A Világmindenség hét törvénye
Washington DC, Gaithersburg, Maryland - 2006. november 25.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelgaithersburg06.html )
Kész kihívás volt ezt a közvetítést szalagra venni! A Washington DC területén történt közvetítés felvétele nem volt olyan
minőségű, hogy alkalmas lett volna feltenni az oldalra mint MP3-as hangfájlt. Elég érthető volt viszont ahhoz, hogy
átiratot készítsünk róla, erre az oldalra. Massachusettes államban, Worcesterben újra elhangzott, a felvevő berendezés
viszont egyszerűen beadta a kulcsot, megint nem tudtunk MP3-as fájlt készíteni. Végül is Kryon még egyszer leadta ezt az
anyagot, Albuquerque-ben, Új-Mexikóban (mindig tovább bővítve rajta). Nem szokványos, hogy egyazon témáról
ennyiszer történjen közvetítés, de Kryon újra meg újra leadta apró változtatásokkal, míg végül is megvolt a felvétel.
Meghallgathatjátok az Albuquerque közvetítést, vegyétek figyelembe a változásokat a lenti szöveghez képest!
http://www.kryon.com/Audio/Albuquerque06.mp3

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Lehetnek olyanok, akik azt fogják mondani, hogy ez lehetetlen… hogy egy angyali életforma energiája egy Emberen
keresztül jusson el hozzátok. Az lehet a véleményük, hogy ez soha nem is történhetett ilyen módon. Azt mondom ezért
most nektek, hogy ez az energia, ebben a pillanatban is pont így mutatkozik meg és vannak olyanok, akik ezt tudják
„olvasni”. És még csak bemelegítésre sincs szükségük ehhez. Én Vagyok Kryon és Ember-társamon keresztül érkezem.
Így történik, hogy ő Emberi jóváhagyásával egyesül Felsőbb Énjével, hogy lássa és megmutassa a családot, amely itt van
előttem. Megteremti a fajták újraegyesülését, ami örökre megmaradhat sokaknak az elméjében, mielőtt elmennek. Így
majd tudják, hogy megérintettük őket és tudni fogják bizonyos esetekben, hogy meggyógyultak. És miután már láttátok a
színeket és éreztétek a szellem érintését, akkor az intellektusok elbíbelődhetnek vele, hogy mennyire valós ez a dolog.
Számunkra azonban olyan valós, mint ahogy itt ültök.
Arra kérlek, függeszd fel értelmednek azt a háromdimenziós részét, amely megakadályozná, hogy ma este velünk örülj.
Sőt, hitedre apellálok, hogy gyógyulást nyerj ma este. Ez egy becses pillanat - egy megbízható pillanat, itt előttünk, az
üzenet ideje alatt. Ez egy nagyon kedves energia - a biztonság energiája. Ha valamikor is, hát most lehet az időpontja,
hogy kérdéseket tegyél fel azzal kapcsolatban, amit társam az előző leckében elmondott. (Lee előadása a DNS-sel
kapcsolatban) Van-e merszed, hogy kérd az interdimenziós részeid aktiválását? Vannak itt köztetek, akik félnek ettől.
Félnek a megvilágosodástól. Így beszélnek: „Olyan messzire jutottam, amilyenre csak tudtam. Az is elég már, hogy itt

vagyok.”

Ó, kedves Ember hadd beszéljek most a szíveddel. A dolgok, amelyektől félsz, azok a dolgok, amelyeket te teremtettél
magadnak. Ezek a dolgok az Emberi elméből származnak és az Emberi dualitásból. Az intellektuális elme abból épít, ami
körülötte van és megteremti saját forgatókönyvét arról, hogy mi történik, hogy beleilleszkedjen abba a szerkezetbe,
aminek értelme van. Ez teremti az ördögöket és a kudarcokat és az alsóbb én-képzeteket. Ne félj Isten szeretetétől! Mért
félsz attól, hogy meggyógyulsz? Mért félsz az örömtől? Talán azt gondolod, ha megteszed ezt a spirituális lépést amiről
beszélünk, különcnek fognak tekinteni a többiek? Lehet, hogy a családtagjaid akikkel élsz, nem fognak annyira szeretni?
Talán azt fogják gondolni, hogy egy kicsit elszálltál vagy nevezd ezt ahogy akarod. Nem érted, hogy a Szellem
köpönyegének ilyen módon való felöltésével és a DNS-ednek ilyen módon való aktiválásával, másoknak inkább tisztának
és kiegyensúlyozottnak fogsz látszani? A családod még ilyeneket is mondhat a hátad mögött: „Nem tudjuk mi történt
Anyuval, vagy Apuval. Nem tudjuk mi történt a Nagyival vagy a Papával. Nem tudom mi történt a Párommal.” Meg
ilyeneket fogsz hallani: „De biztos, hogy tetszik. Bármi is legyen ami megváltoztatta, sokkal kiegyensúlyozottabb.”
