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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Azt gondoltad, hogy legalább meleg lesz ebben a teremben? Várj csak! (A helyhiányra és arra utal, hogy emiatt
mindenkinek szorosan egymás mellett kell ülnie.) Megérkezett a kíséret, jelenlétét érzékelheted. A terem hátsó részéből
indul és előre halad. Már itt volt egy ideje a tizenegyedik emeleten. Csütörtökön (három napja), valami történt itt nagyon
késő este. A terem elkezdett felmelegedni és entitások kezdtek érkezni, néhányukat ismeritek is. A terem háromnapos
előkészülete kezdődött el, hogy mindannyian beférjetek és mindannyian jelen lehessetek, hogy meghallgathassátok a
Család szavait.
Tudom, hogy kik vannak itt! Ez nem egy félelmet keltő állítás. Tudom, hogy kik vagytok, családtagok. Ebben a teremben
csak egy ember van, aki először él a Földön. Elég furcsán hangzik, de ez a személy az elsők között van, aki befogadja az
energiát, habár frissen érkezett a Földre valahonnan máshonnan. Ez nem kirívó és különös, hogy valaki aki először él itt,
már az ösvényen halad. Ti többiek már sokszor jöttetek és mentetek a bolygóra! Mi benneteket „öreg lelkeknek”
nevezünk, néhányan közületek lemúriaiak - és tudjátok, hogy kik vagytok. Mindannyian egy kis helyen gyűltetek össze.
Mindannyian tudjátok, hogy ezt a beszédet most felvesszük. Ez az átirat el fog jutni a szemeihez és füleihez sok
olvasónak és hallgatónak, így kedveseim, ebben a teremben hadd üdvözöljük az olvasókat és a hallgatókat, mivel ők is itt
vannak most velünk a teremben. Hadd csatlakozzanak hozzátok ebben az előadóteremben… több tízezren lesznek. Ez az
üzenet elérhető lesz a Földön élők számára, sokkal az után is, hogy a közvetítés eszköze már elment és otthon lesz
velem. Akik ezt az oldalt olvassák, láthatják, tudjuk kik fognak részt venni ebben az energiában a jövőben, melyet mi
történelemnek nevezünk. (Kryon a Föld jövőjét „történelemként” látja, mivel a jövő múlttá válik, az idő múlásának
köszönhetően és Kryon a „most”-ban van.)
Nos olvasó, üdvözlünk téged és azt mondjuk, hogy a mai napon elhangzó szavak mindannyiótokhoz szólnak. Olvasó és
hallgató, most hozzád szólok és újra felteszem a kérdést, melyet már oly sokszor megkérdeztünk: miért vagy itt? Miért
tapadnak szemeid a laphoz és miért hallgatják ezt a füleid? Talán gyógyulásért jöttél? Ó, igen, ez egy megfelelő hely erre.
Már mindent elértél, vagy ezek azok a dolgok, melyeken még dolgozol? Érdekel valami olyasmin keresztüli fejlődés, amit
mi megvilágosodásként írtunk körbe? Szeretnél világítótoronnyá válni?
Teljes mértékben szabad akarattal adjuk át neked ezt az üzenetet a mai napon. Ez az üzenet a szabad akaratról szól és
arról a választásról, hogy spirituálisán továbblépj. Ez egy alapvető üzenet, egy egyszerű üzenet, de megint megválaszol
néhány kérdést, hogy elgondolkodhass rajta. Sokan kérdezősködtek a megvilágosodásról. Nos, hadd szóljak hozzád mindannyiótokhoz, olvasók és hallgatók -, azt mondjuk nektek: gyógyulásért érkeztetek? Ez egy közös téma itt ma, nem?
Olvasó, miért olvasod ezt? Találsz itt valamit a magad számára? Mi az, ami a testedben lakozik, amit ma meg szeretnél
változtatni? Az isteni átjárja ezt a termet. Vannak útmutatók akikről nem tudsz, mégis jelen vannak. Talán szeretnéd
üdvözölni őket? Talán szeretnéd elkezdeni érezni őket, hogy legyen engedélyük megérinteni téged. Néhányan lehet, hogy
az illatukat is érzitek… azokét, akiket nem vártatok, hogy megjelennek.
Már többször meséltem neked egy rendszerről, de még mindig nem érted és még mindig nem hiszel benne. Talán ma
megérintenek úgy, hogy végre elhiszed. Elmondtuk nektek, hogy azok akiket szerettél és elvesztettél, részévé váltak a
segítőid táborának - egész életedre. Tudtad ezt? Elhiszed? Ó, ez az a „misztikus felfogás”, nem? Te amikor áttértél a
másik oldalra legutóbbi bolygón való léted után, valakinek a vezetőjévé váltál aki a mai napig is él. Ez azt jelenti, hogy
kettős szerepet terveztél ezen a bolygón. Azt hiszed, hogy egyszemélyben jársz-kelsz itt és amikor belenézel a tükörbe,
csak egy arcot látsz. Hadd mondjak el megint valamit: te több helyen vagy jelen, csodás dolgokat téve ezen a bolygón.
Ezenfelül még mindig másokkal együtt is jelen vagy a saját karmikus csoportodon belül mint vezető. Tudtad ezt?
Azt kérdezhetnéd: „Hogyan lehetséges ez? Ezt nem érzem.” De igen. Ez felelős időnként azért, amit ikerlángoknak vagy
lélektársaknak neveztél … mindenfajta kapcsolatért melyet néhány olyan emberrel szemben érzel, akikhez nem fűz
amúgy semmi, akikkel sosem leszel, de találkozol az úton. Amikor találkozol velük, azt mondod: „Tudom, hogy van
köztünk valamilyen kapcsolat, de nem tudom, mi az.” Fogalmad sincsen, hogy ami közös bennetek, az a
kvantumkapcsolódás - talán akár egymás vezetői is vagytok. Annyira összetett ez, hogy meg sem próbáljuk elmagyarázni.
El fog jönni a napja, amikor ezt mind megérted. Ezt csak azért említettük meg, hogy elkezd megérteni a valódi
kapcsolatot, mely egymáshoz és hozzám is fűz benneteket. Később az év folyamán, fogok még erről beszélni.
Erre a Földre úgy érkeztél, hogy készen álltál arra, hogy segítsd az emberiséget és mégis úgy érzed, egyedül vagy, úgy
érzed egyes számban vagy. Szeretnéd tudni miért vagy itt? Elmondom neked. Hadd térjek vissza rá megint. Volt egy idő
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amikor beleereszkedtél a „születés fuvallatába”, amikor fogtuk a kezed, melletted voltunk és egy pillanatra
visszatartottunk. Még nem indultál el, még nem volt itt az ideje, hogy menj és megkérdeztünk: „Biztos vagy benne, hogy
menni akarsz? Valóban szeretnéd, hogy a Földön élj?” Ekkor azt mondtad: „Igen. Nézd mi folyik ott lent, megvan rá a

