Nyolc váltás a megvilágosodásban - 1. rész
Mexikó város - 2007. október 20.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel07_Mexico_01.html )
Az olvasókat segítendő, Kryon és Lee ezt a közvetítést „újra közvetítette”, hogy a kiegészítések segítsék a tökéletes
megértést. Gyakran előfordul a helyszínen, hogy a kommunikációval együtt jelen lévő energia a nyomtatásban már nem
mutatkozik meg. Leld hát örömöd ebben a feljavított üzenetben, amelyet Mexikó városban kaptatok és amely a
megvilágosodás ösvényén történő váltásokról szól.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Mit gondoltok, honnan ered az emberi érzelem? Mit gondoltok, honnan ered a szeretet? Megmondom én nektek, abból az
isteni részből, amely bennetek van! Miért érzel úgy, ahogy érzel, amikor olyan sok szeretetet érzel mások iránt? Ugye úgy
gondolod, hogy mindez emberi? Hát nem. Ez az isteni rész benned, aktiválva még Ember és Ember között is. Még azok az
emberek sem tudnak ez ellen semmit tenni, akik nem hisznek Istenben. Lehet, hogy nem hiszel a vesédben sem, mégis
van belőle kettő. Szabad választással rendelkező teremtmények vagytok, ezért szabadon elfogadhatod ami most
pillanatnyilag történik…vagy sem. Teljes mértékben szabad vagy és a Szellem nem fog eljönni, megérinteni, hogy elérje
higgyél benne. Ez a mi ajándékunk neked – a szabad választás.
A kíséret lassan megtölti ezt a helyet! Tudod, amikor egy ilyen helyre jövök mint ez is, szeretetet érzek az emberek iránt.
Lehet, hogy nem hiszed el azokat a dolgokat amiket mondok. Az igazság az - ami, …nem számít hogyan döntesz, hogy
elhiszed-e vagy sem, az igazság az, hogy vannak olyan spirituális lények, akik mérhetetlenül szeretnek téged.
Ott voltam a születés fuvallatánál, ami az érkezésed energiája. Egy dimenziók közötti helyen, ahol nem létezik az idő, így
lehetőség van arra az érdekes sajátosságra, hogy ott lehetek minden születésednél és ugyanakkor itt lehetek és
beszélgetek veletek. A ti háromdimenziós világotokban azt mondod: „Nos, Kryon itt van és éppen most beszél hozzánk.”
De én ugyanúgy ott vagyok más helyeken is, köszönteni azokat, akik éppen most érkeznek a fátyolnak erre az oldalára,
akikről azt gondoljátok, hogy meghaltak. Üdvözlöm őket, ahogy érkeznek a fátyol másik oldalára és ott vagyok azon a
helyen is, ahol az Emberek születnek. Tevékenységem része, hogy ott legyek ennél a találkozásnál, ennél a dimenziók
közötti kapunál, ahol ezek a dolgok történnek.
Semmi köze ezeknek a dolgoknak „Isten egyetlen szabályához” sem. Semmi közük egyetlen szertartáshoz vagy
szabályzathoz. Egyetlen dolog az, amihez közük van és ez Isten hihetetlen szeretete. Létezik egy család a fátyol
túloldalán, amely nagyon-nagyon szeret. Szeretnénk a kezedet fogni addig a pillanatig, amikor a szülőcsatornába kerülsz.
Mi akarunk lenni az elsők, akik megfogják a kezed, amikor visszatérsz a fátyolon keresztül. Ezt teszik a családtagok
egymásért. Aztán el szeretném még mondani nektek kedveseim, hogy az első szavak amelyeket egy Emberi Lény hall,
amikor meghal, hogy „Ne félj, kedvesem, mert otthon vagy”. Így működik Isten szeretete! Emlékszel?
Ha itt most csinálhatnánk valami varázslatot, az lenne, hogy megtöltenénk benneteket azzal, amit érzek, mert én Kryon
vagyok. Én egy nagyon-nagyon nagy csoportot képviselek. Isten darabkáinak milliárdjait képviselem, akik mind ismernek
téged. Sok helyen létezem. Összetett lény vagyok, kívül azon, amit ti a ti dimenzióitoknak neveznétek. Ez teszi nehézzé a
megértését, de amikor velem vagy, te is felfogod, mert te is ugyanaz vagy.