Elgondolkodtál már ezen valaha? Ilyenek a megvilágosodott lények. Ők a valódi megértés és a tiszta szeretet. A békesség
energiája tölti el őket. Az emberek szeretnek körülöttük lenni. És nincs semmi akadálya, hogy a barátkozz velük!
Hát, ezt teheted önmagadért. Minden dolog, amire választ vársz imáid ideje alatt vagy meditációidban, frusztrációid
csökkentése, a környezeteddel kapcsolatos drámák megoldása az életedben, ezek a dolgok így mind készen állnak a
megoldásra. Legtöbbjük tulajdonképpen részei a leckédnek és csak arra várnak, hogy megoldd őket. Lassan, ahogy az
ösvényed alkalmassá tesz erre, tiszta szándékkal kifejezett kérésedre, DNS-ed aktiválódik. Ezért vagyunk mi itt,
kedveseim. Társam elmondta nektek, hogy ez a helyszín fel lett készítve erre (az Egyesült Egyház szentélye). Hadd
szóljak erről a helyről: Vannak olyanok akiknek itt megnyilatkozásokban volt részük, aztán vannak, akik itt találták meg
Isten szeretetét, vagy akiknek új irányba terelte életét. Van aki itt talált rá a családra és azóta tudja, hogy nincs egyedül.
Tudod-e, hogy a bíztatás számodra is ugyanez? Csak azért jöttél, hogy találkozz azokkal az emberekkel, akikkel együtt
jöttél? Vagy esetleg, hogy valaki mással is találkozz? Azért jöttél el ma, hogy köszönts valakit akit talán nem is ismersz?
Talán ez egy családtag aki csak arra vár, hogy érezze az energiádat. Hát ez történik az ilyenfajta találkozásokon újraegyesülés, gyógyító találkozás, egy találkozás, ahol a most jelenlévő energia miatt tényleg megváltoztathatod a
véleményed.
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Én Vagyok Kryon. Az vagyok, amit ti angyalnak neveznétek. Nem igazán tudom, mit jelent ez valójában. De tudom a
következőt: Én épp olyan vagyok, mint ti, amikor nem itt vagytok. Ezt viszont tudom. És amikor nem itt vagytok, mi
fivérek vagyunk és nővérek. Ha éppen meg akartok határozni bennünket. Egy család vagyunk és együtt mozgunk a
kozmoszban. Mindez ismert a számotokra amikor nem itt vagytok. Amikor nem itt vagytok, a dolgoknak sokkal több
értelmük van és a dualitás sincs jelen. Ezért így szólok hozzátok kedves család, kell hogy legyen a bizalomnak egy olyan
eleme, ami által kézen fogod a Szellemet és elkezdesz előre haladni. Léteznie kell a bizalomnak Isten szeretetében és ezt
nevezzük kozmikus intelligenciának.
A Világmindenség hét törvénye
Hát ez lesz a ma esti tanítás. Szeretném ismertetni veletek a Világmindenség Hét Törvényének Kryoni változatát. Kétszer
már ismertettem veletek ezelőtt. De ez a mostani közvetítés az, amit felvételre és átírásra szántam. Lesz, akinek ez csak
ismétlésnek fog tűnni, mindazoknak a fogalmaknak az ismétlése amelyeket az elmúlt 18 évben már ismertettünk veletek,
de soha nem ilyen tömör formában vagy ilyen módon csoportosítva. Társam már tudja mi következik, mivel az előző
közvetítéseken is jelen volt. Ám nem tudja, hogy milyen részeket fogunk hozzáadni. Ezek azok a kozmikus törvények,
amelyeket én mint az a lény aki vagyok, legfontosabbnak tartok, hogy az Emberi Lények tudják. Lesznek talán akiket
majd sokkolni fog vagy meglepődnek az egyszerűségén, pedig nem egyszerűek. Mindegyik Isten szeretetéről beszél.
Habár én miattatok sorba raktam őket lineáris formában, ez nem jelenti a fontossági sorrendet. Mindazonáltal
numerológiai értékük jelentős.
Az egyes számú: Soha nem térhetsz vissza egy kevésbé tudatos állapotba.