lehetőség, a lehetőség, hogy mindezt meg tudjuk változtatni.”

Nincs itt olyan az olvasók és a hallgatók közül sem, akik ne mentek volna át ezen az eseménysorozaton, mégis
csodálkozol, hogy miért szeretünk annyira amennyire szeretünk! Valóban élénk képet festek le arról, hogy hogyan
kezdődött, igaz? Ez még ennél is fenségesebb. El sem tudod képzelni. Áldottak vagytok Univerzum lényei! Mindannyian
kapcsolódnak hozzád és tudják a nevedet - nem azt amelyet most viselsz, hanem az igazit - azt amelyet mi fényben
éneklünk neked, minden alkalommal amikor meglátunk.
Az élet célja felfedezni az életet az életen belül… a háromdimenziós létezésben megbújó istenit. Lehet, hogy ezért
születtél? Érzel egy hívást, hogy ezt felkutasd? Néhányan igen. Néhányan nem. Ez a szabad akarat kérdése a munka
során.
Miért is fognál bele?
Nos, hadd beszéljünk a szabad akaratról és arról ami előtted áll. Az intellektuális emberi elme logikus kérdéseket tesz fel
a nem-intellektuális, interdimenzionális lényéről. A kérdések mindig ugyanazok: „Nos Kryon, ezt meg szeretnénk tenni, de

tudod nincs túl sok bizonyíték rá. Adj nekünk néhány bizonyítékot és akkor talán majd rálépünk a megvilágosodás útjára.”

Ez egy érdekes téma az emberek számára. Tudod, nincs igazi visszajelzés az interdimenzionális úton, mert még nem vagy
interdimenzionális.
Gondold át: amikor megjelensz a bolygón három dimenzióban, az egyik első dolog amit teszel és amit tudsz, hogy tudod,
hogy kell enni. Ezt ösztönösen teszed. Tudod hogyan kezdd és tudod, mikor hagyd abba. Nem úgy tűnik mintha zavarna,
hogy minden egyes napon enned kell, habár már tegnap is ettél. Ez nem furcsa? Mindig kapsz háromdimenziós
visszajelzést, tájékoztatást kémiai úton, hogy mikor vagy tele. Mindannyian tudtok az étkezésről.
Mi a helyzet akkor, ha létezik étvágy valamire ami interdimenzionális? Sokan kezdtek erre felébredni, mivel a fátyol
elkezdett fellebbenni. Mi történik akkor, ha ez egy spirituális éhség? Kérdezed: „Hogyan kezdjem? Hol van az étel? Mit
tegyek? Mikor vagyok tele? Mikor vagyok túlzottan tele?” Azt mondjuk neked erre, hogy ez egy örök dilemma. Ez olyan
mint a tyúk és a tojás - nincs interdimenzionális visszajelzés, amíg te magad nem válsz interdimenzionálissá. Tehát az
első kérdés ezért: „Hogyan kezdjem? Hol kezdjem? Van bizonyíték arra, hogy ez valós?”
Az egyetlen bizonyíték melyet felajánlunk, ez: miért lennél itt és miért tennéd fel ezt a kérdést? Miért szegeződnek a
szemeid erre az oldalra? Létezik valóban egyfajta interdimenzionális spirituális éhség, mely meglátogat most és azt
kérdezi: „Több létezik annál, mint amit elmondtak nekem? Létezik más is?” Engedd, hogy ez most elegendő
bizonyítékként szolgáljon számodra - a tény, hogy ez itt van előtted és hogy olvasod. Vagy mindannyian azt gondoljátok,
hogy ez csak egy véletlen? Kedvesem, ha itt ülsz és olvasod ezeket a szavakat és szerinted nem létezik spirituális éhség,
akkor hagyd abba az ezirányú erőfeszítést. Ez nem neked való, ez még nem a megfelelő idő és lehet, hogy sosem jön el.
Ez nem is fontos, mivel szabad akarattal állunk szemben. Téged a dualitásban teremtettek. Amikor felteszed a
kérdéseket, teljesen megfelelő módon és a válaszok nem hangzanak igaznak, akkor hagyd ott ezt az egészet. Egy pillanat
múlva elmondjuk neked, mi fog történni ha ezt teszed.