Te talán most vagy itt először (vagy először olvasol ilyet)? Tudom kik azok, akik itt vannak. Talán egyik vagy azok közül,
aki valaki mással érkezett, valaki megkért, hogy gyere el és hallgasd meg ezeket a szavakat? Csak arra kérlek, hogy
figyelj. Nem kényszerítünk arra, hogy elhidd, hogy ez megtörténik, vagy akár a ma esti üzenetet. Jóllehet, ha megteszed
nekünk, hogy megnyitod a szíved, még talán érezni is fogod. Mert itt most jelen van a jóváhagyás energiája és fel
szeretném hívni valamire a figyelmedet. Nem fogsz tőlünk tantételeket kapni. Sem szabályokat. Nem határozunk meg
helyet a számodra, ahol beszámolhatsz a tetteidről. Nem fogunk arra kérni, hogy bármihez csatlakozz. Hogy mi az oka
ennek? Hisz te mindezzel már rendelkezel, mint Isten egy darabkája, dualitásban élve ezen a bolygón.
A Szellem családjának a tagja vagy és ez mindannyiótokban közös vonás. Mindannyiótokban, még a kételkedőben is, aki
itt van… Tudom kik vagytok. Ide hallgass kételkedő: Mikor majd távozol erről a helyről, téged is annyira fogunk szeretni,
mint itt bárki mást. Csak azért, mert nem hiszel, az nem fogja visszatartani az angyalokat, hogy veled menjenek. Hát így
működik. Talán félsz ettől a szeretettől? Nem erőszakos. Nem tesz semmit, csak rád vár, hogy érezd.
Valami olyat fogunk tenni a következő két napon, amit eddig nem tettünk. Az elmúlt hónapokban több üzenetet
összevontunk olyan módon, hogy több információt tudjunk adni rövid idő alatt. Amiről a mai nap folyamán beszélek,
részleteiben megtalálhatjátok az elmúlt 20 év Kryon üzeneteiben, csak keresnetek kell. Most összerakjuk őket ebbe és a
következő közvetítésbe. E két nap tanításainak szerkezete a következő: Hallani fogtok a nyolc elmozdulásról, ami egy
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Emberi Lénnyel történik a felébredéstől a teljes felemelkedésig. Ez egy hatalmas tanulási terület, ugye? És a teljes
utazásról beszél, két estében áttekintve.
Figyeljetek rám. Ezek nem szabályok. Ezek nem lépések. Ezek elmozdulások, amik nem egy meghatározott időbeosztás
szerint történnek. Mindannyian különbözőek vagytok. Mindenkinek a saját idejében kell eljutnia a saját tudatossági
állapotába. Azonban az Ember szeretné tudni: „Mennyi idő telik el eme és ama fázis között, vagy az egyik és másik
elmozdulás között?” Erre valóban nincs válasz, mert az igazi tudatosság egyéni. Hogy mennyi időt vesz igénybe a dolog,
saját viszonyod határozza meg, a bolygó valóságához.
A mai napon az első négy váltásról, holnap pedig az utolsó négyről beszélünk. Micsoda grandiózus történet is ez! Még
mielőtt elkezdem a történetet elmondom, hogy mi történik mikor egy Ember kilép saját dimenziójából és van bátorsága
körülnézni és megkérdezni, hogy ki is ő valójában.
Az első váltás, amelyet az Emberi Lény tesz, az érdeklődés a tudatosság iránt. Felmerül a kérdés: „Lehet ez
valóságos?” Így kezdődik. Közületek mindenki, aki gyógyító és már az ösvényen halad, keresztülment ezen. Ez a hétvége
különleges lesz majd néhányatok számára, mert esélyetek van a nagyobb tudatosságra ittlétetek szinkronicitása által. Ez
egy váltás a kételkedés vagy közömbösség állapotából, abba az állapotba, ahol megfogalmazódik a kérdés: „Csakugyan
lehetséges, hogy ez a valóság?” Hát így kezdődik, most pedig itt ültök ebben az állapotban.
