ponieważ dzisiejszy
przekaz dotyczy ubogacenia ludzkiego doświadczenia, aby wam pokazać, że
jesteście więksi, niż wam się wydaje. Może byliście tu dłużej, niż możecie to
pojąć i to jest piękny koncept. Kiedy myślisz o ludzkiej historii, to jak daleko
wstecz ona sięga? Jeżeli zaczniemy poszukiwania, to od jak dawna jest ona
notowana? Panuje powszechna zgoda między naukowcami i historykami
uczącymi historii, że ludzka cywilizacja trwa tutaj tylko od około 11.000 lat.
Ja mówię o ludzkiej cywilizacji, nie o ludziach w biologicznym sensie, to
pozostawiam antropologom. Ja mówię o socjologii. Od jak dawna miasta,
systemy, religie są tutaj? Co mówią wam naukowcy? Jak daleko wstecz mamy
tego dowody? To może brzmieć jak powtórka czegoś, co omawialiśmy
wcześniej, ale to jest znacznie więcej.
W Istambule, w Turcji, siedzieliśmy przed dużą grupą i daliśmy
przekaz pod tytułem: "Nieznana historia Ziemi". Dzisiejszy przekaz jest
podobny, ale inny. Obietnica jest ta sama, ale wiadomość dotyczy czegoś
innego. Ludzka cywilizacja istnieje znacznie dłużej niż 11.000 lat. Kontynuuj
powoli, mój partnerze [przypomnienie dla Lee], aby ta wiadomość była
zwięzła i zrozumiała.
Wszystko co studiujecie o ludzkiej cywilizacji moi drodzy, wydaje się
wskazywać na początek, na około 10.000 do 11.000 lat temu. Wydaje się,
jakby to było wtedy, kiedy wszystko się zaczęło i kiedy powstały większe
miasta. Socjolodzy powiedzą, że to właśnie wtedy ludzkość przeszła z życia
plemiennego do bardziej kolektywnie zorientowanego życia miejskiego.
Kiedy cofniecie się wystarczająco daleko, jedni z pierwszych (ludzi - przyp.
tłum.), którzy mieli zaczątki świadomości organizacyjnej planu miasta, żyli
w Dolinie Indusu, którą dziś nazywacie starożytną Sumerią (starożytna
kraina leżąca w południowej części Mezopotamii, dziś południowy Irak przyp. tłum). To wydawało się być początkiem, który jest datowany na
11.000 lat temu. Wszystko od tego czasu nastąpiło zgodnie z zasadami
linearności, synchroniczności odkryć, gdzie jedna rzecz prowadziła do
następnej i przyniosła Egipskie Piramidy, Imperium Rzymskie i tak dalej. To
jest wasza rzekoma historia, jednak my metafizycznie wielokrotnie
stawialiśmy wyzwanie tej teorii mówiąc, że ludzkość ma prawie 50.000 lat i
(od tylu lat - przyp. tłum.) miała organizację, cywilizację, miasta,
świadomość i społeczną ewolucję. Jednakże Wy widzicie tylko jej 11.000 lat.

Co wydarzyło się na przestrzeni historii?
Gdzie tu jest prawda? Czemu jest tak, że nie możesz łatwo zobaczyć
tego, o czym Wam mówię? Jeżeli to prawda, czemu nie ma czarno- białych
dowodów? Czy jest możliwe, że miało miejsce jakieś zdarzenie, które
wymazało wszystkie wcześniejsze dowody? Czy mogły one być wymazane
do tego stopnia, że nie pokazują się współczesnym archeologom i
historykom? Odpowiedź brzmi: "tak". Jest to również rezultatem pogody i
zlodowacenia. Pamiętaj, że nie mówimy o milionach ludzi. To była znacznie
mniejsza populacja, ale ona istniała.
