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Marina Mecheva: Ok, nagyszerű élményekben részesültetek egész nap, ugye? Érzitek, ahogyan az energia sűrűsödik körülöttetek? Rendben, most pedig
fogjuk ezt a tapasztalatot, vigyük mélyebbre, kifelé és még tovább befelé! Be szeretnétek csukni a szemeiteket? Ahogyan együtt társ-teremtünk ma itt
egy szent teret, a mindannyiunkban lévő béke, ami a növekedésért felelős, olyan üzenet fog hozni, amely egyenesen a maghoz fog beszélni. Segíteni
fog nektek a legnagyszerűbb egyesülés társ-teremtésében és mi ezt úgy fogjuk hívni, hogy az „én egyesülése”. Tehát ezek a mai szavak a tudatosságról
fognak szólni, mivel a tudatosság azért tágul, hogy megismerjen mindannyiótokat.
Nem szerettétek volna mindezeket megtudni magatokról? Milyen mélyre és milyen messzire vagytok hajlandóak elmenni? Mennyire vagytok hajlandóak
közel menni a maghoz? Azt, hogy befogadjátok saját magatokat, megtehetitek érzelmileg, Isten szeretetén keresztül, vagy ha a szívetekből kéritek,
hogy az éneitek összes rétege egyesüljön, mivel van egy mélyebb tudatosság, amely itt érhető el. Van egy érdekes dolog ezzel a hellyel kapcsolatban,
amelyet együtt társ-teremtünk. Ez lehetővé teszi számotokra, hogy egy kicsit jobban megéljétek a fátylat, mivel a tudatosságunk terjeszkedik, hogy
megismerje önmagát. Ez meg tudja mutatni nektek a válaszokat, amelyeket kutattatok.
Tehát, menjünk oda együtt a maghoz, ami belül van, a helyhez, ahol eléritek az interdimenzionális átjárót, mert ez az egész a DNS kibontása, hogy
megismerje saját magát. Merüljetek el, egyre mélyebbre és mélyebbre kedveseim. Érjetek el a belső éneteket, ami lehetővé teszi számotokra, hogy
egyként érzékeljétek saját magatokat a Felsőbb-énetekkel. A legnagyszerűbb egyesülést, amelyet valaha kértetek, hogy megismerjétek. Minden
teremtmény, aki itt ül ebben a szobában, kérte, hogy megismerhesse mélyebben a saját énjét. Ti kértétek, hogy: „Legyen világosság!”, ti kértétek,
hogy: „A válaszokat tisztán kapjuk meg!” és ti kértétek, hogy: „Óh, kedves Szellem! Érezhetem az énem tisztaságát?” Nos, most eljött az idő arra, hogy
kinyissátok azt belül, amely a magenergia, hogy szívből kérjétek és mondjátok: „Kedves Szellem! Készen állok arra, hogy megteremtsem azt a határt,

amire egész életemben vártam! Kedves Felsőbb-Én, tudom, hogy én te vagyok és, hogy az én jelen van. Jöjj most közelebb, amint kiterjesztem ezt a
pillanatot, hogy megismerjem a tudatosságomat, hogy többet tudjak meg saját magamról. Mutasd meg nekem, hogy mi az, amit tudnom kell.”