Egyetlen ember sem képes szándékosan nem tudni valamit. Ha egyszer az eszedben van, de különösen ha DNS-ed
spirituális energiájában, lehetetlen számodra azt nem tudni. Ha bárkinek itt látomásban lesz része ma este, az nem lesz
képes törölni ezt az élményt. Ja, megpróbálhatod elfelejteni, de az csak ott lesz. Egyszerűen nem tudsz nem tudomást
venni róla. Ezért figyelmeztetünk gyakran, legyél óvatos, hogy milyen tudás mellett döntesz, mert aszerint változik az
életed.
Ha például úgy határozol, hogy tanulmányozod a veled kapcsolatban lévő számok energia aspektusát és mondjuk
összeadod őket és az összegek mindig ugyanazt a számot adják…elbűvölhet ez a véletlen egybeesés! Így történt ez a
társammal is. Így közöltem vele annak idején a feladatát és többé nem tudta kiverni a fejéből. Ez az egyike azoknak a
dolgoknak, amelyek hajtják őt előre a következő lépésig. „Mi a különös abban,” kérdezte, „ha ez bekövetkezik?” Hát, az a
különös, hogy 3D-s bizonyítékát kapod egy interdimenzionális Kryon fogalomnak. Ezt a tényt azután már soha nem lehet
„nemtudni”.
Ha ma este olyan módon érzed, hogy Isten szeretete megérint mint még eddig soha, ha majd gyógyultan távozol, ezt
már nem lehet nemtudni. Ha megvilágosodik előtted, hogy valami hogyan működik, azt sem tudod már nemtudni. Voltak,
akik így fordultak a Szellemhez: „Kedves Szellem, áruld el, mi az, amit tudnom kell.” Aztán elkezdődik a tanítás és
megtudsz dolgokat, amelyeken dolgoznod kell. Gyakran ez az egészséged. Nem teheted, hogy ne tudd, vagy igen?
Lesznek olyanok, akik így erősködnek: „Nos, én egy szabad akarattal rendelkező Emberi Lény vagyok, ezért ha úgy
döntök, hogy nem veszek róla tudomást, meg tudom tenni.” Igazad van. Ez viszont nem azt jelenti, hogy nem tudsz róla.
Akkor egy olyan Emberi Lény vagy, aki a visszautasítást választja. És ha az információ mélyen spirituális jellegű,
kiegyensúlyozatlanná válsz. Lehetetlenség tudni egy mélyreható dologról és úgy tenni, mintha az nem létezne. Nem
bújhat el az elefánt a cseresznyefán. Lehetetlenség nem észrevenni. Ezért kiegyensúlyozatlanul fogod élni az életed.
Figyelj oda mi az a tudás, amit választasz. Teljes szeretettel és bölcsességgel mondjuk neked, amikor tiszta szándékkal
azt kéred, hogy elkezdődjön, ez a folyamat elkezdődik. Ez egy sokkal mélyrehatóbb folyamat, mint ahogy azt gondolod.
Ha egyszer elkezdted, nem tudsz hátramenetbe kapcsolni. Ez az első kozmikus törvény. Az egyes szám új kezdetet jelent
numerológiai értelemben.
A Világegyetem Második Kryoni Törvénye a következő: Minden Emberi Lényben mélyreható isteni tulajdonság rejlik.
Itt viszont nem működik az intuíció, a megérzés. Csak ott van és „bökdös.” Tudod, hogy ott van. Éppen eléggé jelen van
benned, hogy egy vallás keresésére ösztönözzön, így van-e? Csak ott hever és te eleget tudsz ahhoz, hogy elindulj
megtalálni Istent valamilyen formájában és hogy létrehozd ennek a keresésnek a megnyilvánulását. Akár szolgálaton
keresztül, akár úgy, hogy csatlakozol valahová, vagy imádat formájában, vagy különböző tanokon keresztül. De az
igazság azzal kapcsolatban, hogy ki is vagy, rejtve marad. Ez a második törvény. Az, hogy Isten vagy nem intuitív. Nem
tudsz ráérezni arra, hogy ezek az ajándékok mind ott volnának a DNS-edben. Ez egy gyönyörű kozmikus törvény.
Gyönyörű azért, mert ott tart egy olyan helyen ahonnan, ha elindulsz keresni az isteni tulajdonságot, az szándékos kell,
hogy legyen. Nem történhet meg véletlenül, mert nem kapod meg a válaszokat. Ez megmagyarázza, mért van az, amikor
némelyek elkezdenek tanulmányozni valamit, vagy csak kinyitnak egy-egy könyvet, ilyen megjegyzéssel: „Megpróbálom
ezt vagy megcsinálom azt” aztán „Hát, ez nekem nem jelent semmit.” Talán még ma este is lesznek akik így beszélnek
amikor távoznak: „Hát, számomra ez sem jelentett semmit.” Elárulom miért, mert semmit nem fektettél bele. Ez egy
véletlen gondolat nálad, olyan valami után kutatsz, ami majd megváltoztat. Miért nem nézel inkább olyan eszköz után,
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amivel te változtathatod meg magad? Ez az üzenet. Ez azért van, mert nem határoztad el, hogy megnyisd a szíved, mert
nem láttad a lehetőséget, amikor feltűnt az angyalok hada, bármit is jelentsen ez neked.