Są różne rzeczy, o których mógłbym teraz mówić, ale to co chciałbym
uczynić to posiać ziarna informacji i prawdy, które wzbogacą historię, ale jej
nie podważą. Nie jestem tu po to, aby podważać rzeczy poza przekonaniami,
jakie macie. Zamiast tego, jestem tu po to, aby dodać do tego co wam
powiedziano. To, co wam powiem dzisiaj, może się wydawać wydumane. W
końcu to jest przekaz chanellingowy. Jednakże ci, którzy będą to czytali w
przyszłości, dalekiej przyszłości, będą się uśmiechać, a to dlatego, że to co
teraz wam powiem, w istocie zostanie odkryte w pewnym punkcie w
przyszłości. To jest kwestia zaledwie kilku pokoleń, zanim będziecie mieli
instrumenty i narzędzia, które pokażą te rzeczy, które wyjaśnię wam teraz.
Niektóre rzeczy nigdy nie ujrzą światła dziennego, potrzebna by była im
maszyna czasu. Nie ma sposobu, abyście cofnęli się wystarczająco daleko,
aby zobaczyć rzeczy, o których wam powiem. Jednakże cywilizacja przed tą,
która ma 11,000 lat, jest możliwa do znalezienia.
Zaawansowane cywilizacje przeszłości
Pozwólcie, że przerwę ten przekaz, aby powiedzieć o czymś, co
rzekomo się z nim nie wiąże. Innymi słowy, o czymś, co wydaje się być poza
logiką tego przekazu, a nie jest. Pomiędzy starymi duszami istnieje
przemożne uczucie, że istniały poprzednio we wcieleniach z zaawansowaną
technologią. To jest wszechogarniający wzorzec. Mówiliśmy o tym
wcześniej. Wiele osób wierzy, że doświadczyło syndromu zatopionej wyspy
Atlantydy. Której? - pytam (ponieważ było ich wiele) i kiedy? Nie ma
znaczenia, bo wielu z was tam było. Niezliczone dusze mają to uczucie. W
rzeczywistości mówię o prawdzie waszej Akaszowej pamięci.
W przeważającej mierze, jest cała grupa ludzkości, która jest o tym
przekonana ze względu na uczucia jakich doznają w związku z intuicją
dotyczącą poprzedniego życia, przez sny, czy cokolwiek. Byli oni w rzeczy
samej częścią zaawansowanej cywilizacji, datowanej na dużo więcej niż

10.000 lat temu. Chcecie, abym to potwierdził? Dobrze więc! To jest prawda,
w 100% prawda! Jednak jak możecie to poczuć? Nie macie maszyny czasu,
prawda? A jednak ona istnieje. I tu nasuwa się pytanie: czy wasza historia
jest prawdziwa?
Wasza maszyna czasu - ludzki Akasz
Wasz zapis Akaszy jest tym, o czym tak naprawdę chcemy rozmawiać.
Indywidualny, osobisty zapis Akaszy dla starej duszy (większości z was) jest
tym, co intuicyjnie otwiera wam energie poprzednich żyć. Te najbardziej
energetyczne wyjdą na powierzchnię, nie w sposób liniowy (rok po roku)
lecz energetycznie, czyli pokaże się wam energia, a nie miejsce w historii. Co
było najbardziej dramatyczne, co się wydarzyło, co pozostało z wami - to jest
to - co pamiętasz i co często pojawia się w odczytach i snach. Wielu z was,
którzy tutaj siedzą powie: "Tak! Byłem częścią tego, zaawansowanego
społeczeństwa i mieliśmy wtedy wiele rzeczy, których teraz nie mamy".
Kochani, macie rację, jednakże teraz dam wam trochę informacji i to nie
takich jak myślicie. To jest poza kompetencją waszej logiki i innych rzeczy,
które miałyby dla was sens. A zatem oczekuj czegoś innego.
Uprzedzony mózg
Ludzki mózg jest skomplikowany i jedną z najpowszechniejszych
rzeczy, którą robi to analizuje rzeczy w oparciu o to, co wie z doświadczenia.
Pomyślcie tylko, że mózg nie może analizować rzeczy, o których nie wie.
Jeżeli wierzycie, że byliście częścią czegoś, co nazywacie "zaawansowaną
cywilizacją", wówczas mózg da wam obraz tego, opierając się na dzisiejszym
doświadczeniu, które mówi, jakby to mogło wyglądać.