„Kryon, hogyan kezdjem?” A legnehezebb dolog, amiről valaha is beszéltünk, az a kezdet és ha emlékszel rá, már

beszéltünk róla. Ha készen állsz arra, hogy elkezdd, akkor találd meg azt a spirituális ételt, mely leginkább kielégít. Ezt a
közvetítésben találod meg? A történelemben van? Lehet, hogy az ősi vallások tanulmányozásában rejtezik és abban, hogy
mit mondtak Istenről? Mi tudná leginkább kielégíteni a spirituális étvágyadat? Hol kezded? Néha lehetséges, hogy egyedül
ülj és azt mondd: „Kedves Szellem, tiszta szándékkal megkérlek, hogy nyisd ki az ajtót és kezdd el a folyamatot velem.”
Anélkül, hogy bármit is olvasnál, tanulmányoznál bármilyen történelmet, anélkül, hogy egyetlen könyvet is kinyitnál, vagy
bárkivel is beszélnél, ez elkezdődhet. Annyi különböző út létezik, ahány szem szegeződik erre az oldalra és ahány fül
hallgatja ezt az üzenetet. A folyamatok egyénre szabottak, úgy mint ahogy te is egyedi vagy és ezek az utak ahhoz a
tudatossághoz fognak illeszkedni, mellyel érkeztél - nincs jó, vagy rossz, csak isteni, interdimenzionális étel.
Az út megkezdése

„Kedves Kryon, hogyan kezdjem? Milyen lesz?” Van egyfajta linearitása annak, ahogyan a dolgok működnek a te három

dimenziódban, mely gyakran okoz egy érdekes, gyakorlati problémát. Kinyitod azt az ajtót és imádkozol Istenhez, hogy
kezdje el rajtad a folyamatot, aztán ott ülsz és várod, hogy valami történjen. Sokan panaszkodtok, hogy a „valami” nem
történik elég gyorsan. „Kinyitottam az ajtót, már sokáig vártam itt, mégsem történt semmi.” Nem érted és nem jössz rá,
hogy te Isten része vagy. Mi lenne ha elmondanám neked, hogy te vagy annak a bizonyos ajtónak a másik oldalán is, úgy
mint azon amelyen most vagy. Megértenéd ezt? Nos ha ez igaz és valóban két helyen vagy egyszerre - egy duális
teremtmény - akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy te segítesz magadnak kinyitni azt az ajtót! Kezded már érteni?
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Talán te vagy ennek az ajtónak a felelőse.
Ne ücsörögj és várd, hogy Isten tegyen valamit. Vedd a kezedbe az eszközöket, melyeket az ajtón keresztül kapsz az
angyalok birodalmából (intuíció), fedd fel őket és kezdd el a munkát! Így kell elkezdeni. Nemcsak egy helyben kell
üldögélni. „Nos Kryon, honnan tudom, hogy jól csinálom? Tudod, amikor eszem, akkor tudom hogyan működik, hogy
mikor vagyok tele. Itt viszont nem tudom, hogy mit kapok és nem tudom, hogy mennyit kérjek. Mit tegyek?” Még nem
érted. Van egy különböző színekben pompázó kabát, melyen a te neved szerepel. Ezt átadták neked az ajtón keresztül.
Ez a te kabátod. Ez Isten köntöse és amikor elfogadod, lehet, hogy gondot okoz, hogy melyik ujjába bújtasd bele előbb a
karodat, de mégis tökéletesen illik rád. Tudod, hogy rajtad van, mert érzed magadon és melegít! Nem passzolhatna rád
tökéletesebben. Nézd, ezt évek alatt szabták rád! A színek mind a te életedet szimbolizálják, a megoldásokat a
kihívásaidra és arra amiért ide jöttél. Tehát a válasz az, hogy te a bizonyítékot megtapasztalod. Ezt szívmagasságban
érzed. Lehet, hogy nem érzed a kabátot magadon, de a spiritualitásod felmelegít és ebből tudod, hogy van.
Akkor feltehetnéd a kérdést: „Tehát mikor kapom meg az eszközöket és honnan tudom, hogy már nálam vannak?” A
válasz ez: ha tiszta szándékkal tudsz ezek felé a dolgok felé fordulni, akkor megkapod. Lehet, hogy nem „időre” fogod
megkapni őket. Lehet, hogy nem olyan érzés lesz, mint amit elvártál. Néhányan azt mondják: „Hosszú ideje meditálok.