Vannak a teremben olyan entitások a múltból és a jelenből, akik a te részeid és te még csak nem is tudsz róluk. Az
Akasha is jelen van (a bolygó életereje). Tudod-e mi az? Te is a része vagy. Itt sétál a folyosón mindazon személyek
lényege, akiket szerettél és elveszítettél ezen a bolygón. Talán csodálkozol ezen. Megkérdezheted „És ők mit tesznek, ha
most képesek látni engem?” Szólíthatod Anyádat vagy Apádat: „Segítsetek, hogy meglássam az igazságot!” Hát, ilyen egy
család ez, állandóan ott van körülötted. Most is itt vannak. Hát, most tudod hol, nem fenn az égben. Igazából soha nem
is hagytak el, tudod-e? Lesznek köztetek akik erről megbizonyosodtok, mert képesek lesztek megérezni az illatukat vagy a
tapintásukat. Nem fölöslegesen beszélek nektek ezekről a dolgokról. Azért beszélek róluk, mert ezek részei a kozmikus
törvényeknek. Ti Isteni teremtmények vagytok, de rajtatok a fátyol ami elrejti ezt előletek. Ez volt a kettes számú. A
kettő a számmisztikában a dualitást képviseli.
A hármas. Ez is olyan mélyreható, olyan egyszerű és megállapításként újra meg újra hallod tőlem, mindezen évek alatt.
„Túl sokszor is mondtad már ezt, Kryon” mondják egyesek. Ám most újra elmondom nektek.
A Világmindenség Harmadik Kryoni Törvénye: Mélységesen szeretünk benneteket.
A fátyolnak ezen az oldalán részetek van a kvantum hologram minden entitásának szeretetében, több ez mint amit meg
tudsz számolni, több ez minden olyan számtól, amit ki tudsz mondani. Mégis mindnyájukban van valami közös, egy olyan
tudatosság részei ők, amelyik ismeri a neved. És te ezt mégsem hiszed. „Túl grandiózus” mondhatod. Több információm
is van erről a részedre. Várj csak míg meghallod a hatos és hetes számú kozmikus törvényt! Bármerre is mész, ismernek
és szeretnek. Ez a Világmindenség lényegi érzése, ha éppen meg akarod fogalmazni. Ez a szeretet. Minden mester aki
valaha is meglátogatott, elmondta ezt. Te mégis folyton kifogásokat fabrikálsz, hogy boncolgathasd és kételkedj benne.
Ez az az energia amit akkor érzel, amikor leszületsz a földre és ezt érzed akkor is amikor távozol onnan. Ígérem neked,
hogy amikor az utolsó lélegzeted után lecsukod a szemed és visszaemlékszel ki vagy, csak a szeretet lesz körülötted.
Amikor viszontlátlak a Teremtés Barlangjában, nagy lesz az öröm. Ne félj ettől a pillanattól, kedves Emberi Lény. De ne
érts félre, azt akarjuk, hogy sokáig maradj mert szükség van a fényedre ezen a bolygón. Ez az amiért itt vagy. Csak
annyit akarok mondani, hogy amikor eljön az ideje, hogy távozz, ne félj tőle mert hazatérsz. Nagyszerű időszak ez és ez
történik állandóan…ez egy olyan buli, ami soha nem ér véget. A szív- és fénykapcsolatok örömteli időszaka ez, neked
mint Embernek felfoghatatlan, hogy állandóan ez történik, amint az Emberek lejönnek és elmennek és a sor folytatódik és
az élet ciklusa teljes. Még elmagyarázni sem tudom. És sokan közületek úgy akarnak innen távozni, hogy ezt nem hiszik.
Ez volt a hármas számú.
A hármas szám a numerológiában a katalizátor szerepét játssza. A katalizátor egy olyan energia, amely azt a lökést
biztosítja, ami egyik energiának egy másikká való átalakulásához szükséges, miközben saját maga sohasem változik. Így
tehát mondhatjuk azt is, hogy a szeretet energiája a változás és az átalakulás fő katalizátora az Emberi Lények számára.