Zdefiniujmy, co wasze mózgi pokazują wam, kiedy mówicie:
"zaawansowana". Z poziomu mózgu: - jeżeli mieliście zaawansowaną
technologicznie cywilizację, mieliście wówczas bardziej zaawansowane
rzeczy niż macie teraz. Komputery były mocniejsze, pewnie mieliście te
nieuchwytne, latające samochody, jak oczekiwaliście, mieliście laserową
technologię, ludzie leżeli na stołach, które ich diagnozowały i
natychmiastowo uzdrawiały. Byliście długowieczni. Tak? Od Kryona: Nic z
tych rzeczy!
Czy filmy science fiction nie są śmieszne? Nie ma w nich nic nowego.
Większość filmów science fiction pokazuje to, co obecnie macie
funkcjonujące lepiej. Latacie lepiej, przeliczacie lepiej, uzdrawiacie lepiej,
podróżujecie lepiej - prosta projekcja tego, co już wiecie. Wiecie tylko to, co
wiecie! Dlatego film science fiction o przyszłości, będzie pokazywał to, co już

macie i to pracujące lepiej. Kiedy podróżujecie przez przestrzeń, wciąż
używacie statków (w końcu to wszystko, co macie, tak?) Idea czegoś
kompletnie i totalnie nowego, czego jeszcze nigdy nie doświadczyliście,
nigdy nie zadziałałaby w filmie. Nie miałbyś punktu odniesienia. Nawet ci,
którzy myślą o dalekiej przyszłości i zabierają was w zewnętrzną przestrzeń
i do obcych cywilizacji, po prostu dają wam szybsze statki kosmiczne. One są
po prostu lepszą wersją tego, o czym już wiecie, nie tego czego nie znacie. Ja
wam powiem o tym, o czym nie wiecie.
Zaszyfrowana rzeczywistość
Pogmatwana, zaszyfrowana rzeczywistość jest niewygodna i może być
czymś, o czym marzysz, ale dla tych, którzy w niej żyją jest normalnością.
Dzikus w dżungli będzie myślał o przyszłości jako zaawansowanych dzidach,
które same latają, ale gdybyś włożył go do twojego świata lotów
samolotowych, internatu i portali społecznościowych, ukryłby się w
przerażeniu. To po prostu nie będzie dla niego realne.
Aby to zrozumieć, musimy stać się nieco tajemniczy. Kiedy energia
Kryona zeszła na ziemię po raz pierwszy wszystkie te lata temu, w 1989 roku
daliśmy wam przekaz, który mówił, że siatka magnetyczna waszej planety
jest odpowiedzialna za działanie oświeconej świadomości czyli, że twoje
DNA i rozwój ludzkości są powiązane z siatką magnetyczną. Nazwałem się
Mistrzem Magnetycznym i teraz wiecie czemu. Wiąże się to z siatką
magnetyczną i zmieniającą się ludzką świadomością. Czy jest możliwe, że
siatka magnetyczna ziemi zaczyna znów się zmieniać? Dawaliśmy wam
przekaz za przekazem na ten temat. Zaczęliśmy od powiedzenia, że siatka
zaczyna się przesuwać (dostosowywać). W ciągu ostatnich 10 lat przesunęla
się bardziej drastycznie, niż w przeciągu ostatnich 100. Nauka teraz
potwierdza, że to przesunięcie nastąpiło i wasze kompasy tego dowodzą.
Siatka musiała się przesunąć po to, aby się przygotować na to, co nadchodzi.
O
czym
mówiły
ostatnie
przekazy,
co
nadchodzi?
Zmieniająca się rzeczywistość dla Ziemi
Pozwólcie, że przypomnę przekaz pod tytułem "Przyszłość DNA"
(Minneapolis): przesuwacie się obecnie w inną część przestrzeni. Wasza
galaktyka obraca się wokół środka, i wszystkie gwiazdy i systemy słoneczne
poruszają się z tą samą prędkością i obracają w stosunku do siebie wokół
środka. Wasz system słoneczny przemieszcza się w nowe miejsce w
przestrzeni, w którym nigdy wcześniej nie był podczas istnienia ludzkości.