Tudom, milyen érzés ráhangolódni. Felveszem ezt a pozíciót és amíg ebben vagyok, az elmémet egy bizonyos módon
tudatosan tartom. Erről van szó?” Nem. Sajnos ezt a módszert nem használhatod arra, hogy egy felébredési élményt

igazolj. Már említettük nektek ezt a metaforát. Ez a rádióállomás melyre ráhangolódtál, mindig változtatja a frekvenciáját.
A frekvenciája egyre nő. Neked kell rájönnöd a kulcsra és majdnem minden alkalommal amikor leülsz meditálni, újra és
újra meg kell találnod az új frekvenciát! Nos elég nehéz, nem? Ez sok munkát igényel, nem így van? Egyetértek. Nos
akkor miért nem teszed ezt automatikusan? Miért nem lépsz abba az elmeállapotba, mely azt mondja: „Én Isten

teremtménye vagyok. Olyan állapotban vagyok, hogy ráhangolódom az állomásra, függetlenül attól, hogy az hol
található. Itt fogok ülni és megérkezik hozzám, mivel én a fényt vonzóm. A kabát melyet hordok, isteni és a színe olyan,
hogy pontosan azzal a frekvenciával egyesít, melyet keresek.” És valóban ezt fogja tenni!

Ezzel az egésszel azt akartuk mondani, kedves Emberi Lény, hogy nem kell ezoterikus kérdéseket feltenned arról, hogy
mennyi, milyen mértékben, vagy mikor és hol. Mégis olyan lesz, mint a kabát, mely tökéletesen illik rád. Remélem,
érthető vagyok. Fogod tudni, mert illik rád és intuitíven érezni fogod a melegét. A kezdő lépések nagyfokú bizalmat
igényelnek. Sokan a három dimenziót kutatják és elkeserednek. Nem értik, hogy a felemelkedés folyamatának a kezdete
„a Szellem ismeretét” eredményezi, mely megtölt és tudatja veled, hogy megkezdted a folyamatot. Ezt egyszerűen nem
lehet elmagyarázni és miután meg is tapasztaltad, még mindig nem lehet másnak elmagyarázni. Magyarázd meg egy
űrlénynek, akinek nincs szüksége arra, hogy egyen, azt, hogy milyen érzés jóllakni. Nem lesz semmilyen kapcsolódási
pontja, még az ételhez sem! Elég nehéz.
Túl sok!
Vannak néhányan, akik azt mondják: „Ez nekem már túl sok ebből! Mindezeket a dolgokat végigcsináltam és most

hirtelen túl sokká vált. Nem tudok éjjel aludni és ez beleszól a munkámba is. Le kell lassulnia. Hogyan tudom lelassítani?”
Hadd mondjak el neked valamit. Amikor kinyitod azt az ajtót és egy gyönyörű kabátot nyújtanak neked, körülvesz az
angyali birodalom, bátyák és nővérek akiket ismersz és ismertél. Mindannyian készen állnak, hogy munkába induljanak
érted és veled. Ó tudom, hogy ez egyszerűen hangzik és ez egy metafora, de ez a legjobb amit három dimenzióban
elképzelhetünk.

Amikor tiszta szándékod által kinyitod azt a bizonyos ajtót, sokan közülünk beáramlanak és pont olyan mértékben fogunk
tolakodni, ahogyan te azt megengeded, mivel már régóta vártuk, hogy kinyisd az ajtót! Mióta megszülettél, jelen voltak
olyan részeid melyek kívánták, hogy ismét kapcsolatba lépjünk úgy, mint ahogy mi is ezt kívántuk, mindannyian! Tehát a
válasz erre a kérdésre, ha túl sokat kapsz, csak egyszerűen szólj nekünk. Találd ki ki a főnök! Te vagy. Azt gondoltad,
valamiféle istenség lesz az, az égben? Nem. Te vagy. Tehát mindaz amit tenned kell, hogy ezt mondod: „Lassíts. Kedves

Szellem, örülök a figyelmességednek, de annak is örülnék ha nem csinálnál diszkóklubot táncoló angyalokkal a
hálószobámban amikor próbálok aludni! Lassíts.” Ezt meg fogjuk tenni. Rádhangolódunk, mivel te vagy a saját főnököd.
Átadjuk mindazt az energiát neked abban a tempóban, mely megfelelő a tanulási folyamatodhoz, a
temperamentumodhoz, az álmodhoz. Te vagy teljes és tökéletes mértékben a vezér.