Ez a hétvége különleges lehet számodra. Talán sosem engedted meg magadnak, hogy egy ilyen helyen legyél és hogy így
szeressenek. Vajon tisztában vagy vele, kik azok akik itt vannak körülötted? Vajon tisztában vagy vele, hogy több százan
vannak körülötted, akik sohasem ítélkeztek fölötted, tekintet nélkül arra, hogy ki vagy és mit tettél? Ez a valóság és rajtad
áll, hogy felismerd. Éppen itt, ezen a helyen, a tanítás ideje alatt, az emelvényen megjelennek a színek. Ezt azok miatt
tesszük, akik már olyan tudással érkeztek, hogy tudják mit jelentenek és megerősítik őket annak tudatában, hogy ez
csakugyan valóságos.
Ez egy teljesen helyénvaló üzenet. Nem kér arra, hogy bármit is tegyél. Csak azt várja tőled, hogy tárd ki a szíved egy
pillanatra. Emlékszel az első elmozdulásra, amit megtettél? Emlékszel a tudatosság érzésére? Vajon emlékszel rájuk?
Lehet ez valóságos? És ha ez így van, mi a következő? A tudatosságnak ez a váltása az, amikor beleszeretsz Istenbe.

„Lehetséges az, hogy minden ami a közvetítésen elhangzik igaz? Mi van akkor, ha létezik valami több is ennél? Mi van, ha
létezik egy magasabb cél az életben?” Ez egy fontos váltás és az emberek több mint 90%-a sosem fogja megtenni. Az
emberiségnek kevesebb mint fél százaléka fogja megtenni ezt a tudatosság-váltást.

Azonban ez elég lesz. Számoljunk csak. Gyerünk, számoljuk ki. Fél százalék a hét milliárdból – az rengeteg Ember! De
rengeteg fény is! Nos, mi történik eme tudat-váltás után, amikor a szívedben kezded érezni Isten szeretetét? Csodálkozol
ugye, hogy vajon ez valóságos? Lesznek Emberek, akik majd kizártnak tartják, mert nem képesek elhinni. Mégis
valóságos. Vajon tudod mi történik eme tudat-váltás ideje alatt? Eldöntöd, hogy vajon megfogod-e a kezét annak az
angyalnak aki veled volt egész életedben. Ennek az angyalnak neve is van. Ez a te Felsőbb Éned. Ez az első váltás ami
bekövetkezik és ez egy nagy dolog.
A második váltás az, amikor eldöntötted, hogy ez igenis valóságos és fogsz is érte tenni valamit. Ez a nyolc váltás a
nyolc mérföldkő az Ember spirituális ösvényén… általánosságban. De van itt valami, amit tudnod kell - hogy sokan
vannak, akik soha nem jutnak túl az elsőn. Ők majd eljárnak egy-egy ilyen találkozóra, csak hogy érezzék az energiát.
Hisznek tiszta szívükből és érzik Isten szeretetét, amint keresztül hullámzik rajtuk. De gyakran csak ennyi amit akarnak.
Ez minden, amire szükségük van. Sokan azonban többet akarnak és megkérdezik: „Mit tehetek azért, hogy közelebb

legyek ehhez az angyalhoz, akit felfedeztem magamban? Van valami amit csinálnom kellene itt ezen a bolygón? Létezik
valamilyen kommunikációs módszer a Szellemmel? És ha igen, hol van és hogyan tudom használni?”

Ez a váltás az Emberi Lény azon szándéka, hogy belökje az ajtót a fátyol túlsó oldalára. Mindazon Emberi Lények közül,
akik itt ülnek előttem legtöbben belökték ezt az ajtót. Ó, ez már kezd egy kicsit rémisztő lenni, ugye? Mert most olyan
valamit fogsz tenni, ami ellentétben van azzal a valósággal, amiben éltél egész életedben. Barátaid esetleg nem
maradnak barátaid, mert ez a váltás új tudás birodalmába röpít. Áldott az Emberi Lény, aki keresztülmegy ezen a
váltáson, mert itt az ígéret: Nem vagy sötétségben és soha nem vagy egyedül. Mert ott van az angyali lények légiója,
annak az ajtónak a túloldalán amelyen a te neved áll és amikor belököd ezt az ajtót, ők majd beáramlanak az életedbe.