Zapytaj astronoma, co się dzieje i on ci powie, że ludzkość jaką znacie,
egzystuje w rodzaju bańki wypełnionej ochronnym światłem, które otacza
system słoneczny i że heliosfera słoneczna z nim współpracuje. Jednak nagle
widzą oni nadchodzącą zmianę, bańka zanika. Co ostatnio zauważyłeś w
związku ze słońcem? Ono się zmienia. Co zauważyłeś w związku z pogodą?
Zmienia się. I to wszystko wiąże się z tym, dokąd zmierza wasz system
słoneczny. Powiedziałem wam o tym i pokazałem jak popiera to nauka.
Następna rzecz, którą wam powiem jest taka, że ta nowa energia w
przestrzeni będzie zmieniać pole magnetyczne planety w sposób
wielowymiarowy, aby pomóc wesprzeć ludzki rozwój i ewolucję. Staniecie
się mądrzejsi, ponieważ siatka magnetyczna jest na to gotowa. Jest to
powiązane z ewolucyjnymi zmianami, które to umożliwi w waszym DNA.
Byliście gotowi na rozwój skoro przeżyliście rok 2012 bez zniszczenia siebie
i dokonaliście tego! Jednak musieliście mieć do tego fizykę świadomości i to
jest to, o czym rozmawiamy. Teraz uwaga, czemu bym o tym wspominał,
skoro mówię o historii i rozwiniętej rasie z przeszłości? Teraz wam powiem.
Przeszłość, której nie widać
Jakieś 11.000 lat temu, pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, mini
epoki lodowcowej, jeśli wolicie, miały miejsce pewne wydarzenia na tej
planecie. Możecie poszukać informacji na ten temat, jeśli chcecie i je
znajdziecie. Te wydarzenia wiążą się z tym, co nazwę nadzwyczajną
aktywnością plazmiczną w atmosferze. Siatka magnetyczna była bardzo,
bardzo różna. Masowe wybuchy ze słońca i tego typu wydarzenia, na
podstawie których są robione filmy, następowały i uderzały w magnetyczne
pole tej planety, co naładowało ją nowymi rodzajami plazmy. Możecie to
zobaczyć w historii nauki. To jest zawarte w rdzeniu lodu i w polu
magnetycznym, które możecie zmierzyć w warstwach Ziemi.
Inaczej było wtedy i chcę wam wyjaśnić, czym to było spowodowane.
Po pierwsze, to doprowadziło do śmierci na dużą skalę. Powiedzieliśmy
wam o tym wcześniej, że częściowo spowodowali to ludzie. Ludzkość
przeszła przez cztery etapy rozwoju cywilizacji, które za każdym razem
niemal doprowadziły do jej unicestwienia. Możecie przypomnieć sobie
przepowiednie sprzed iluś lat, które mówiły o ostatecznej wojnie milenijnej
z masową destrukcją. To jednak nie nastąpiło. To był etap czwarty,
prowadzący do etapu piątego. Rok 2013 i następne lata to etap piąty.
Powiedzieliśmy wam, żebyście popatrzyli na etap trzeci w "nieznanej
historii". Nie będzie wam łatwo znaleźć tam coś, o czym tu mówię. I historia
nie została unicestwiona przez broń, lecz raczej przez plazmiczny wyciek naturę.

Jednakże, znacznie wcześniej, wasza planeta miała atmosferę, która
była żywa w inny sposób, poprzez aktywność słońca (heliosferę), a ta
zmieniła
magnetyczną
siatkę
w
sposób,
który
umożliwił
ludzkości rozwinięcie DNA w 50%. Pamiętajcie, że wasze obecne
możliwości to 30-35%. "Poczekaj Kryonie, chcesz nam powiedzieć, że
cofnęliśmy się w naszym rozwoju?" Tak. W końcu odnajdziecie na to dowód zaawansowaną cywilizację.
Jeżeli mieliście wcielenia, kiedy czuliście, że byliście częścią
zaawansowanej cywilizacji, to tak było, a to dlatego, że wasza świadomość
była zaawansowana, nie wasza technologia. (Powtórz to jeszcze raz powoli).
