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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
A társamnak elég sok idejébe telt, mire megértette azt a folyamatot, amit most láttok. Bizonyos módokon próbáltátok ki a
folyamatot, mert még azzal a kis gyakorlással is, amit most fejeztetek be, elkapjátok az első intuitív gondolatot és azt a
legjobb tudásotok szerint alakítjátok át egy lineáris fogalommá, szavakká vagy mondattá, vagy szavak csoportjává. Ez
sokszor metaforikus és általános, mint egy kirakós, amit meg kell oldani, vagy egy kép, ami magyarázatra vár. Vannak
szavak, melyek értelmetlenek, de más nyelveken más értelmük van. Ez nagyon is normális.
Ha megfigyeltétek, a Szellem egyénenként beszél az emberiséghez egy időben, sohasem egy csoporthoz. Ez az üzenet
egy csoportnak van átadva, de az nem a csoportnak szól, hanem az egyéneknek, minden egyes független léleknek a
teremben. Az egészet áthatja egy kvantum, metaforikus harmadik nyelv. A harmadik nyelv a megérzés, ami akkor érint
meg titeket, ha hallani kívánjátok a kommunikációt a szobában. Nem a hangzás az, hanem az a tény, hogy rá vagytok
hangolódva a szándékra. Így minden egyes közvetítésnek van egy olyan jellemzője, ami több mint a kommunikáció.
Néhányan ugyanazokat a szavakat fogják hallani és ugyanazokat az energiákat fogják érezni, majd úgy mennek ki az
ajtón, mintha mi sem történt volna. A mellettük ülő többi ember pedig, meg fogja kapni a kért gyógyulást. Szóval ez
sohasem egy csoportos energia, ezért beszélek hozzátok külön-külön, egyénenként. Ez bonyolult dolog. A szavakra
hangolódtok rá, a logikátok megérti a mondat linearitását, ugyanakkor a fogalmak számotokra, a megérzéseiteken
keresztül kerülnek átadásra. Mi ezt a harmadik nyelvnek nevezzük. Ez egy metafora, mert ez nem egy 2. után következő
nyelvről szól. A harmadik nyelv a 3-as szám nyelve. A 3-as numerológiai meghatározása: a katalizátor. Tehát, hogyan
lehet egy nyelv katalitikus? Ez olyan energia lenne, amely megváltoztatna valamit, miközben ő maga ugyanaz marad.
Amint kapcsolatba lép valami mással, az megváltozik, miközben ő ugyanaz marad. Éppen ezért, olyan szinten fogadjátok
most a katalitikus üzenetet, amilyenen szeretnétek.
Néha egyszerű az üzenet: „ez egy biztonságos hely”, „a családdal vagytok”, „ez valóságos”. Az üzenet valósága az egyik
legbizonytalanabb dolog az emberi lény számára: „Vajon a székben ülő ember csak tetteti?”, vagy: „Vajon azt csinálja,
amit gondolok, hogy csinál?”. Hadd mondjam el, hogy mit is csinál. Évekbe telt számára, amíg megértette a folyamatot
és köszöntötte a saját energiájával. Mert az elején, amikor Kryon számára eljött az idő, hogy megérkezzen ennek az
embernek az életébe, akkor olyan információval léptem be, amit ő „kirobbanó” információnak hívott. Mindent egyszerre
adtám át neki gondolatcsoportok, fogalmak formájában, amiket át kellett fordítania, de valós időben. Ez úgy történt, hogy
információt adtam át neki, aztán szünet következett és ezután elismételte azt, aminek azt gondolta. Szóval ez egy odavissza elkülönült folyamat volt. Azt mondhatjuk, hogy volt Kryon és aztán volt Lee.
Évekkel később, mintegy 4 évvel ezelőtt kezdte el egy olyan rendszerbe, mint ami most zajlik összerakni azt, ami én
voltam, azzal ami ő volt. Hadd mondjam el nektek, hogy mi is ez a rendszer és hogyan működik. Intuitív gondolatokkal
táplálom, gyorsabban, mint ahogyan beszél. Tehát a módszer a következő: a közvetítés, az intuitív lineáris gondolatok
lefordításának a megvalósulása. Megtanultam lelassulni azért, hogy mindazt, amit egy adott helyen az emberi lényekkel
tudatni szeretnék, azt valós időben tolmácsolni tudja. Ez elég jól is ment körülbelül 4 évvel ezelőttig, amikor
megkérdeztem tőle, hogy akarja-e a következő lépést. Az mondta, hogy: „Mi lenne az?”. Erre én: teljes egyesülés. Az
történne, hogy engem hallanátok, nem csupán a szavaimat, éreznétek az emberiség iránt érzett szeretetemet és a fátyol
túloldalának együttérzését. Ez több lenne, mint intuitív gondolat. Fogalmak kombinálása lenne egy lineáris hangüzenettel,
Isteni érzelmekkel átszőve, mindezt egy bonyolult csomagban. Évek teltek el, amíg elfogadta és megbízott ebben az
elgondolásban.