A válaszok ott vannak benne és a Felsőbb-Én határának hívják, mivel minden elkülönülés, amiről valaha is tanultatok, a valóság egy dobozának
belsejében találhatóak, aminek többé nem kell ott lennie. Nyissátok ki a szíveteket és engedjétek lángra lobbani a nagyszerűségeteket úgy, hogy a DNS
megkap egy jelet, amit a szándékotok felerősít olyan módon, hogy réteg-réteg után, szűrő-szűrő után, közelebb és közelebb juthattok a
magenergiáitokhoz. Mert ez az, amiről mindig minden szólt, társ-teremteni a legszentebb egyesülést, amely az emberi lényt felerősíti. Engedjétek meg
ezt magatoknak! Mert, ahogy ezt megteszitek, a fény úgy fog sugározni belőletek, mint azelőtt soha. A DNS nagyobb része ki fog terjedni és aktiválódni
fog olyan módon, hogy az, amit megtaláltok és megláttok, egy pillanat alatt meg fogja adni nektek a keresett válaszokat. Az, hogy megtaláljátok a
magenergiát azt jelenti, hogy meghaladjátok mindazt, ami valaha is korlátozott benneteket és, hogy szabad szárnyalást engedtek az éneteknek, mert ez
az, ami magasabbra visz titeket. Ez a Felsőbb-Én. Ti már mindannyian ezek az energiák vagytok és ahogyan most engedélyt adtok a tudatosság
kiterjesztésére, továbbá arra, hogy tudatában legyetek annak, ami belül van, talán engedélyt fogtok adni arra is, hogy megnyissátok a kvantum
érzékelést is úgy, hogy a doboz úgy nyíljon ki, mint még előtte soha, így jóval a korlátozások mögé lesztek képesek látni. Hadd kezdődjön el úgy a
kalibrálás folyamata, ami az énjeitek egyesülésének érzését adja nektek, ahogyan annak lennie kell. Ahogy a magenergia felébred belülről, felismeritek,
hogy a változásoktól nem kell félnetek, hanem örülnötök kell nekik, mert ott benne, meg fogjátok találni saját magatokat.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Szeretnénk átadni nektek egy üzenetet, amelyet azelőtt már átadtunk és amelyet a társam tanít. Amely helyénvaló lenne
most ezen csoport számára, mert ez a csoport még nem hallotta ezt az üzenetet. Nem olyan formában, ahogyan mi azt
át szeretnénk adni. Ez leginkább a többdimenziós emberi lény feladatáról és folyamatáról szól, illetve elkezd
megmagyarázni néhány dolgot, amelyek most rejtélyesek a számotokra. Tehát folytatjuk saját magatok felfedezésének a
témáját. Folytatjuk a témát, amelyet a partnerem már elkezdett korábban. Elkezdünk megvizsgálni titeket egy olyan
állapotban, ami többdimenziós.
A tudomány elismerte, hogy egy többdimenziós térben éltek, magatokkal, túléltek, 4D-ban. Az elmúlt évek összes
tanításában, ezen pillanat felé közeledtünk, ahol is egy újfajta emberi lény emelkedik ki. Az összes emlékezetes
információt átadtuk nektek arra nézve, hogy minden átkalibrálódik, mindez azt jelenti, hogy a valóságotok megváltozik.
Az emberek nem tudnak egy újabb dimenzióba lépni, ez lehetetlen. Ők az összes dimenzióban élnek, de a tudatosságuk
elmehet olyan helyekre, ahol azelőtt nem volt. Ti nem egy dimenzionális váltást tapasztaltok meg, hanem egy
tudatosságot, amely változik és a tudatosság sokkal többet fog befogadni, mint azelőtt. Ezt úgy hívjátok, hogy
megvilágosodás. Az emberi lény, aki elkezdi felfedezni azt, ami már ott van. Ebben a konkrét változásban, amiről most
beszélek, olyan eszközöket kaptok Gaiától, ami olyan képességeket ad a kezetekbe, amivel meg tudjátok tenni ezeket a
dolgokat.
Tehát az első dolog, amit meg szeretnénk, hogy értsetek az az, hogy mennyire hatalmasok vagytok. Azok, akik itt a
szobában vannak, meg kell, hogy értsék, hogy milyen hatalmasak. Itt az ideje, hogy az öreg lelkek megragadják az
erejüket. Az energiátok, amitek van, sokkal hatalmasabb, mintsem azt tudnátok. Sokkal nagyobb, mint azt bármelyik
spirituális vezető mondta nektek itt, ezen a bolygón.