Az első dolog amit érezni fogsz a béke, azzal kapcsolatban amit tettél. Hogy ez helyénvaló, arra hadd legyen bizonyíték az
ebből származó szeretet az életedben.

„Rendben van, Kryon, akkor hogy is csináljam?” Minden egyes Emberi Lény másképp fogja csinálni. Néhányan majd
meditációban fogjátok kimondani: „Készen állok, mutasd mit csináljak.” Néhányan majd könyvek után kutatnak és
keresik a felemelkedéshez vezető lépéseket és rátalálnak egy rendszerre. Néhányan meglelik a tudást, így majd
könnyebben elképzelik, hogy mivel kell próbálkozniuk. Mindezek helyénvaló eljárások. Minden Embernek másra van
szüksége, attól a kultúrától függően amiben él és a Földön szerzett tapasztalataitól. Isten nem fog megállni és azt
mondani: „Ezt most rosszul csináltad.” Isten türelmes. Ha térden állva akarsz megmászni ezer lépcsőt, hogy elérj a
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megfelelő helyre, mi veled másszuk azokat a lépcsőket. Ez Isten szeretete. Nincs ítélet. Ha olyan vagy, aki szereti a
ceremóniát, az angyalok ott állnak melletted, ahogy csinálod.
Vannak emberek, akik azt mondják: „Nos, ezzel semmit nem válaszoltál meg. Azt mondod, ahhoz, hogy odajussak,
bármit csinálok helyes. Igaz?” Így van. Lökd be azt az ajtót, olyan módon, ahogy az neked megfelel. Használj erre annyi
időt, amennyire csak szükséged van. Az eredmény ugyanaz lesz. A szándékban hömpölyögnek a mesterléted kezdeti
érzései. Nem fogod tudni mit tegyél velük, de tudni fogod, hogy valóságos és hogy megérkeztél.
Ezt nehéz elmagyarázni. Olyan ez, mint amikor az Ember, aki mindig is a sötétben élt, kinyitja az ajtót, ami mögött ott a
ragyogó fény. Lesz, aki majd csak várni fog és egyenlőre nem kíván felfedezni semmit és lesz aki majd csak résnyire
fogja kinyitni, hogy meglássa, milyen fényről is van szó. Megint mások, azonban, szélesre tárják majd az ajtót és így
szólnak: „Édes Istenem, én készen állok. Indulhatunk!. Mondd, mi az, amit tudnom kell.” Ez a második váltás. Mind a
nyolc közül ez a kritikus, mert ez az tulajdonképpen, amelyik elindítja a folyamatot. Ha egyszer ez a folyamat beindult,
nehéz megállítani. Mert lehetetlen az Emberi Lény számára visszacsinálni valamit, amiről már tud, különösen valamit, ami
olyan mélyreható, mint ez.
Hadd kérdezzek valamit: Ha egyszer megérezted Isten szeretetét ezen az összejövetelen, ha egyszer már láttad a
színeket, amiket mutattam, valóban meg tudod csinálni, hogy visszalépsz és mindent kikapcsolsz? Képes lennél úgy tenni,
mintha semmit sem láttál volna? Képes lennél úgy tenni, mintha sohasem érezted volna? A válasz az, hogy nem. Mert
tudod, hogy mi történt.
A következő dolog is érdekes. Néha nagyon hosszú idő eltelik a második fázis és következő között, eme váltás és a
következő között. Ez az Emberi Lénytől függ majd és attól, hogy milyen gyorsan szeretne haladni. Ezért újra elmondjuk,
itt nincs ítélet. Vannak, akik azt mondják: „Nos, meg tudnám csinálni néhány nap, vagy néhány hét alatt.” Valóban? És
hogy akarják ezt lemérni? Honnan tudod, hogy mikor van befejezve? Honnan tudod, mennyire van az ajtó kinyitva? Nem.
Ez nagyon is egyedi. Vannak itt segítők a teremben, akiknek csak az a céljuk az életben, hogy segítsenek neked kinyitni
az ajtót. Kezd értelme lenni számodra? Azért vannak itt, hogy segítsenek neked ellazulni Isten szeretete segítségével,
hogy kiegyensúlyozzanak Isten szeretetében.