Ez a szeretet. Teljes mértékben megváltoztatja az Emberi életeket és értelmet ad a létezésnek. Bölcsesség jelentkezik ott,
ahol tudatlanság volt és könyörület ott, ahol nem volt semmi csak üresség. Ez mindennek az értelme és a közös nevező a
fátyol két oldala között. Ez a Kryoni kapocs és az Emberi Lény megvilágosodásának kulcsa. Ez a megoldás fénye egy
elsötétült földön és az igazi vigasza a csüggedőknek. Valóban! Mélységesen szeretünk benneteket!
A négyes számú a reinkarnáció, az életciklus mechanizmusának egy jellegzetessége, de nevezhetnénk úgy is, az
élettapasztalat körforgása a Földön. És íme, így szól: Minden, amit spirituális értelemben megtanultál egy ciklus alatt,
magaddal viszed a következőbe.
Ez azt jelenti: Bármit is megtanulsz most, nem kell újratanulnod ha majd visszajössz. Az Akasha Krónika fogja tartalmazni
mint egy korsó, amiben benne van minden amit megtanultál. Meg van töltve mindazzal, amiről az életfeladatod szól.
Minden eddigi inkarnációd és minden dolog amit megtanultál, ebben a metaforikus korsóban van benne. És amikor
elhatározod, hogy meglököd az ajtót és kinyitod a spirituális bölcsességnek ezt az edényét, kiárad belőle az évszázadokon
keresztül végzett minden munkád eredménye. Minden ott van amit megtanultál azóta, hogy elkezdted ezt az utazást, a
Földre jöveteleid utazását.
Voltak olyanok, akik azt mondták legsötétebb pillanataikban: „Ha vissza kell jönnöm és mindezt újra megtanulnom, hát
nem is akarok visszajönni.” Nos, nem kell újra megtanulni mindezt. Ez megmagyarázza azt, hogy miért rendelkezhetnek
mélységes bölcsességgel olyanok, akik nem részesültek spirituális nevelésben. Megmagyarázza, hogy az új tudatosság
gyermekei miért hoznak magukkal a Földre félig már megtöltött korsót, nem fontos mivel van megtöltve. Mikor ezt az
edényt kinyitja, akár a legkisebb gyermek is, mélyreható gondolatok kerülnek elő a fátyol túlsó oldaláról… hogy kik is ők
tulajdonképpen, hogy az élet hogy is működik és miért is választották ezeket a szülőket. Mindez nem történhetne meg,
ha nem végeztük volna el a bolygó mágnességének az átállítását – ami tulajdonképpen ittlétem fő oka.
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Itt vannak az új eszközök, mondhatod, az Emberi életnek egy új, interdimenzionális aspektusa, amelyek születésedkor
még nem álltak rendelkezésedre. Neked dolgoznod kellett ezekért, de az új gyermekek ezekkel együtt születnek le. Ez az
oka annak, hogy ők nem akarnak sorba állni sem. (Nevetés) Nem akarnak lineárisak lenni. Mindig mindent abban a
pillanatban akarnak, ha észrevettétek. Ez a tulajdonság nem lesz haszontalan a számodra sem. A tanulásról szól és
ünnepelned kellene azt.
Nos, kételkedő, hadd áruljam el mit jelent ez. Benned is jelen van néhány, a valaha is létező legnagyobb spirituális
igazságokból. El szeretném árulni, hogy mindezek itt a hallgatóságban sámánok és ők ezt nem is tudják. Ők is félnek
kinyitni a korsót és talán nem is fogják megtenni ebben az életükben emiatt a félelem miatt. De hát kedvesem, te nagyon
jól tudod kihez beszélek, vagy nem? Ha úgy döntesz, hogy valamikor is kinyitod ezt a korsót, ki fog áradni a századok
bölcsessége. Gyógyító, az vagy, - ha úgy döntesz, a korsó készen áll. A dualitás feladata amelyben élsz, hogy rajta tartsa
a fedőt ezen az edényen, mert tudod ha kinyitod, már nincs visszaút! (Első Törvény) Tudod, hogy a lehetőség előtted áll
vagy nem? Szeretnéd-e ez alkalommal megtenni, vagy nem? Senki nem ítélkezik feletted. Kedvesem, a buli ugyanez lesz
akkor is amikor majd egy napon viszontlátjuk egymást az én oldalamon, akár kinyitod a korsót, akár nem. Mélységesen
szeretünk. Ez volt a négyes számú.