Tehát ismételjük el, hogy kik is vagytok. Itt ül a fizikai emberi lény. Próbáljátok megérteni a biológiátokat, úgy tűnik,
hogy a túlélés kirakósán dolgozik. Ez hozott el titeket ebbe a szobába és ezen a helyen fel van függesztve a hitetek
mindarról, amit tanítottak nektek. Hallgattok egy embert egy székben, akinek az egyik lába a fátyol felém eső oldalán
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van. Megengedve a kommunikációt a Teremtő Forrással. Hányan vagytok tudatában annak, ami ott van? Mit tanítottak
nektek, hogy mi az? Van egy nagypapa az égben? Vagy az a ti részetek? Mit éreztek most? Egy tekintélyes személy
beszél most hozzátok? Vagy ez a család? Ez egy hívás, hogy nagyobbak legyetek, mint amilyenek vagytok. A család, a
család kopogtat az ajtótokon. A család bennetek van. Az Univerzum Teremtő Forrása bennetek van és ez ti vagytok.
A szobában tartózkodók hisznek a Felsőbb-Énben, beszéltünk már korábban erről. A felhívás ezen a reggelen, még ezen
közvetítés előtt is az, hogy kerüljetek közelebb a Felsőbb-Énhez. Még ez a kijelentés is egy kirakóst leplez le. Hogyan
tudnátok közelebb kerülni ahhoz, mint amik már eleve vagytok? Tehát engedjétek meg, hogy újra megismertessük
veletek a „te” fogalmát. Engedjétek meg, hogy meghatározzuk nektek a Felsőbb-Ént.
Újra elmondjuk, hogy ez a lélek magenergiátok. Nem felettetek lakozik, hanem benne van minden egyes DNS
részetekben. Valójában a DNS közepét képviseli metaforikusan mondva, amely minden ciklus közepén áll. Ez vagytok ti.
Ez a lelketek az arcotokkal, mindig is ez volt és az, amely többdimenziósan magasabban rezeg, mint, ahogyan ti teszitek.
Tehát a biológiai emberi lénynek van egy dimenzionális rezgése és a lélekrészeteknek pedig van egy magasabb rezgése.
A kirakósjáték most az, hogy az egész biológiátok szintén többdimenziós, de az a rész, amelynek tudatában vagytok és
naponta használjátok, a 4D-ban van. Vannak darabjai és részei a testeteknek, amelyek némileg 4D-n kívül esnek és ti
elismeritek ezt. Ismételten, ez a fény kirakósa a barlangban.
Elismeritek a testi intelligenciát. Még izomtesztet is végeztek, kineziológiát használtok, hogy kapcsolatba lépjetek azzal,
ami a testi valótokon kívül esik, amely, úgy tűnik, hogy okosabb nálatok. Jól elvagytok vele. Az emberi lények körbe
járkálnak, hogy ezt vagy azt kellene tennem. Nos, csak használjátok tovább a kineziológiát és találjátok ki az
izomteszteléssel. Aztán mondjátok utána azt, hogy: „A magasabb testi intelligencia mondja ezt. Ez lett kinyilatkoztatva,
mi erre megyünk és minden rendben is van.” Csak nagyon kevesen teszik fel a kérdést, hogy miért is működik ez? Miért
kell, hogy magasabb intelligenciájú fizikai testetek legyen, egy olyan, amely többet tud, mint ti? Még csak fel sem teszitek
ezt a kérdést, csupán elfogadjátok.
Itt kedves emberi lény, ahol a felhívás erős, elkezditek feltenni a mágikus kérdéseket, hogy miért van egy olyan részetek,
ami okosabb nálatok. Van egy híd, amelyet felépíthettek, így soha többet nem szükséges a tesztet használni, ahol izmok
vannak, vagy tudatosság, de nektek soha többé nem kell megkérdezni a testet semmiért sem, mivel egyszerűen tudjátok
a válaszokat.