Korábban hallottátok Peggyt, a tanítót. (Peggy Phoenix Dubro előadására utal, aki a találkozó reggelén beszélt).
Tudjátok, mi az ő feladata ezen a bolygón? Nem is olyan nehéz meghatározni. Segít egyensúlyba hozni téged, hogy érezd
Isten szeretetét a szívedben. Így amikor keresztülhaladsz ezen a fázison és ott állsz, mint egy végzős, amikor már azt
mondhatod: „Most már többet tudok a bennem lévő mesterről.” Ő segít az Embereknek kinyitni az ajtót és megérteni a
fényt. Ez a tanítás még nem volt elérhető 25 évvel ezelőtt. Tudjátok miért? Mert a bolygó rezgésszintje még nem volt rá
készen. Sokkal nehezebb volt elérni ennek a megértését a Harmonikus Összetartás előtti energiában. Sok tanítás létezik,
hasonló tulajdonságokkal… hogy, mint új információ lett nektek átadva, a felfedezés új energiájában.
A harmadik váltás egyike azoknak amit a legnehezebb elmagyarázni. Ez akkor történik, amikor az Emberi Lény végül
megérti a fényt és a sötétséget az életében. Gyakran beszéltünk erről az elmúlt hónapokban, mert ezt az egyik
legnehezebb dolog elfogadni egy Embernek. Ez egy olyan váltás, amelyen át kell menned, hogy eljuss a többihez, mert a
tudatosságnak ez a módja. Nem fogsz tudni átjutni a következő ajtón, amíg ezen elbuksz, mert ezeknek a váltásoknak
mindegyike arra tesz alkalmassá, hogy megtapasztald a következőt. Lineáris módon haladsz át rajtuk, nem azért, mert
olyan összetettek, hanem a felismerés- és a tudatosság-változtató minőségei miatt.
A három dimenzióban az Emberi Lény nagyon érdekesen észlel bizonyos dolgokat. Ha valami csodálatos és nagyszerű
dolog történik vele, esetleg gyógyulás, akkor azt mondja: „Ez csak Istentől származhat. Én ezt nem tudnám megtenni.
Istentől kellett, hogy jöjjön. Dicsérjük Istent.” Ha meg valami igazán rossz történik az életében, ahol úgy tűnik a
sötétség szorongatja és viszi sötét helyre, az Ember azt mondja: „Hát, ez csak egy démon lehetett, az ördög kellett hogy
legyen, a Sátán maga kapott el és rángatott el a jó dolgoktól.” Tudod, az Emberi Lények nagyon furcsák ebben a
kérdésben. Nem felelősek semmiért, ami velük történik, egyik irányba sem, ugye? Ha valami jó történik, az csak Isten
lehet. Ha valami rossz történik, az meg az ördög. Nos, hát akkor megkérdezem, ti mit csináltok itt? Csak „ültök
üresjáratban” és várjátok, hogy a két entitás közül valamelyik elkapja a lelketeket? Nem vagytok felelősek semmiért?
Áldott az Emberi Lény, aki felismeri, hogy minden egyes emberben ott van, úgy a sötétség, mint a fény ereje. Ott van
Isten és ott van Isten hiánya. Hadd definiáljam a sötétséget számotokra. A sötétséget úgy definiáljuk, mint a fény
hiányát. Hadd határozzam meg nektek a fényt. A fény erőteljes ragyogás, amelyben nincs sötétség. A sötétség nem tehet
semmit, hogy hasson a fényre, viszont a fény megsemmisíti a sötétséget. Az Emberi Lény eldöntheti, hogy melyiket hozza
létre saját jelenlétével a Földön.
Itt van a hihetetlen rész számodra és ez az, amit nem akarsz elfogadni. Az összes démon, amelyet valaha láttál, éreztél
vagy hallottál róla életedben, az emberi tudatosság hozta létre. A legszebb csodatételek a földön, még a halott
feltámasztása is az Emberi tudatosságból származik. A fénynek a mestere benned van.