Numerológiai szempontból a négyes szám egy Föld-szám, az építésben jelentős. Ez egy olyan szám, ami a Földhöz
kapcsol. Olyan mint a századok tudása. Ez a kincs, amelyet életciklusról életciklusra gyűjtesz az Akashába. Ez az egyedüli
dolog, amelyet magaddal viszel egyik életedből a másikba és ez a legcélszerűbb benne. Spirituális tudásod olyan, mint
Isten köpenye. Amikor azért folyamodsz, hogy kinyisd a korsót, egy nagyon barátságos energia szivárog elő – saját
mesterléted!
Az ötös számú az, amikor kifejezed tiszta szándékod és aktiválod DNS-ed 10-es rétegét. Van itt valami más ami történik
vele, ami sokkal mélyrehatóbb: Jóváhagyásodat adod a Világmindenségnek, hogy átrendezze a dolgokat körülötted.
Van köztetek, aki tudja mire gondolok, ugye? Beleegyezel a változásba. Legsötétebb órádban, amikor bajban voltál és a
dolgok nem jól alakultak, talán segítségért kiáltottál.
És akkor az Ember így szól: „Istenem, ki egyezett bele, hogy ilyen módon megváltoztasd az életem?” Én viszont elárulom
neked, te voltál! Ezért legyél óvatos. Mielőtt elhatározod, hogy kinyisd azt az ajtót, hogy megindítsd DNS-ed bármelyik
rétegének aktiválását, legyél kész a változásokra melyek bekövetkezhetnek az életedben. Ez nem ezoterikus hablaty. Az
életed változik. Kérdezd csak meg ismerőseidet, velük mi történt amikor eldöntötték, hogy megtalálják „Istent
belsőjükben”.
Mindannyian egy olyan időszakban és helyen éltek, amely különösen mélyreható és jól időzített. Szükségünk van a
fényedre a bolygó számára. Ha meghozod a döntést, hogy küldjed a fényt, meg fogod változtatni a bolygót. Oka van
annak, hogy most eljöttetek ide - minden egyes személy – mégpedig, hogy felébredtetek. Még te is kételkedő, ez az oka,
hogy eljöttél valakivel ma este erre a találkozóra. Senki fölött nem mondunk ítéletet. Csak a tényeket mondtam el. Oka
van annak, hogy eljöttél meghallani ezeket a dolgokat, mégpedig, hogy tovább gyűjtsd a kincseket ebbe a korsóba, hogy
tisztában legyél vele, hogy működnek a dolgok.
A Kozmikus Törvény, amiről beszélek az, hogy jóváhagyásodat adtad életed megváltoztatására, amikor beléptél az
arénába és arra kérted Istent árulja el mi az amit tudnod kell. Tudod, ez így működik. Ez a módja. Olyan ez mint amikor
beállsz a Fénymunkások seregébe, ahol aztán jóváhagyod a Szellemnek, hogy segítsen besorakozni azok közé, akik
gyógyítani akarják ezt a bolygót. A jó hír pedig az, hogy minden változás amit elkezdesz az életedben, helyénvaló, mert
végső fokon növekedéssel és örömmel jár.
Isten nem leli örömét abban, hogy a kellemetlen helyzetekben megvonja tőled a szeretetet, vagy hogy betegséget,
szomorúságot teremtsen. A Szellem nem teszi ezt. Habár ezt az energiát gyakran ilyen spirituális tulajdonságokkal
ruházzák fel a bolygó vallási tanításai. Nem így működik, kedveseim. Az általad esetlegesen megtapasztalt dolgok amit
növekedésnek nevezel, még azok is amiket problémának, vagy erőpróbának élsz meg, arról szólnak, hogy növekszik a
fényed. A bolygónak szüksége van rád, hogy visszanyerje az egyensúlyát. Létezik egy régi kifejezés, már használtuk
ezelőtt is: „A vas élesíti a vasat.” Ez arról szól, hogy néha az utad be kell hogy vigyen egy őrlőgépbe, hogy kialakulhasson
a dicsőséges angyali formád amiért könyörögtél. Ez egy kozmikus törvény.
A számmisztikában az ötös szám a változás energiáját hordozza. Kell-e még többet mondanom?
A hatos: Ahogy elkezded ezt a keresést, ahogy kinyitod az ajtót, ahogy a Szellem látja a tiszta szándékod, az egész
családod az Univerzumban tudni fog róla.
Azt kérem, gondolkodj el ezen egy pillanatra. Lásd magad lineáris formában – egy Emberi Lény hoz egy döntést az
emberiség tengerében. Egy homokszem a végtelen spirituális tengerparton hoz egy kis döntést. Nos, elárulom, az egész
tengerpart tudja! Ez egy spirituális törvény. Hát ilyen mélyreható.