Byliście w stanie osiągać waszą świadomością to, czego nie możecie teraz i
mogliście to osiągać z łatwością. Mogliście uzdrawiać wasze ciała
świadomością. Byli wśród was tacy, którzy mogli tworzyć materię z niczego,
a wszystko to dzięki zaawansowanemu myśleniu, a nie urządzeniom
mechanicznym. Przedstawiamy wam zasadę, która nie została jeszcze
odkryta: "Świadomość jest fizyką. To jest mierzalne pole, które manifestuje
fizyczną rzeczywistość". Czy kiedykolwiek zepsułeś komputer, albo
przepaliłeś żarówkę kiedy byłeś zły? Jak? To jest fizyka!
Stary wzorzec wciąż istnieje
Tak, byliście tam. Nie z latającymi samochodami i prawami
przeciwnymi grawitacji, ale z mądrością i wyższą fizyką, która jest wam
dobrze znana. Pamiętacie zaawansowaną mądrość i świadomość. Jest
powód, dla którego wszystko to wydaje się wam bardzo znajome. To wasze
zapisy Akaszy! Posłuchajcie, gdyż to jest wasza dzisiejsza lekcja: nie
odkrywacie nowych obszarów, ale odkrywacie to, co już kiedyś mieliście.
Powracacie do przeszłości, aby zrealizować waszą przyszłość. Wasze zapisy
Akaszy przebudzają się powoli od 2012 roku. Wzór na tą zaawansowaną
rzeczywistość już istnieje, bo już w niej żyliście lata świetlne temu. Ten wzór
Akaszy istnieje w was po to, aby przyśpieszyć ewolucję, w której obecnie
uczestniczycie. Już tego dokonaliście wcześniej! Jak się wam to podoba?
Stara duszo, to co pamiętasz, to zaawansowana cywilizacja sprzed
ponad 10,000 lat temu, ale jej nasiona zaczynają na nowo kiełkować. To nie
jest nowe, to nie jest nieznane i twój zapis Akaszy wie to. Twoja Wrodzoność
- Innate wie to. To co było wcześniej, urzeczywistni się na nowo i dla was to
nie będzie nowość. Powracacie do tego. Mówiliśmy o Atlantydzie i o tym, że
nie wy wszyscy, nie miliony was, byli na tonącej wyspie. Jednak wy wszyscy
myślicie, że tam byliście. To jest metafora unicestwienia ludzkości z wielu
powodów i ona jest prawdą, przeszliście przez to doświadczenie.

Większość z was została unicestwiona w tamtych czasach i to była
trzecia cywilizacja. Cywilizacja numer 2 miała swoje własne powody,
głównie związane z ziemią. Potem była nowa cywilizacja numer 4 (w waszej
obecnej 11,000-ej historii). Tak więc wszystko, co przypisujecie ludzkiej
cywilizacji, całe 11,000 lat, jest w istocie czwartą cywilizacją. Wiem, że to
brzmi dziwnie, ale nawet niektóre ze starożytnych mądrości
przekazywanych przez ludy tubylcze waszej planety o tym mówią. Jest to
częścią głoszonych przez nich nauk.
Moi kochani, wasza cywilizacja była tutaj od 50,000 lat. Pewnego dnia
nauka zgodzi się z tym, że istnieje utracona historia i zobaczy rzeczy takimi,
jakimi one są. Nie jesteście tacy młodzi. Wiele z waszych dusz jest bardzo
starych i mądrych i byliście tu bardzo długi okres czasu. Wasze zapisy
Akaszy są pełne informacji o tym. Czy rozumiecie, co wam dziś mówię? Macie
podwaliny pod przyszłość, ponieważ już jej doświadczyliście w przeszłości i
dlatego nie będziecie się jej obawiali, a kiedy zaczniecie jej doświadczać,
będzie to dla was bardzo komfortowe.
Moi drodzy, chcę żebyście przez chwilę popatrzeli w oczy dzieci
indygo. Ci, którzy są młodymi duszami są zagubieni, ale stare dusze są pewne
siebie. Być może zbyt pewne? One nie rozglądają się naokoło przerażone, że
są inne, zamiast tego patrzą się na was i się zastanawiają czemu się nie boisz
skoro jesteś taką ... starą energią. Oni przeszli przez to wcześniej! Oni są
starymi duszami i wiedzą co nadchodzi. Oni przeszli przez to
wcześniej! Możesz to rozpoznać po ich pewności siebie. Nie daj się zwieść
ich obliczom. Oni nie są nieustępliwi, oni po prostu budzą się do czegoś, co
pamiętają, na planecie, która tego nie widziała przez bardzo, bardzo długi
okres czasu.