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Amikor a zsidó Jézus, a szeretet mestere ezen a bolygón járt sok évvel ezelőtt, azt mondta: „Én Isten fia vagyok.
Ugyanúgy ti is.” Le van írva. Nézzetek csak utána. Ez volt a benned lévő mester elismerése. Amikor az Emberek megértik,
hogy nem folyik csatározás a lelkükért és hogy ők maguk a felelősek mindkettőért, a bennük lévő sötétségért is és a
fényért is, ez lesz a nagy áttörés. Ezt úgy hívják, felelősségvállalás mindenért. Senki sem tett veled semmi olyat, amitől
értéktelenné válsz. Nincs ott kinn senki, hogy elkapjon. Értékes vagy és egymagad hordozod a fényt.
Hát akkor térjünk át az utolsó váltásra, ami a mai leckét illeti. Először is, tekintsük át az eddigieket: Van egy Emberünk,
aki kíváncsiságból jutott a tudatosságba és aki akkor elhatározta, hogy szó szerint tesz valamit, azzal kapcsolatban, amit
érzett és benyit a fény kapuján. Ez az Emberi Lény akkor megkapta a válaszokat és Isten szeretete beáradt az életébe. Ez
annyira megváltoztatta, hogy a Szellem tudása kezdett beáramlani a sejtszerkezetébe. Elkezdett működni az intuíciója,
azzal kapcsolatban, hogy a dolgok hogy működnek és a megérzések helyesek voltak. Kevésbé ítélkezett és egyre mesterszerűbbé vált. Képes volt lecsillapítani dühét és a drámák is messze elkerülték. Tudta, hogy ez megerősítése annak, amit
tett. Aztán meglátta magában a sötétség és a fény energiájának spektrumát. Felismerte magában a mester-létet és
elindult a negyedik váltás felé.
És ez a meghatározása kedveseim annak a szakkifejezésnek, amelyet csaknem 20 évvel ezelőtt hoztunk… „a beültetés.”
Ez annak a jóváhagyásnak a beültetése, hogy karma nélkül haladj tovább. Nehezen magyarázható fogalom, de már olyan
sokszor megtettük korábban.
A negyedik váltás a születési karma megszüntetése és annak a megértése, hogy rajta vagy a spirituális ösvényeden.
Ha a spirituális tudatosság soha nem következik be nálad, a karma energiája megmarad. Ez az Akasha rendszerének a
része. Tudatában kell, hogy legyél annak, hogy sok életet éltél már és voltak más életeid is. Ezek az életek egymásra
épültek az energiák szempontjából és az elmúlt élet tapasztalata alakítja a jelen életed tapasztalatainak a lehetőségét.
Ennek az ősi rendszernek a neve a karma.
Hadd kérdezzek tőletek, akik mint szülők vagytok itt ebben a teremben, gyerekeitekkel kapcsolatban. Vajon úgy
születtek, mint üres papírlap, hogy ti mindenre megtanítsátok őket? Ugye tudjátok, hogy nem. Ki tanította őket arra,
hogy féltékenyek legyenek? Ki tanította őket arra, hogy mérgesek legyenek, hogy dühbe guruljanak? Ki tanította őket
arra, hogy féljenek dolgoktól, mint például a víztől, vagy bizonyos állatoktól? Nem ti voltatok, ugye? Akkor hát honnan
származik mindaz? Miért lesz az egyik gyermek olyan termékeny bizonyos dolgokban, míg a másiknak semmi tehetsége?
Miért lesz az egyik jó szerető, a másik meg olyan bölcs? Aha, tudjátok miről beszélek, ugye? (Kryon mosolyog). Miért lesz
az egyikből harcos, a másikból nem. És a válasz a karma. Olyan energiával érkeznek, amely magában hordozza a
hajlamot. Ez végig kíséri minden életüket és ráncigálni fogja tudatosságukat a beteljesületlen megoldás energiájával.
Minden ember ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik, hacsak személyesen úgy nem dönt, hogy érvényteleníti és ez a
lehetőség csak 20 éve vált elérhetővé számotokra. Most mindenki számára elérhető, aki itt ül ezeken a székeken előttem,
vagy olvassa ezeket a sorokat. Mondok még valamit, kedveseim: Vannak köztetek, akik most itt ültök ezeken a székeken,
akikben némelyek, ezen dolgok közül még ott vannak. Ezek a felelősek néhány kihívásért, amivel szembetalálkozol, mivel
soha nem adtad hozzájárulásodat arra, hogy eltűnjenek.