Tehát, valójában két részetek van, ezek sejtszintűek és van egy harmadik részetek, amit Felsőbb-Énnek hívnak, amelyik
többdimenziós. Most már 3 rész van és úgy tűnik, hogy az egyes részek nem kommunikálnak, csak mindhez tudsz
beszélni. Nem zavar ez titeket? Az, hogy van három „te”, ami körbe járkál és ti nem tudtok egymással beszélni? „Óh, ez
egyre rosszabb lesz.” Most pedig elmagyarázom a hátralévő részt is. Hol van a Felsőbb-Én? Nos, éppen most mondtam el
nektek, belül van. De szintén elmagyarázzuk, hogy ez egy átjáró, az én oldalamra. Az átjáróban, ami azt jelenti, hogy itt
van velem és veletek is. Ez zavaros? Semmi kétség, hogy szeretnétek kapcsolatba lépni a Felsőbb-Énetekkel azért, mert a
Felsőbb-Én egy része, össze van kapcsolódva valami egészen különlegessel az én oldalamon, a fátyol túloldalán.
Ez igazán zavaros. Tehát lapozok egyet, ami megmagyaráz valamit. Azt szeretném, ha elképzelnétek egy pillanatra, hogy
milyen ez az én perspektívámból. Amikor a Földre jöttetek, elmondtuk nektek, hogy Isten részei vagytok. Amikor nem
vagytok itt, a Teremtő Forrás részei vagytok. Valójában emberek vagytok, látjátok, ahogyan kialakul a Föld, hogy azelőtt
az univerzumban valaki mások vagytok. Tudtad öreg lelkek, hogy más bolygókon is van történeted? Teszel, amit itt teszel
és ez egy másik történet, nem igaz? Tudjátok, hogy hány évesek vagytok? Idősebbek vagytok az óránál is. Kvantum
idősek vagytok. Mérhetetlenül öregek. Képzeljétek el az időt, kezdetek nélkül. Mindig is volt és mindig is lesz. Hány éves?
Valami kezdet nélkül. Mindig is voltatok és ez kezd bonyolult lenni. Képzeljétek el, hogy a bolygóra érkeztek a fátyol felém
eső oldaláról és a mindenség egy teremtő energiát képviselitek. De egy fizikai testben érkeztek a bolygóra és minek kell
megtörténnie? Hogy ezt meg tudjátok tenni, nem lehettek teljesen Istenek a Földön, nektek embernek kell lennetek a
Földön, így egy részeteket magatok mögött kell, hogy hagyjátok, velem.
Most engedjétek meg, hogy megkérdezzek valamit: az időnek abban a pillanatában, ahol vagytok, hogyan függtök attól,
ahogy az embert meghatározzátok? Én úgy határozom meg, mint családot. Van egy részetek itt, a fátyol ezen oldalán,
amelyet nem tudtok magatokkal vinni. Ez nem a Felsőbb-Én, ez a Teremtő-Én és ez velem van. Most tehát, van egy
fizikai emberi testünk, van egy okos intelligens ember, az a rész, amivel az izom tesztet végzitek, van a Felsőbb-Énetek és
van az emberi Teremtő Forrás. Mindezeken a ti arcotokkal, energiátokkal és lelketekkel. Tudtátok ezt? Mindannyiótoknak
van a fátyol felém eső oldalán egy része. Minden élő ember képviseltetve van az Isteni-Énben az én oldalamon, a fátyol
túloldalán. Van egy kvantum részetek a fátyol felém eső oldalán.
Éppen most adtam meg nektek a társ-teremtés magyarázatát. Ez az, ahogyan társ-teremtetek. Ez az, ahogy
szinkronicitást teremtetek magatoknak saját magatokkal. Azért, mert az emberiségnek vannak részei a fátyol felém eső
oldalán kvantum állapotban, olyan idő paraméterek nélkül, mint nektek van. Ez az, ahogyan a dolgok működnek azért,
hogy megteremtsétek azt, amit meg szeretnétek.
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Most már elég nagyok vagytok? Amint egy székben ültök, elég nagyok vagytok már? Óh és ez még nem a vége. Az
emberi lények szeretik az angyalokat. Ők szeretik a vezetőket. Meg szeretnétek számolni őket. Még mi is megszámoltuk
nektek. Azt mondjuk nektek, három van. Ez valójában egy kirakós. Ez egy metafora, nektek valójában nem három van.