Így a szavakról, melyeket most hallotok, neki fogalma sincs egészen addig, amíg azok ténylegesen el nem hangzanak.
Hosszú időbe telt ez a számára. Ez nem az, amihez az emberek hozzászoktak. Tudni akarják, hogy mi fog következni.
Legalább fogalmakat akarnak előre látni. Néhányan közülük jól magyarázzák meg a fogalmakat, amelyeket a Szellemtől
kapnak. Ez szintén közvetítés. Néhányan fogalmakat kapnak és képesek a számukra átadott lényegi információkkal, eköré
közvetíteni az előadásukban. Ez értékes közvetítés. Mások leírják, ez is érvényes közvetítés. Megint mások festenek és ez
is érvényes közvetítés. Vannak, akik zenét szereznek, amely megérinti a lelketeket. Ez is közvetítés. Néhányan szobrot
készítenek és ez is közvetítés. Minden olyan dolog, ami kreatív ezen a bolygón, amit áthat a szépség közvetítése más
emberi lények felé, az közvetítés lehet. A gyógyító, aki a páciens előtt ül és érzékeli a beteg testéből felé áramló
információt, - amit mi veleszületettnek hívunk - amely megengedi a számukra, hogy megkapják a gyógyítás megoldását,
az is közvetítés. Amikor egy nehézkes emberrel állsz szemben és a megfelelő szavakat kívánjátok kimondani, amelyek
megmutatnák a bennetek levő isteni szeretetet, amelyek igazsággá változnának. Miközben a nyelvetek mélységeiben
kutakodtok, hogy átadjátok, hirtelen valami tömör és szép áramlik ki belőletek. A másik pedig nem is talál szavakat
válaszolni, mivel az igazságot adtátok át neki. azt mondhatjátok, hogy: „Vajon ez honnan jöhetett?”. Ez a közvetítés.
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Tehát, ha gyakran álltok szemben csoportokkal mostanában - ahogyan azt ezekben a napokban tettétek - és egy
üzenetet kértek, akkor az nem csak nektek, hanem a többieknek is szól, azoknak, akiket nem is ismertek. Ez a gyakorlat
teszteli, hogy mi kelt bennetek kényelmetlen érzést, mert egy közösségi helyezettel kell először szembesülnötök. Azt
mondjátok, hogy: „Mi van, ha semmire sem tudok gondolni? Mi van, ha bolondnak tűnök? Mi van, ha a szemükbe nézek

és meg sem tudok szólalni? Mi van akkor, ha lenne valamim tartalékba? Ki fogok gondolni valami bölcset arra az esetre,
ha nem kapnék semmit.” Tudjuk, hogy mindez a folyamat része. Ha elég gyakran csináljátok, akkor meg fogtok tanulni
hátradőlni és lazítani. Eszetekbe sem jut bármit is tartalékolni, mert tudni fogjátok, hogy a Szellem adni fog a számotokra
valamit és az a valami elég jó lesz. Megbíztok benne.
Amikor a társam dolgozni kezdett velem, aggodalmai voltak. Mi történik, ha egy emberekkel zsúfolásig telt előadóterem
előtt áll majd és én nem jelenek meg? Nem gondoljátok, hogy felmerült benne, hogy valamilyen tartalékra lenne
szüksége? Mindezen át kellett mennie és én hagytam neki. Engedtem, hogy gondolkodjon erről, aggódjon miatta,
mindaddig, amíg nem egyesültünk. Akkor történt a legjobb dolog vele, amikor beleegyezett. Amikor megszabadult a
feltételezéseitől, az aggodalmaitól, a zavarától, a túlélés társadalmi szükségszerűségétől és attól, hogy visszanézzen. Ez a
megérzésen keresztül árad be, amikor az átjáró feltárul, amikor a járat kiszélesedik. Most egy kis ízelítőt fogok adni
nektek a folyamatról, hogy honnan is érkezik ez hozzátok, mivel azt mondtátok, hogy természetesen az agyból származik.