Tekintsük át ezt a folyamatot: Érvényteleníted ezt a befejezetlen, karmának hívott energiát, letérsz a veled született
hajlam útjáról és kezdesz egy új energiát teremteni magadnak, mintha csak karma nélkül érkeztél volna a bolygóra.
Életednek néhány legjellegzetesebb része megváltozik. Félelmeid elmaradnak, mert a karma részei voltak. Társam
megtette. Még a helyet is meg tudja mutatni, ahol ez megtörtént. Mert ez az ember (Lee-ről beszél), egy bal-féltekéjű
mérnök volt. Volt egy vágya, a haditengerészetben szolgálni és egy remete tulajdonságaival rendelkezett. Aztán, amikor
hozzájárult, hogy kinyíljon az ajtó, hogy érvénytelenítse karmáját, ezek a dolgok elmaradtak. Mostanára a jobb agyféltekéje ugyanolyan fejlett, mint a bal. Úgy tűnik, ma már sok olyan dolog eltűnt, amelyek vele születtek, felcserélte őket
olyanokra, amilyen lenni akart. Áldott az Emberi Lény, aki meghozza ezt a döntést, mert eleinte kényelmetlen, s az a
jutalom, amikor felismeri, hogy valójában mindez saját jövőjének érdekében történik.
És a következővel zárjuk. Amikor az Emberi Lények ott állnak azon karmikus energia nélkül, amivel megérkeztek, az
valóban olyan, mintha ki lennének állítva Isten elé. Mert nem tudják merre tovább. Nem tudják, micsoda szinkronicitás
fog érkezni a segítségükre. Fogalmuk sincs róla mit várjanak, vagy hova álljanak. De mintha frissek lennének és üdék,
készen állva arra, hogy új ösvényt teremtsenek, amelyet még sohasem láttak. Ez kényelmetlen egy Embernek.
Mindemellett, itt az ígéret, amelyet adtunk a második váltással. Arra bátorítalak, hogy ünnepeld ezt az állapotot, - a
bizonytalanság állapotát. Arra bátorítalak, hogy ünnepeld. „Nos, Istenem, hát itt vagyok. Fogalmam sincs róla, hogy mit
csinálok. Hát nem nagyszerű?” Rokonaid és barátaid ezt látva, azt fogják mondani: „Te teljesen megőrültél”. És hogy
tudod nekik elmondani, hogy te egy egész légió angyallal állsz itt, kézenfogva?
Hatalmas támogató csoport áll a rendelkezésedre és ez a negyedik váltás az, amikor a támogató csoport kezd
megmutatkozni. Ez az a váltás, amelyik képessé tesz, hogy sétálj a sötétségben egy nótát fütyörészve, nem félve a
háromdimenziós rendszer csapdáitól. Tudod, ez a váltás teszi lehetővé a számodra annak a megértését, hogy magad is
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részt veszel a saját teremtésedben. Hogy félhetsz attól, ami történni fog, miközben magad teremted azt? Hogy félhetsz a
benned lévő betegségtől, amikor te teremted a saját gyógyulásodat? Nem gondolod, hogy tudom kik azok, akik itt
vannak?
Drága Emberi Lény, nem köszönünk el. Egy szempillantás múlva, már itt is vagyok (holnap). Nekem ez olyan, mintha a
társam lehunyná a szemét, majd újra kinyitná és már folytatjuk is. Nektek kellemes távozást. Ne lepődjetek meg, ha
néhány angyal hazamegy veletek. Ne lepődjetek meg, ha majd nem hagynak aludni. Miért tennék ezt? Talán mert ma
egy kicsit erősebben nyomtad azt az ajtót és alig várják, hogy megfogják a kezed. Megengeded nekik? Megengeded
nekik, hogy megtegyék? Én vagyok Kryon, a mágneses szolgálattól. Szeretem az emberiséget.
Néhány perc múlva itt vagyok.
És ez így van.
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