Ez az energia számmisztikája annak, amivel rendelkeztek. Kik ezek a vezetők? Beszéltek hozzájuk, vagy pedig
megkérdezitek a vezetőimet tanácsokért. „Van egy sor vezetőm”, azt mondjátok. Beszéltünk róluk. Vagy fedjük fel újra,
hogy a vezetők valójában nem vezetők, készen álltok? Van egy részetek, ami többdimenziós, amely a Teremtő Forrást
képviseli, mint tanácsot, mint tanácsadót számotokra. Olyannyira, hogy nem szeretnétek azt hallani, hogy ti vagytok a
saját magatok tanácsadója.
Elég nagyok vagytok már, ahogy itt ültök a székben, elég nagyok vagytok már? Most pedig van egy ok, egy ok, amiért
azt szeretném, hogy ez a csoport hallja ezt. Még ennél is sokkal hatalmasabbak vagytok. Amint ebben a székben ülsz
öreg lélek, elég hatalmas vagy ahhoz, hogy bármit megváltoztass. Nem mindannyian ebből az országból, ebből a
gyönyörű országból, nem mindannyian, de a legtöbben igen.
Azt szeretném, ha képzeletben elmennétek egy helyre velem. Óh, Mexikó, gyönyörű anya Mexikó, én nem hozzád
beszélek ma, egy amerikai testében. Hozzátok beszélek, mint családtag. Képzeljétek el velem a gyönyörű Mexikót.
Parttól-partig, egy nagy ország. Szép és biztonságos. Egy olyan fénnyel, amely nem volt ott hosszú ideje. Képzeljétek el
ezt! Az egységes bolygó részeként, egy első világ országot, az erőforrások hatékony felhasználásával, szegénység nélkül,
képzeljétek el! Biztonságos.
Szeretnék nektek néhány információt átadni, egy kvantum állapotban. Ez az új Mexikó és ez az, ami meg fog történni. Ez
csak nagyon nagy energiák bevonásával tud megtörténni. Azok, akik a székeken ülnek és hallgatnak, akik mexikóinak
hívják magukat, akik tudják, hogy ők saját maguk elődei és hogy van egy föld, ami mindig is volt, elmondom nektek,
hogy eljött az ideje, hogy fénnyel árasszuk el ezt a földet, valamint, hogy előrevigyük azt, amiért jöttetek.
A következő 18 év, ti és a gyermekeitek és az ő gyermekeik, ezt a helyet mássá fogják tenni, mint a jelenlegi állapota.
Ennek eljött az ideje. Eljött az ideje. Talán ti meghallottátok ezt és ez azzal kezdődik, hogy megértitek, mennyire
hatalmasok vagytok. Tudván, hogy családotok van a fátyol túloldalán, ők csatlakozni tudnak az összes résszel amivel kell.
Könyörülettel, kormányzással és az üzleti élettel, a helyek bölcsességével, amelyek nem voltak ezelőtt. Lassú változások a
fény felé. Óh, ez már elkezdődött és ti tudni fogjátok, amikor meglátjátok.
Óh kedvesem, tartsd ezt a fényt, mivel, ahogy tartod ezt a fényt, minden részed tartja ezt a fényt. Még az olyan részed
is, amelyet nem értesz meg, tartja a fényt. Ez a kezdete az új dolgoknak itt, parttól-partig, öreg lélek. Ez volt az én
üzenetem, mára, nektek. Menjetek el erről a helyről másképpen, mint ahogyan jöttetek. Sokkal többet megtudva, mint
ezelőtt.
Ezek a dolgok lehetségesek. Az öreg lelkek továbbítani fogják ezt. Most tegyétek ezt halkan, könyörülettel, amelyet Gaia
másképp fog látni, mint ezelőtt valaha.
Lesz segítségetek! Hm…
És ez így van.
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