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Amikor bekapcsolod a fényedet, mindenki látja. Olyan folyamatos, spirituális és történelmi dolgok fognak bekövetkezni,
amelyeket el sem tudsz képzelni. Még maga az Akasha is módosul, minden alkalommal, amikor egy Ember meghozza ezt
a döntést. Megváltozik a bolygó rezgésszáma, amikor az Emberi Lény döntést hoz, hogy belép egy interdimenziós
állapotba, ahol elkezdi másként látni a dolgokat. Felemelkedésnek, újjászületésnek, a DNS aktiválásának nevezitek.
Nevezzétek, ahogy csak akarjátok, mindenki tud róla. „Kryon, tudnak erről a bolygón élő emberek is?” Feltétlenül. Jó,
lehet, hogy nem a tudatosság szintjén, de elárulom felismernek egy sámánt, felismernek egy mestert, felismernek valakit
az emelkedés állapotában. Lehet, hogy nem tudják miért kedvelnek, de kedvelnek. A bennük lévő Isten köszönti a
benned lévő Istent. És Isten két darabja kommunikál egymással, azok tudják. A kozmosz felébred, amikor te felébredsz.
(Az Akashát Kryon vagy úgy határozza meg mint az Univerzum, vagy mint a bolygó életerejét, a beszélgetés szövegkörnyezetétől függően.)

Elárulom nektek, hogy nem kevés azoknak a száma köztetek, akik éppen most az átkelés peremén vannak a fénynek erre
a területére. Én ezt érezni tudom és te? És amikor megteszed és ha meg kellene tenned és kinyitod azt az ajtót,
szeretném elmondani, hogy az egész kozmosz tudni fogja. Áldottak azok, akik meghozták a döntést és ott állnak, ahol az
életet ismerik, akik ismerik a fény erejét és nem csak beszélnek róla, de úgy is élnek. Áldottak azok, mert ők öröklik ezt a
bolygót, szelídek, amennyire csak tudnak. Ez a lényegük, származásuk, mostantól kezdve ők viselik gondját a bolygónak.
Hát ők vannak itt, Lemúriaiak. Ez volt a hatos számú.
A hatos szám a központ – a legszentebb számjegy a sorban. A párbeszédet képviseli, az imát és a „csővezetéket” a
Felsőbb-Énedhez. Már csak egyetlen kozmikus törvény maradt és ezt utolsónak tartogattam.
A hetes szám az istenséget képviseli. Ez egy olyan szám, ami Isten istenségét jelenti. A következő információt kapjátok
most tőlem: A hetedik Kozmikus Törvény az, hogy mint minden egyes ember, te is hatással vagy a valóság szövetére
ezen a bolygón, amikor küldöd a fényt.
Talán felmerül benned egy kérdés, amikor magadban üldögélsz, esetleg ketten vagy hárman és spirituális értelemben
fényt küldtök olyan helyre a Földön, ahol arra szükség van. Mindenféle 3D-s bizonyíték hiányában, amikor ez a
spirituálisan mélyreható művelet történik, ér-e ez egyáltalán valamit? De igazából! Amikor fényt küldesz a szudániaknak,
hogy enyhíts hihetetlen fájdalmukon vagy azoknak a családoknak akik minden nap attól rettegnek, hogy mi történik
Irakban, vagy azoknak, akik különböző háborúkban vesznek részt a Földön, kinn az első vonalakban és félnek, vajon
segít-e? Talán te helyesen küldöd a fényt, de a dualitás teszi kedves Emberi Lény, hogy kételkedsz: „Olyan
jelentéktelennek tűnik. Van-e ennek valami értelme? Megtudom-e valamikor is?” Ez a Kryoni Hetedik Kozmikus Törvény,
ami azt mondja, hogy minden alkalommal amikor leülsz és fényt küldesz, az hegyeket mozgat – hegyeket mozgat!
Megváltoztatja a bolygó jövőjét.
Most pedig olyan információt fogtok hallani, amit csak néhányszor említettem üzeneteimben. Erre az átiratra tartogattam.
Ha semmi másra nem emlékeztek ebből az üzenetből, emlékezzetek erre. A bolygó teljes népességének csak fél
százaléka kell, hogy felébredjen ahhoz, hogy megújulást hozzon létre és békét a Földön - egy százaléknak a fele!