Nézzük meg még egyszer azt az ötletet, hogy te lent vagy a Földön, míg Isten fent az égben lakik. Ebben a megközelítési
módban amikor te tevékennyé válsz, Isten az égből lejön, hogy dolgokat tegyen veled, neked és érted. Tehát ez a
megközelítési mód azt is sugallja, hogy nem te kontrollálod ezeket a dolgokat, mivel Isten nagyobb mint te. Az igazság
az, ahogyan tizenhat éve mondjuk neked, hogy Isten nem fönt az égben van. Ehelyett az isteniség a sejtstruktúrában
létezik, mely találkozni akar a benned lakozó isteni résszel.
Gaiában léteznek olyan energiák, melyek maguk is Isten részeit képezik. A levegő melyet belélegzel, interdimenzionális,
élet van benne és ezt is Istennek hívjuk. A bennszülöttek ezt tudták és ezt át akarták adni az új kultúrátoknak, de
egyszerűen nem hittek benne. Eljön a napja amikor még a tudomány is be fogja ezt bizonyítani. A Föld él! A természet
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nagy része is, még azok a dolgok is melyekről azt gondolnád, hogy nem - mint például a levegő melyet belélegzel…
minden a földi életre szabott és isteni megnyilvánulás, melyet a tiszta szándék hozott létre.
A felemelkedési faktor
Még mindig vannak, akik azt mondanák: „Nagyon érdekel az életem spirituális kapujának megnyitása. Nem olvastam róla

túl sokat, de úgy hangzik, hogy elérhetem a megvilágosodást… a valódi megvilágosodást. Ha mindezeket a dolgokat jól
csinálom, az azt jelenti, hogy kiszállhatok innen - el tudok lebegni. Nem kell többé Embernek lennem és el fogok tűnni,
csak úgy mint Illés tette. Vegyél fel a listára! Szeretném megtenni.”

Hadd meséljek neked erről újra. A dualitás miatt elfelejted a tervet és teljesen helyénvaló módon, elfelejtesz mindent
amit terveztél, mivel beleereszkedtél a „születés fuvallatába”. Emlékszem. Beszéltünk hozzád, visszatartottunk,
megbizonyosodva róla, hogy valóban akarod és készen állsz rá. Nos most körülnézel és elkezdesz emlékezni,- hogy
valóban igazat mondunk neked, de a régi történeteket is olvasod, miszerint a megvilágosodás azt jelenti, hogy eltűnünk a
levegőben és „Istenhez térünk”. Ez nem így van az új energiában, habár még mindig sokan keresik ezt. Úgy érzik, ha a
spiritualitásba kapaszkodnak, akkor mindentől meg tudnak szabadulni maguk körül… és sokan meg is szabadulnak!
Hallottad már azt a kifejezést, hogy valaki „túl spirituális” ahhoz, hogy bármi hasznosat is tehessen a Földön - a
„fellegekben jár” és nincs benne egy csepp gyakorlatiasság sem. Ez az a fajta ember, aki minden spirituális információját
arra próbálja felhasználni, hogy kiléphessen. Ez elfogadható számodra? Nem lesz az, ha visszaemlékszel arra, hogy miért
vagy itt valójában - azért, hogy hidat építs, melyet földi békének neveznek. Azért vagy itt, hogy tartsd a fényt, mely sötét
helyeket bevilágít, melyet fel kell kapcsolni -, hogy a szabad akarat világosabbá váljék számodra. Azért vagy itt, hogy
példa legyél és hogy egyedül állj, gyakran a bolygó legveszélyesebb partszakaszain. Ez a megvilágosodás. Nem szállsz el,
nem „repülsz ki” az éjszakába és válsz „elszállt” lénnyé, aki elhagyja a bolygót. Ez ennél sokkal nagyobb! Valójában
„meghal az éned” és újjászületsz a különböző neveiddel és a létező testeddel, de egy vadonatúj interdimenzionális
látással. Ez a megvilágosodás. Egyik helyről a másikra már új spirituális eszközökkel lépdelsz. Az emberek látják a
fényedet és nem kell ezt romantikus színekben lefestened, nem kell prédikálnod róla senkinek, vagy Kryon-könyveket
adnod másoknak. Csak annyit kell tenned, hogy olyan erős fényt árassz, hogy beleszeressenek abba, aki vagy.
Kedvesem, ez nem is annyira nehéz, amikor Isten szeretetét ilyen magas fokon árasztod.
Ezt a fényt magaddal viszed egyik helyről a másikra, tudod? Ez Isten szeretete. Amit ez tesz, nem tolakodik be más
ember terébe. Az ellenkezőjét teszi. Egy kiegyensúlyozott teret hoz létre, melyben sokan szeretnének lenni. Ez egy
különleges hely, olyan végtelenül békés, hogy vonzód azokat, akik nincsenek ebben az egyensúlyban. Szeretnének veled
lenni, mert te kiegyensúlyozott vagy! Ó, annyi példázatot hoztunk már neked arról, hogy ez hogyan is működik!
Gondoskodj magadról és minden más is a helyére kerül.
Csak a kellemes részeket kérem!