Machina czasu Akaszy
Porozmawiajmy o wpisach Akaszy w nieco inny sposób. Być może
macie sny? Chciałbym wam coś powiedzieć o pamięci Akaszy. To nie jest w
porządku. Wasze zapisy Akaszy są bardzo uwarunkowane. One nie
pozwalają wam odczytać waszego doświadczenia w sposób liniowy, tak jak
czytacie książkę strona po stronie. Nie zobaczycie kim byliście i co robiliście,
aby potem przejść do kolejnej strony i zobaczyć kim byliście potem i co
potem robiliście, a to wszystko dlatego, że zapisy Akaszy są
wielowymiarowe i przedstawiają energię a nie historię. W nowej energii
istnieje powód, dla którego otrzymujecie refleksje, jakie otrzymujecie (sny,
które macie). Dla wielu z was wasze zapisy Akaszy pracują ponadplanowo i
dają wam wiele do przepracowania. Powód? Ponieważ musicie oczyścić te

rzeczy, aby móc dalej ruszyć do przodu. Nie pójdziecie dalej, dopóki nie
oczyścicie tych rzeczy. To jest piękno waszej Wrodzoności - Innate.
Zapis Akaszy jest w waszym DNA i dogłębnie na was wpływa poprzez
przyciąganie energii, konfrontowanie was z nią i proszenie was, abyście ją
rozpuścili. Wyzbądźcie się energii waszych poprzednich żyć. Macie pewne
interesujące sny. Powiedzmy, że utonęliście w poprzednim wcieleniu.
Powiedzmy, że to miało miejsce 1,000 wcieleń temu, ale to jest to, co
pamiętacie więc macie sny o topieniu się. Nie możecie oddychać. Na
poziomie fizycznym zakrztuszacie się i siadacie wyprostowani na łóżku.
"Znów ten sen!" A więc co istota ludzka robi z tym? To jest takie ciekawe! Dla
starej duszy, pierwsze pytanie to: "Co to znaczy? Co mam z tym zrobić?" To
jest prawidłowe. Ale ludzie nigdy prawdziwie nie analizują, co to znaczy.
Zamiast tego myślą, że to przepowiednia: "Utopię się, a więc lepiej nie zbliżać
się do wody". Myślą, że to przepowiednia dotycząca przyszłości. "Skoro mam
ten sam powtarzający się sen, to musi oznaczać, że coś się wydarzy". I następny
krok jest podyktowany strachem.
Kochani, ten piękny system przygotowania starych dusz na przyszłość
nie istnieje po to, aby kreować strach. Powiem wam, po co on istnieje. Ten
sen dotyczy tego, co się wam przytrafiło, co ma na was wpływ nawet dzisiaj.
Być może dotyczy to waszego gardła? Waszego oddychania albo jest to
rzeczywisty strach, którego doświadczacie, kiedy jesteście blisko wody. To
dotyczy wielu rzeczy z poprzednich wcieleń, które muszą być zobaczone,
rozpoznane i rozpuszczone na zawsze. Jeżeli rozpoznasz te energie podane
Tobie jak na talerzu, stara duszo, możesz je przekroczyć.
Być może możesz powiedzieć: "Dziękuję mojej Wrodzoności- Innate.