Arra az esetre ha kíváncsi lennél rá, hogy vajon a Földön mindenki hasonlóképpen gondolkodik-e mint te, a válasz
határozott nem! Nem. Csak egy kis csoport vagytok, akik ki lettetek választva saját tudatosságotok és származásotok
szerint, hogy itt legyetek ebben az időben. Öreg lelkek, akik itt vagytok, hogy szolgáljátok ezt a nagyszerű célt, hogy
küldjétek a fényt az emberiség többi részének. Emlékezz, ez a bolygó olyanokkal van tele, akik közül egy sem olyan öreg
mint te vagy (olyan értelemben, hogy nem születtek le a Földre annyiszor, mint te). Mert az Emberek száma a bolygón
mértani arány szerint növekszik, ami azt jelenti, hogy látszólag csak néhányan vagytok akik nagyon öregek és a többi
nagyon fiatal. Most éppen az öreg lelkekhez beszélek, azokhoz akik hallgatják és olvassák ezt az üzenetet. Az öreg lelkek
azok, akik létrehozzák a változást és sokan ezek közül most még gyerekek.
Felmerült-e benned valamikor is a kérdés, hogy miért vagy itt? Felmerült-e benned, hogy mi a feladatod? Tudsz-e fél
percet Szudánra szentelni ma este? Mielőtt lefekszel, Fénymunkás, meg tudod-e ezt tenni? Megvan hozzá a hatalmad,
tudod? Ott van benned az energia, ami isteni eredetű. És még akkor is ha nincs rá 3D-s bizonyítékod, tudod-e küldeni az
intelligens tervezés kozmikus energiáját a szudániaknak és bízni abban, hogy amit tettél az változást fog okozni? Ha meg
tudod ezt tenni, Fénymunkás vagy, aki megteremti a változást, a Föld rezgésszámának a változását.
Kevesebben kell, hogy részt vegyenek benne, mint a bolygó egy százalékának a fele! Ha ez megvan, látni fogjátok a
pozitív elmozdulást, látni fogjátok, hogy milyen mélyreható. Vezérkarok fognak megváltozni. Frissítő ötletek fognak
felbukkanni a kormányzatokban, amelyek eddig soha senkinek nem jutottak eszébe a múltban. Megkérdezheted: „Miért
nem tették ezt meg már korábban?” Elárulom. Az történt drágáim, hogy a fényetek lehetővé tette nekik, hogy lássák ami
eddig sötétben volt. Ide figyelj - a fényed által szállított kozmikus intelligencia rávilágít a tudatlanságra és bölcs
döntéseket eredményez. Ünnepelj ilyenkor és tudd, hogy ott a te energiád is ezekben a változásokban.
Vannak itt néhányan akiknek arra van szükségük, hogy másként távozzanak innen mint ahogy idejöttek. Most éppen
olyanokkal vagy körülvéve, akik tudnak fényt küldeni. Olyan ezoterikus személyiségekkel, akik nem Emberi formában
léteznek, (Kryon kísérete) akik szeretnének megérinteni téged és megfogni a kezed. Talán néhányan közületek érzik ezt
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ezekben az utolsó pillanatokban mielőtt távozom. Most lenne a kellő pillanat erre. Lehet, hogy ez az egyedüli alkalom
erre, ha úgy jöttél ide mint kételkedő.
(Szünet)
Nem kell semmi olyat kérnem tőled, ami kényelmetlen lenne számodra. Ezek a dolgok rád és Istenre tartoznak. Talán
most azonnal ezeket a szavakat intézheted magadhoz: „Kedves Szellem, mondd el mi az, amit tudnom kell.” Követeld a
gyógyulást, amely már régóta csak azt várja, hogy kimondd a következőt: „Kedves Szellem, igényt tartok az isteni
tulajdonságra DNS-emben.” Elkezdődik egy gyógyulási folyamat az elmédben és a testedben. Van-e aki szeretné, hogy ez
ma este megtörténjen vele?
Tudom kik azok, akik itt vannak. Tudom, hogy mit szeretnétek. Van-e merszetek hozzá, hogy megtegyétek? Mert ha
megteszitek, fényetek hatványozódva emelkedik. Ti vagytok a világ világossága. Ezt tanítják ebben a teremben, ezen a
helyen, amit az Egyesült Egyháznak hívnak (ahol ez a találkozó történt). Azt mondom nektek, ez az igazság.
Úgy távozzatok erről a helyről, hogy nagyobb legyen a fényetek mint amikor idejöttetek. Ünnepeljétek azokat akik veletek
együtt idejöttek, akiket nem is ismertek, de akik másképpen távoznak, mert te itt voltál. Szeretettel fogadjátok ezeket a
dolgokat, kedves Emberi Lények és fordítsátok őket a saját hasznotokra.
Kryon vagyok. Szeretetem veletek volt ma este és veletek lesz mindaddig, amíg nem találkozunk újra és újra.
És ez így van.

Kryon
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