Pedig nem. Az, amit megtapasztaltok, mindazon dolgok ellenére, amit a pszichológusok fognak mondani nektek, az nem
biológiai. Még azt is mondtátok, hogy a gondolatot az agy készíti el és teremti meg, olyan csomagokban, amelyeket a
szinapszisok értelmeznek. Talán még olyan messzire is elmentek, hogy a tudatosság magjainak is hívják, amik kis
csomagokban közvetítődnek az idegekben és az emberi lények jelenlegi fogalmait képviselik.
Szavakba ágyazott linearitás, de nevezhetitek, ahogyan csak akarjátok, de egyik sem az a dolog, mert mindez kívülről
érkezik befelé. Most talán azt mondjátok, hogy: „Várj egy pillanatot, mi történt a Felsőbb-Énnel?”. Nos, ez egy másik
kérdésért könyörög: „Hol van a Felsőbb-Én?”. Nos, mondhatjátok, hogy: „Bennem van.”. Mi van, ha az ti magatok
vagytok? Mi van, ha addig rejtőzködik, amíg nem hívjátok? Mi van, ha az maga a veleszületett? Most válik bonyolulttá,
mert ez a minden egyes emberi lényt körülvevő kvantummező, ami mindent tud a testről, többet is, mint a test maga.
Hadd kérdezzem meg újra tőletek ezt: nem furcsa az, hogy ha van egy betegség a szervezetetekben, akkor a testetek
nem tud róla? Nem kellene intelligensnek lennie? Elég intelligensnek ahhoz, hogy tudja, hogy hol van a betegség. Mit
képes kiállni és mit nem? Ezt még a legalapvetőbb metafizikai feltételezések is igazolják, ahogy a kineziológiát végzitek,
amely egy izomteszt. Itt van az, amikor a Felsőbb-Éntől megkérdezitek, hogy: „Allergiás vagyok erre? Vehetek ebből?
Mekkora adagot? Beteg vagyok?”. Nem fura az, hogy ez nem belülről jön? Az immunrendszeretek küzd valami ellen, de
néha még azt sem tudja, hogy van ott valami, ami ellen harcolnia kellene. A testetek összes fehérvérsejtje vadul
száguldhat egy helyre és küzdhet a rák ellen, de ti még csak nem is tudtok arról, hogy rákosak vagytok, mert a testetek
nem mondja el ezt nektek. Valahol megszakadt a kapcsolat, mondhatnátok, de ezen kapcsolat hiánya nem egy
szakadásnak lett megtervezve. Feltehetően kapcsolatban kellene lennetek a Felsőbb-Énetekkel, mondhatnánk, hogy a
testetek nem biológiai részével. Nagyon nehéz ezt elmagyarázni! Most ez egyesült, de mi jó származik abból, ha a
veleszületett a másik szobában van, vagy ha az ajtó zárva van? Tehát, amit kértek, az a teljes test megtapasztalása, hogy
kinyithassátok az ajtót és megtudjátok azokat a dolgokat, amiket a veleszületett tud. Van néhány megválaszolatlan
biológiai kérdés napjainkig, amelyek még fel sem tettek.
A DNS százmilliárd molekulája azonos a testetekben. Ugyanaz a DNS van a nagy lábujjatokban, mint a fejetek búbján. Ez
nem olyan, mint a sejtszerkezetetek, ami tudja, hogy épp egy vese, vagy egy köröm sejtje. A DNS-etek a teljes
testetekben azonos. Van egy folyamat, ahol egy százmilliárdos mennyiség önmagával kommunikál és mindent tud
rólatok. Ez a DNS, amiről beszélünk. Tudata van, ez a veleszületett. Mondhatnátok azt is, hogy egy másik én van ott,
akivel szeretnétek kapcsolatba lépni. Igazatok is lenne. Már beszéltünk az isteni részetekről, ami a megérzéseket
generálja. A megérzés kvantum. A körülöttetek és a DNS-etek körül lévő mező szintén kvantum. Mondhatjuk azt, hogy ez
valóban egy többdimenziós állapban van. Az emberi megérzés, ami a veleszületett, az amely gyakran a legváratlanabb
időben szól hozzátok. A közvetítésnél olyan mélységben merül ebbe bele, hogy a veleszületett folyton működik és
lineárissá válik. Van segítségetek? Óh, igen!