Dziękuję moim zapisom Akaszy, że pozwoliły mi zrozumieć znaczenie tego. Nie
boję się utonięcia. Nie boję się niczego. Nie pozwolę, aby to wpływało na moje
życie. Nie boję się przyszłości. Z radością wejdę do oceanu albo jeziora bez
strachu". To o to chodzi. Tak długo, jak coś w waszych zapisach Akaszy
wzbudza w was lęk poprzez sny lub doświadczenia poprzednich wcieleń,
będzie was to wstrzymywało. A więc to, co zaczyna się przytrafiać starym
duszom, to że poprzednie wcielenia, które są najbardziej energetyczne, albo
które zawierają najbardziej traumatyczne przeżycia będą wam
prezentowane jak na talerzu. Jak się wam to podoba? I kiedy to ma miejsce,
wzywam was, abyście się nie bali. Nie manifestujcie tego, bo wcześniej tego
doświadczaliście i nie twórzcie strachu wokół tego. Niezależnie od tego jak
prawdziwe się wam to wydaje, to nie jest przepowiednia! Nie jest! To jesteś
Ty, pracujący ze sobą.
Potęga snów z zapisów Akaszy

Ze snami jest tak. Stare dusze często mają sny z Akaszy. Nowe dusze
tylko przystosowują się do naszej planety. One śnią o innych rzeczach. Stare
dusze w tej energii zaczynają mieć sny, które mają znaczenie. Może macie
sny o rodzinie, tylko nikt nie gra roli, którą gra w rzeczywistości i nikt nie
jest we właściwym miejscu! Jednak niezależnie od tego jest dramat. Nic z
tego nie ma sensu. Być może masz siostrę, albo brata, albo matkę, albo ojca,
którego czujesz, ale nie rozpoznajesz, zmieszanych z tymi, których znasz.
Jesteś w miejscach, w których wcześniej nie byłeś, spotykając ludzi, których
jakoś znasz, ale nigdy nie spotkałeś w rzeczywistym życiu, wtedy odczuwasz
niebezpieczeństwo.
Co to wszystko może oznaczać? Budzicie się całkowicie zagubieni. Jaka
jest pierwsza ludzka reakcja? "O, zostanę zdradzony przez moją rodzinę". To
nie jest przepowiednia! Śmieję się, bo to jest taki ludzki zwyczaj wywodzący
się ze starej energii. Rzeczy, których nie rozumiecie zawsze interpretujecie
poprzez strach. Zamiast tego najwyższa pora, abyście zaczęli używać
mądrości. Jaka jest tu metafora? Co to znaczy? Zacznij analizować i
przyglądać się temu, co wydarzyło się w śnie. Nic nie jest dosłowne - nic.
Twój zapis Akaszy nie rozumuje dosłownie. On zna wielowymiarowe
odczucia i potencjały. I to jest wszystko, co zna, ale tobie przedstawia to w
postaci linearnych snów.
A więc w swoich snach masz nietypową rodzinę robiącą nietypowe
rzeczy. To nie jest siostra, brat, ojciec, czy matka z Twojego prawdziwego
życia. Zamiast tego to jest metafora rodziny, która reprezentuje duchową
metaforę, która się zmienia. Przemiana ma miejsce i zachęca cię do tego, abyś
był ostrożny, z kim masz kontakt. Jedyne niebezpieczeństwo to zmaganie się
z tymi, których uważałeś za swoją rodzinę (nawet duchową rodzinę), którzy
wciąż są w starej energii. Oni będą Cię powstrzymywać. To o to chodzi.
A więc to wymaga mądrej, nie opartej na strachu analizy pochodzącej
z tego, co jest wrodzone (Innate) i z intuicji. Są różne rodzaje snów, których
obecnie doświadczacie, które wasza wrodzoność - Innate prosi,
abyście przeanalizowali, zrozumieli i odpuścili. Rozkodowujecie wasze
poprzednie życie po to, abyście doświadczyli bardziej zbalansowanej
przyszłości.
Stara duszo, miałaś życie za życiem w tych starych energiach.
Prowadziłeś wojnę jedną po drugiej. Nienawidziliście siebie nawzajem,
zabijaliście siebie nawzajem i niesiecie te energie w swoich snach. Niektóre
z nich są tak dogłębne, że wpływają one na Twoje życie i na to jak się czujesz
i wszystkie one mogą ściągnąć was w dół w tej nowej energii. Matko! Musisz
przestać śnić o śmierci swoich dzieci. Mówię do kogoś, kto jest tu obecny i

kto czyta te słowa. Tylko dlatego, że coś się wydarzyło w odległej przeszłości,
nie oznacza, że się wydarzy tym razem. Wszyscy mieliście dzieci, które
umarły w waszych ramionach tuż po urodzeniu. Nigdy się im nie udało i dla
matki to budzi powtarzający się strach. Przeanalizuj: to jest sen o
przeszłości. Zrozum: to jest w zapisach Akaszy i powoduje stres. Odpuść:
pozbądź się tego. To jest stara energia, której nie jesteś częścią. Będziesz
mniej się starzał i żył lepiej, kiedy tego dokonasz.