„Kryon, csak a kellemes részekből szeretnék kérni. Mondták nekem, hogy lesz néhány buktató is az úton.” Ó, igen -

tisztázzuk ezt. Gondolkodj el ezen. Mi fog történni körülötted ha ezt teszed, ha spirituális változást kezdesz? Ha elkezdesz
fényt árasztani egy sötét helyen és olyanokkal vagy körülvéve, akik a sötéthez szoktak? Lehet, hogy nem fognak szeretni.
Olyan energiában vannak, mely más mint ami felé te tartasz és lehet, hogy egy kis átállításra lesz szükség. Ez az ő
szabad választásuk lesz, de ettől még lehet, hogy ez számodra egy buktatókkal teli út lesz. Készen állsz erre?
Mi a helyzet a barátaiddal? Készen állnak arra, hogy elfogadjanak téged? „Akkor nem, ha olyan furcsa leszek, Kryon!” Mi
a helyzet akkor, ha nem furcsává válsz, hanem egyensúlyba kerülsz azáltal, hogy felgyújtod a fényedet? Áldottak azok az
emberek, akik nem félnek attól, hogy felkapcsolják a fényt és fölvegyék a köntöst, melyet az ajtó másik oldaláról
nyújtanak feléjük, melyet egy színes kabát képvisel. Amikor felveszik a kabátot, még a kicsik is (gyerekek) máshogy
fogják őket látni. Áldottak a gyermekek, akik megértenek egy megvilágosodott anyát, apát, nagymamát, vagy nagypapát.
Nem fogsz jobb, minőségi örömöt átélni a gyermekeiddel és az ő gyermekeikkel annál, mint amikor eldöntöd, hogy
spirituálisán harmóniába kerülsz. Nem fognak elfutni előled. Nem fognak megijedni tőled. A Földön élő összes ember
közül a gyerekek fogják először látni a fényedet. Nem kell félned, hogy elveszted a családodat, mivel ez nem előfeltétele
a megvilágosodásnak.
Ettől ez még nehéz út marad. „Kryon, én csak a jó részekből kérek. Másból nem kérek. Nincsen olyan módszer, hogy
egyből a jó részekre menjünk?” Kedvesem, ez mind jó rész! Előre elhatároztad, hogy kihívásokkal fogod szemben találni
magad és azt is előre eldöntötted, hogy a „kihívás” negatív! Mi a helyzet akkor, ha a kihívás egyszerűen csak az, hogy az
alapot megtisztítod, hogy új házat építhess? Mi a helyzet akkor, ha a kihívás egyszerűen csak a tanulás lépcsőfokain
történő áthaladás részét képezi? A kérésed olyan, mintha egy asszony azt mondaná: „Nem szeretem a gyermekáldásnak
a terhesség, a gyermek kihordásának időszakát. Sokkal jobban kedvelném a gólyás történetet.” Nos, ez csak mese! Így
tehát, meg kell tapasztalnod a növekedés minden részletét, mivel ez valami olyasmi amit neked kell végigjárnod. Ezt
kínálja számodra a dualitás.
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Mi történik akkor, ha mindezt a spirituális információt figyelmen kívül hagyom?

„Kryon, mi fog történni akkor, ha nem teszem ezt? Mi lesz akkor, ha egyszerűen nem veszem figyelembe mindazt, amit
az utóbbi tizenhat évben mondtál nekünk?” Mondok neked egy példát erre kedvesem, hogyan is működik ez. Ez egy
gyönyörű történet és ez a következő és utolsó előtti dolog, amit átadunk nektek ezalatt a közvetítés alatt. Vannak
olyanok, akik olvassák vagy hallgatják ezeket az üzeneteket és azt mondják: „Ez nem nekem való. Ezt nem igazán