Ez a legnehezebb dolog, amelyről valaha is beszéltünk. Úgy akarjátok gondolni, hogy vezetőitek és angyalaitok vannak.
Nos, legyen így, ha ez boldoggá tesz titeket. Folytassátok hát és adjatok neveket nekik, ha ez boldoggá tesz benneteket.
Menjetek csak és számoljátok meg őket, ha ez boldoggá tesz titeket. Mert az emberi lényeknek szükségük van arra, hogy
gyakran linearizálják a kvantum fogalmakat ahhoz, hogy egy olyan rendszerbe foglalják, ahol nagyrabecsülhetik,
megérthetik és használni is tudják őket. Az igazság az, hogy nem tudjátok megnevezni és megszámolni őket. Ez nagyon
bonyolult. Egyszer már beszéltünk arról a Kryon tanítások során, hogy 3 vezetőtök van. Ez egy hasonlat, éppen úgy,
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ahogy a harmadik nyelv is az. A 3-as számról szól. Észrevettétek az isteni 3-asok csoportjait a földi doktrínákban, a
metaforák merevségében és, hogy néhány vallásos gyakorlatotok is ünnepli a hármasságot? Az istenség a hármasság, 3
az 1-ben. A bolygón mindenhol megtaláljátok. Ez része az istenségnek. Ez látszik meg az energiák hármasságában is. 3
vezetőtök van? Nem igazán. Ők az energia hármassága és a 3-as ismételten egy katalitikus szám. Más szavakkal
kifejezve, akármi is az, amit segítőnek neveztek és hisztek benne, hogy veletek van, az a szinkronicitás alapján katalizál
titeket és minden mást körülöttetek. Mondtam nektek, hogy ennek nem sok értelme van. Néhányan közületek kezdik
érteni, mások nem. Újra visszatérünk a leveshez. Ez csak egy metafora, amit használunk. Ha az életetek egy tál leves,
akkor számoljátok meg az ízeket, számoljátok meg a sót! Nem tudjátok. De azt tudjátok, hogy ott vannak. Felszólítom a
sót, mindhármat! Értitek? Felszólítom az ízt, amelyeknek történetesen tudom a neveit: Joe, Henry és Mildred. Hát ők nem
tudják és ti sem. Számoljatok szeretetet nekem! Hány szeretetetek van a gyerekeitek számára? Értitek, amit mondok?
Meg tudjátok érteni a fogalmat? Túlságosan éteri ez a számotokra, vagy valóban szükséges látnotok az arcukat? Ha
láthatnátok, vajon hogyan néznének ki? Milyen Isten arca? Újra el fogom mondani nektek, hogy ha meglátnátok az
arcaikat, akkor az annyira zavaró lenne, mivel az arcaitok ő arcaik is. Önmagatokat látnátok háromszor. A Felsőbb-Én
benne van a leves minden molekulájában. Része a veleszületettnek. Nem a szívetekben vagy az agyatokban él.
Rajtatokon kívül és belül is van. Áthat titeket egy kvantum mezőben. Nem tudjátok meghatározni a helyét, magasabb,
mint ti vagytok. Erre néhányan azt mondják, hogy: „Persze, hiszen felettem van. Természetes, hogy nincs bennem.”. Ez
nem így van. Azért hívják Felsőbb-Énnek, mert magasabb a rezgése, mint a tiétek. Ezért ez egy olyan részetek, amely
egy olyan rezgési állapotában van, ami egy többdimenziós valóságot teremt meg. Ha ki tudnátok nyitni az ajtót a fizikai
és a kvantum énetek között, - amit Felsőbb-Énnek is nevezünk - akkor teljessé válnátok. Ez a tanulnivaló, ugye? Íme, itt
következik még a többi.
Van segítségetek? Igen. Ők vezetők és angyalok? Ha úgy óhajtjátok. Ha úgy kívánjátok. De ez ennél több. Ők egy
energialeves, amely részben belőletek és részben a Felsőbb-Énetekből áll. Ez isteni eredetű és minden isteni dolog a
Forráshoz kapcsolódik. Az Univerzum Teremtő Forrása a részetek. Itt van a kapcsolat. Van segítségetek? Igen. Honnan
jön ez igazából? Igen. Nem tudtok meghatározni egy helyet, legyen az mennyország vagy sem. Ahogy óhajtjátok. Vagy
ez benne van minden levegőmolekulában? A természet életében van benne? Áthatja Gaiát? Ez minden, amit láttok? Ez a
fény? Igen! Azt jelenti, hogy soha nem vagytok egyedül. Itt következik az, amit a mesterek és a sámánok tudnak:

„Bármerre is járok, segítőim vannak. Arcuk az én arcom, gyönyörűek. Isten egy része vagyok, kvantum vagyok.