To wymaga wiele pracy i dlatego nazywamy cię Pracownikiem Światła.
Byłeś tam i tego dokonałeś. Przetrwałeś te cywilizacje, z których niektóre
były niezwykle zaawansowane i dawały ci zaawansowaną świadomość
mądrości. To jest to, co na nowo próbujesz uchwycić. Nie możesz dojść do
zaawansowanego miejsca z ciemnymi wspomnieniami w swojej
świadomości. To, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 10,000 lat, kochani, jest
wciąż tam w waszych zapisach Akaszy. Część z tego wymaga waszego
rozprawienia się z tym.
To jest świetna wiadomość, nieprawdaż? Bogu zależy na Tobie
wystarczająco, aby Ci przynieść złe sny. I co Ty na to? Kiedy je masz chcę,
abyś się obudził i natychmiast rozpoczął świętowanie. Masz zły posmak w
ustach lub w mózgu. Jeżeli nie jesteś ostrożny, zły sen może zmarnować ci
dzień. To dlatego, że utrzymujecie ten stan w sobie, ponieważ jest
dramatyczny. Zamiast tego chciałbym, żebyś świętował. Masz odwagę
świętować zły sen? Potem chcę, abyś usiadł wyprostowany na łóżku i
przeanalizował. A następnie powiedz: "Dziękuje wam, zapisy Akaszy;
dziękuję Duchu Święty. Pomóż mi zrozumieć, co muszę wiedzieć i odpuścić".
Nieprzyjemne uczucie pochodzące ze złego snu rozpuści się w ramionach
Boga w jednej chwili. Miłość to spowoduje. Powiedz: "Odpuszczam to! Już
tego nie ma i to już nigdy nie powróci na mojej drodze ku mojej wspaniałości".
Pozbądź się starego, zanim wyruszysz ku nowemu.
Będzie wiele przekazów na ten temat, ponieważ są one nowe. One są
zaczątkami Nowego Człowieka. Wielu z was doświadczyło tego typu
nowych, intuitywnych energii. Moi drodzy, pamiętajcie: nie zrobiliście nic
złego i one nie są złą przepowiednią. One są Twoją własną Wrodzonością
Innate i zapisami Akaszy, przynoszącymi wam energie, abyście je rozpoznali
i rozpuścili.
To jest siła starej duszy w tej nowej energii. Reprezentujecie
Świadomość Ducha, który rozwinął się poprzez ostatnie tysiące lat. To jest
to, co jest wam przynależne. Wchodzicie w epokę, kiedy będziecie pamiętać
jak to było mieć mądrość, która nie tworzyła i nigdy nie stworzy wojen.
Mędrzec wie, że wojna nie jest rozwiązaniem, a jedynie zaostrzeniem

problemu. Historia również to pokazuje. Wyobraź sobie świadomość
światowych liderów, którzy to pamiętają!
To jest piękna wiadomość. Wcześniej nigdy nie było takiego czasu. To
nie jest powtórka tego, co już było w przeszłości. Następują zmiany i są
wśród was ci, którzy to czują. Świętujcie zmianę. Cokolwiek się z tobą dzieje,
świętuj to. Istnieje dobrodziejstwo miłości w waszym życiu, która przyniesie
wam dobre rzeczy. Odrzuć strach przed przyszłością i zacznij świętować to,
co nadchodzi. To jest dzisiejszy przekaz i nie pochodzi on tylko od Kryona.
To jest wiadomość Nowej Epoki. Jesteś w stanie powiedzieć, "Kocham
ludzkość za to i za to co nadchodzi"? Kiedy powracasz do przeszłości, aby móc
osiągnąć przyszłość, będziesz mógł to osiągnąć.

I tak to jest
Kryon
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