akarom. Hiszek viszont Istenben, de mi fog történni ha nem lépek előre a spirituális ösvényen? El akarok indulni és
elfelejtkezni erről az egész összejövetelről. Le akarom tenni ezt a könyvet és elfelejtkezni arról, hogy valaha is olvastam.
Mi fog történni velem? Büntetés vár rám? Sötétség fogja követni az utamat? A dolgaim rosszul fognak alakulni ha
egyszerűen figyelmen kívül hagyom mindezt, amit most felfedtek előttem?”
Hadd tisztázzak valamit és ezt előzőleg már tárgyaltuk. Még egyszer elmondjuk, mivel még mindig vannak olyanok
akiknek meg kell vizsgálniuk ezt, ennek az üzenetnek a szövegkörnyezetében. Volt egy példázat, amit sok-sok évvel
ezelőtt adtunk neked. Ez a példázat megjelent, a neve „A tékozló fiú példázata”. Így hangzik: az apa, akit metaforikusán
úgy tekintünk Isten, elküldi két fiát a világba. Ez a Földre születésnek a metaforája - két Emberi Lény lejön a Földre. A
történet folytatódik és az egyik fiú pap lesz, a másik pedig hedonistává válik. Mindketten elvetették a saját energiáikat és
a saját magjaikat a bolygón.
Ebben a történetben mindketten ugyanabban a kultúrában élnek és mindketten felnőttek. Az egyik, úgy tűnik mindent jól
csinál és becsülettel és spirituális fejlődéssel teli csodálatos élete van. A másik mindent megtesz ami jólesik, önmagát
kényeztető örömöknek hódol - gyakran azoknak a költségére, akikkel együtt van. Mindketten meghalnak amikor eljön az
ideje. Hazatérnek a fátyolon keresztül és az apa (Isten) elé állnak.
Nos, itt van az információ, amit meg kellene vizsgálnod: mi történik velük? Megkérünk, hogy nézd át ismét az írásaidat.
Menj és olvasd el ezt ismét. Látjátok, mindketten ugyanabban az ünnepi fogadtatásban részesülnek! Amikor visszatérnek
az apához, mindkettejüket ugyanazzal az energiával tisztelik meg! Ez nem arról szól amit tettek, vagy a földi munkájukról.
Hanem a szabad akarat próbájában eltöltött időszakukról szól. Ez a bolygón töltött létükről szól és arról, hogy átestek a
dualitás próbatételén. Isten nem azért van, hogy megbüntessen. Nem egy labirintusba vagy bezárva, ahol meg kell
találnod Istent. A dualitás-tesztet úgy írtuk körbe, mint amikor angyalok érkeznek a bolygóra és nem tudják, hogy kik is
ők valójában. Hogyan fognak dönteni a szabad akarat révén? Ennek a próbának az energiája a bolygó rezgéséhez
igazított. Megváltoztatja magát a bolygót! Más szavakkal, a saját kultúrád írásai ordítják, hogy nincs bíráskodás!
Az összes energiád most arról szólt, hogy mi történt 1987-ben, az úgynevezett Harmonikus Konvergencia idején, melyet
gyakran 11:11-nek nevezünk és 1992-ben ünnepeltünk. Ez volt a visszaigazolása annak, hogy a Föld megváltoztatta a
rezgésszintjét és az emberiség nem lesz többé ugyanaz, aki volt. Tehát a válasz a kérdésre: „Mi van, ha nem teszem
meg? Mi fog történni?”, az, hogy semmi. Nincs negatív dolog, amit teremtenél azáltal, hogy nem érdekel lényednek ez a
spirituális vonatkozása. A szabad választásodat a választásod tiszteletben tartása kíséri.
Kedvesem, talán te vagy az aki elhagyja a termet és nem hoz döntést vagy leteszi ezt a könyvet anélkül, hogy bármilyen
változást is elindítana. Talán valóban nem akarsz semmit sem kezdeni ezzel a spirituális energiával. Hadd magyarázzak el
valamit: ugyanolyan határozottan és erőteljesen fogunk üdvözölni a másik oldalon, mint bármely más családtagot. „Nos,
akkor Kryon, miért kellene megtennem? Úgy hangzik, mint ami nagyon sok nehézséggel jár együtt.” Miért kellene enned,
kedves Emberi Lény? A válasz az, hogy ez tart téged életben. A spirituális ételed ugyanilyen, de sokan egyszerűen nem
éhesek! Valójában ez Isten létben tartása benned!
Azok akik ezt az ösvényt választják, végül tovább fognak élni, örömtelibb életet fognak élni, frusztráció nélkül, kevesebb
drámával vagy akár anélkül az életükben. Lassanként meg fogják oldani a kihívásokat, lépésről lépésre, addig míg
elégedettség tölti el őket, mivel valójában ők a Szellem energiáját hordozzák a testükben. A személyiségük elkezd
finoman változni. Látod, valami történik amikor fölveszed azt a kabátot. Az összes egó ami eddig te voltál, belekényszerül
ennek a kabátnak a zsebeibe, aztán összevarrod a zsebeket! Ó, azok az emberi dolgok még mindig jelen vannak és egész
életedben jelen lesznek és ki akarnak szabadulni. Ahogy viszont a karodat magad köré fonod és hordod ezt a kabátot, az
egód ott marad ahová rejtetted. Emiatt az emberek már nem látják az egót. Ehelyett a kabátot látják és Isten köntösét és
Isten szeretetét.
Miért ne lennél kiegyensúlyozott és élnél jelentőségteljes életet? Miért ne segítenéd a bolygót, amivel egyúttal önmagadat
és a körülötted élőket támogatod? Ezek az igazi kérdések. Miért ne tennéd meg azt, amiért érkeztél? Ez nem a
bíráskodásról szól és olyan dolgokról, melyek az élet után is folytatódnak vagy sem. Ez arról szól, hogy teljes mértékben
élj amíg itt vagy, azáltal, hogy egy teljes kíséret támogatása áll az ajtó mögött, akik segédkeznek neked ebben.
Gyógyulásért érkeztél ma ide? Válaszokat reméltél, amikor kezedbe vetted ezt a könyvet? Nos, hadd mondjak el neked
valamit most olvasó, hallgató: ha te az vagy aki igent mond erre, akkor ez most megfelelő időpont lenne a gyógyulásra.
Mindannyian itt vannak, tudod. A kabátod minden színe jelen van.
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Ezzel zárunk. Áldott az az Emberi Lény aki eljött ide, akinek a szemei erre a lapra tapadnak, aki megérti, hogy mi történik
a testében és az ezzel kapcsolatos lehetőségeket. Mostanra ezt mondjuk nektek: máshogy hagyhatod el ezt a helyet,
mint ahogyan ide érkeztél. Úgy állhatsz föl a könyv mellől, hogy valóban érzed a sürgetést, hogy változtass. Hagyd, hogy
a gyógyulás magjai melyekért érkeztél, beléd ágyazódhassanak most, hogy amikor fölkelsz a fotelból, függetlenül attól,
hogy hallgatod, vagy olvasod ezt az üzenetet, mássá válj.
Mi bánt? Vannak olyan problémák a testedben, melyeket nem tudsz szabályozni, melyeket úgy tűnik, hogy nem tudsz
megfogni? Miért nem hagyod el ezt a helyet egy teljesen új hozzáállással? Miért ne lehetne ez a mai nap ajándéka? Mi a
helyzet azzal a szokással, amely megöl téged? Tudom ki van itt! Szeretnénk ha sokáig élnél Fényküldött, a Fény harcosa.
Szeretnénk ha jó egészségben maradnál itt és sokáig élnél. Mi átadtuk neked az ehhez szükséges eszközöket,
tanácsokkal szolgáltunk arról, hogyan működik mindez, hogyan keresd és hogyan jössz rá ha megtaláltad.
Minden szokásod felett lehet hatalmad, függetlenül attól, hogy tested kémiai felépítése mit kiabál neked! Amikor elkezded
járni a megvilágosodásnak ezt az ösvényét, egy egész sereg jelenik meg akik segítenek téged. Helyreállítja a szervezeted
kémiai anyagait, hogy minden függőség eltűnjön. Megint csak mondom, tudom, hogy ki van itt! Kételkedsz ebben?
Tudom, hogy ki olvassa ezeket a sorokat! Azt is tudom, hogy ki érkezett gyógyulásért.
Áldott az az Emberi Lény, aki tiszta akaratot nyilvánított ki a gyógyulás iránt, melyért érkezett. Ne hagyd, hogy
ugyanolyan maradj, amikor elhagyják ezt a helyet. Hadd váljanak ezek a találkozók, melyek közvetítési összejöveteleknek
tűnnek, gyógyító találkozókká! Emberi engedélyeddel, hadd jöhessenek létre változások mindazoknak a sejtfelépítésében,
ebben a teremben akiknek ez szándékukban áll, mivel ezért érkeztek. Nem egy ember érkezett félelemmel. Mindannyian
elvárásokkal érkeztek, tehát hadd váljanak szilárdakká, erősekké, kiegyensúlyozottakká és gyógyultakká!
A problémák melyekkel érkeztetek, itt maradnak a padlón amikor elhagyjátok ezt a helyet. Ez az üzenet, társteremtők.
Mindig is ez volt az üzenet. „Kryon, mikor kapunk tőled ismét újabb információkat? Minden alkalommal, amikor