Számtalan vezetőm van. Van segítségem. A megérzésem a Teremtő Forrásból származik. Segítséget kapok a levegőből,
az állatoktól, a fáktól, a földtől, amin járok. A szeretet áthat mindent körülöttem, ez része a veleszületettnek. Nem
kérdezem, hogy hol, mert nincs hol. Nem kérdezem, hogy ki, mert ő az egyetlen és az én vagyok.”. Lehet, hogy ez
értelmetlen, mert nem 3D-s, de érzitek a szépségét? Érzitek a könyörületet, amely megteremtette? De leginkább érzitek
ezt ott belül és tudjátok használni? Ez a felszólítás.
Azon a napon, amikor a társam feladta, hogy megpróbáljon rájönni erre, akkor kapta meg. Ne próbáljatok meg rájönni.
Ha végtelenül szerettek egy állatot, egy gyereket, egy másik emberi lényt, akkor megálltok és megpróbáltok rájönni erre?
Vagy egyszerűen kimondjátok mindenkinek, akit csak ismertek és az Univerzumnak, hogy: „Szeretlek. Boldog vagyok.”.
Mi mást tudtok mondani? Amikor szerelmes leveleket írtok a szerelmeteknek, mit mondtok, mit tudtok mondani? Nem
eleget. Ez mindent elsöprő, kvantum, Isten egy darabkája. Mi az az egyetlen dolog, amit egy állat érez, amit az
ennivalón, gondoskodáson és fedélen túl adni tudtok neki? Ez a szeretet. És igaz vagy sem, a szemetekbe néznek és
viszontszeretnek. Ez egy egyetemes kvantum energia, amely tagadhatatlan. Ez szelídíti meg a vadlovat. Láthatjátok az
egyetlen dolgot, amit én is. Ez kellemes, gyönyörű és kvantum. Ne próbáljatok meg rájönni erre, jó? Miért nem
alkalmazzátok most ezt magatokra: „Nem fogom kitalálni azt, hogy hány vezetőm van, hogy néznek ki az angyalok, mikor
jönnek és mennek. Összekapcsolódtam a Szellemmel, így többé nem kell ezt tennem.”.
Itt van az, amit a társam tud: ameddig ezt az átjárót tisztán tartja, ameddig csak él, amikor leül ebbe a székbe, én itt
leszek. Ez az, amit tud. Most mielőtt közvetít, már nem aggódik azért, hogy milyen lesz, milyen hosszú lesz, mi lesz a
téma, vagy én vajon ott leszek-e. Értitek ezt? Nos, a gyakorlat, amit befejeztetek, valamit mutat nektek. Tudom, hogy kik
vannak itt. Ismerem, hogy mik a gondolatfolyamatok. Engedjétek el őket! A legjobb dolog, amit tehettek mielőtt
kinyitnátok a szátokat mikor valami igazat, pontosat, helyénvalót és szépet kellene mondanotok egy másik személynek
az, ha kiürítetek mindent az elmétekből, amit csak mondanátok. Utána mondjátok ki, ami hozzátok érkezik, bármi is
legyen az. Ez bizalmat és hitet kíván. A veleszületett beszéde lesz, annak egy teljes testi megtapasztalása a
tudatosságotokhoz kapcsolódva. Változást fog okozni az életetekben. Ez egy haladó tanítás, egy haladó csoport számára.
Azoknak, akik ma a székeken ülnek és nehéz kérdéseket tesznek fel.
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Mi az, amit legközelebb tenni fogtok? Remélem, hogy ezt gyakorolni fogjátok. Találni fogtok valamit, amikor csináljátok.
Azt, hogy ez működik. Ez egy teljesen másféle gondolkodás, egy teljesen másféle nyelvezet. Bízzatok! Ne próbáljatok
meg rájönni! Csak tudjátok, hogy sohasem vagytok egyedül.
És így van ez.

Kryon
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