meghallgatunk, ugyanazokról a dolgokról beszélsz. Más szavakkal, más példázatokkal, eltérő metaforákkal, újabb
történetekkel, de mindig ugyanarról van szó.”

Kötök egy egyezséget veled, Emberi Lény: amikor teljes mértékben megvalósítottad azt, amit tizenhat éven keresztül
tanítottam neked, akkor rátérhetünk majd egy újabb témára. Az üzeneteim a mestertudásról szólnak. Amikor a mesterek
felállnak és megteremtik az Új Jeruzsálemet, akkor rátérek a következő lépcsőfokra. Amikor ez megtörténik, akkor még
annál is jobban fogom mindannyiótokat ünnepelni, ahogyan ezt most teszem.
És ez így van.

Kryon
Kryon Manhattenben…

„Itt ülünk egy jelentős történelmi helyen és nem erről a templomról beszélek (százéves építmény). Hanem arról a tényről,
hogy mennyire közel vagyunk ahhoz, melyet te szeptember 11-i eseményeknek nevezel. Emlékezz az emberi életet ért
veszteségre ott… a saját városodban, a saját szomszédságodban. Ez az energetikai váltás hatalmas mértéke a bolygón és
pont itt történt. Szeretném még egyszer felidézni ezt a több ezer életet, mely itt veszett el. Tudod, hogy az időn kívül, ők
még mindig itt vannak. Néhányuk megfordult és azonnal újjászületett a bolygónak egy új megjelenési formában. Ha meg
tudnád kérdezni őket, ismét elmondom, hogy mit mondanának: egy szinten elmondanák neked, hogy: 'Beleegyeztünk'.
Elmondanák neked, hogy tudtak ennek lehetőségéről, mivel ez szerepelt az interdimenzionális 'lehetőségeik kosarában',
amikor megszülettek. Azt mondanák: 'Részt vettünk benne és ez része volt annak, amiért ide érkeztünk. Megtettük a ránk
eső részt. Most tedd meg te is a tiédet.'
Megvan benned a bátorság, hogy megnézd a mosolyukat, mely most az arcukon van? Végtelenek, kedves Emberi Lények,
pont úgy mint ti. Lehet, hogy nem kívánod látni és lehet, hogy fájdalmas lenne számodra, de tény az, hogy öröm van az
energiájukban, mert számon tartja őket Isten… mindannyiukat egytől egyig. Csakúgy, ahogyan téged is.”
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