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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Tudom, hogy kik vagytok. A kezek felemeléséből pedig azt is tudjuk, hogy hányan vannak itt először. Az elfogultságotok
és az életetekben zajló dolgok ellenére is igazság van jelen a teremben. Isten ismeri a neveteket, ez az igazság. Olyan
igazság van itt jelen, ami túltesz mindenen, amit csak elgondolhattok. Az igazság a következő: maga a teremtéstörténet,
amit bármilyen általatok tanult spirituális rendszerből is fogadtatok a szívetekbe, Isten egy darabkáját helyezte el
bennetek. Ez az alapvető igazság.
Amire a tudósok ma rátekintenek, azt egyetlen tudós sem volt képes látni vagy észlelni egészen mostanáig. "Más volt a
kromoszómaszám? A 23 párral ez másnak tűnik a 24 helyett. Ez vajon a teremtés része volt?" Óh, igen! Van néhány
olyan tudós, aki nagyon magas szintű tesztelő technikát használ a visszatekintésre, és ők azt mondják: "Tudjátok, ez
újdonság. Nem úgy néz ki, mintha a mai emberi lény bárhonnan a Földről érkezett volna.” Nem, ha a kromoszómákat
megszámoljátok. Mondtuk nektek korábban kedveseim, hogy ez több annál. Manapság egy új energiában vagytok benne.
Ez valami olyasmi, amire teremtve vagytok. A szabad választással elhagytátok ezt a jelzést.
Ez egy olyan helyre helyez el benneteket, ami új. Az emberek, akikkel találkoztok, akik körülöttetek vannak - nem ebben
a teremben -, akik nem figyelnek az ilyen üzenetekre, ők nem rendelkeznek semmi elképzeléssel erről, kivéve azt, hogy
minden változóban van. Nem csak a tudatosságban mennek végbe változások, hanem magában Gaiában is, az
időjárásban, a vezetésben, azokban a megtörténő dolgokban, amikre nem is számítotok a bolygón. A váratlan fordulatok
itt vannak. Azok a különböző dolgok, amik néhányak számára félelemteljesek, mások pedig ezt mondják rájuk: "Itt az
ideje!" Ezek a változások tömegesen bukkannak fel, így az emberiség egésze azt mondhatja: "Istennek köze van ehhez."
Ez több annál, hogy Istennek köze van ehhez, mert Isten bennetek van. Ez azt jelenti, hogy ennek hozzátok van köze.
Tudom, hogy kik vannak itt. Azt szeretném, hogy azok az újak, akik először vannak itt, érezzék meg az energiát, ami
kibontakozik a teremben! Vagy nem. Látjátok, erre is van szűrőtök, és ezt elfogultságnak nevezik. Talán fénymunkás
vagy, talán olyan valaki vagy, aki azt mondja: "Nos, hiszek ebben az üzenetben. Elég jól hangzik." - mégsem fogtok
tovább menni. Ha azt mondom nektek, hogy szinte érthetetlen módon, ebben a pillanatban is, olyan sokan vannak itt,
pont itt körülöttetek, akkor vajon lehetséges az, hogy ezt a termet olyanok látogatják most, akiket nem láttok, akik a
fátyol túloldaláról származnak? Ez túlzás. A hit túlzása bárki számára - kivéve azokat, akik érzik őket, illetve azokat,
akiknek nincs elfogultságuk, és nem mondják azt, hogy: "Ez lehetetlen!" vagy: "Ez ostobaság!"
Eljön a nap, amikor a tudományos felfedezések nyomában a lehetetlent és az ostobaságot ki kell majd hajítani az
ablakon. Meg fogjátok látni, hogy mit is képviselhet a fátyol. Egy olyan többdimenziós falat, amin túl semmi módon sem
tudtok érzékelni, amit nem tudtok átlyukasztani. Amikor egy olyan bizonyos módon kezditek el megérteni a
dimenzionalitást, ahogyan meg fogjátok, és a tudomány együtt fog haladni veletek és segíteni fog benneteket - akkor az
egész bolygó együtt fog arra a döntésre és következtetésre jutni, amire évszázadokkal ezelőtt is jutott, amikor minden
valószínűség ellenére úgy döntött, hogy csupán egyetlen Isten létezik. Több istennel indultatok, aztán pedig arra a
bolygószintű egyetértésre jutottatok, hogy csupán egyetlen Isten létezik. Mennyi ideig is tartott ez? Most pedig elértek
egy másik egyetértést is, egy olyan időt, amikor elismeritek: ez az egyetlen Isten valódi. Valamint, hogy ez az egyetlen
Isten teremtett meg mindent, amit csak láttok. A fizika tudománya pedig annak tudománya, amit Isten megteremtett. Ez
meg fogja változtatni annak módját, ahogyan a dolgokra tekintetek. Ez egy alapvető igazság. Olyan, aminek nem vagytok
még igazán a tudatában - kivéve, hogy érezhetitek a teremben -, mivel most hiába mondanám el, hányan is vannak
valójában itt, mert nem tudjátok megszámolni.
Amikor a dimenzionalitásba kerültök, a multidimenzionalitás maga mögött hagyja a linearitást. Rendelkeztek energiával,
nincsenek tárgyak, nem tudjátok megszámolni az energiát, az csak úgy van. Meg tudjátok mérni, így hát mérjük is meg!
Roppant nagy, és közületek néhányan érzik is az óriási mértékét. Ahogyan ott ültök, mások semmit sem fognak érezni. Ez
nem ítélkezés, hanem tény. Azzá fogtok válni, amit a szabad választásotokban saját magatoknak megengedtek.
Vannak itt olyanok, akik félnek hinni a nem látható dolgokban. Kedveseim, így van bennetek és a színpadon a székben
ülő emberben valami közös. Így ment ez, még évekkel azután is, hogy már közvetített. Hát ilyen erős is ez, amikor a
hitetek abból eredt, amit elmondtak nektek, és hogy miként éreztek azzal kapcsolatban, hogy kik is vagytok. Ha hisztek
valaki dolgában, akkor kevésbé lesztek intelligensek, talán kevésbé lesztek épelméjűek is, mert így tanították nektek. Ez a
múltatok érzékelése. Nincs ítélkezés emiatt. Ez egyszerűen csak így van kedveseim - egy kép, ami azt a módot mutatja,
ahogy az emberiség működik. Ezen kép szépsége pedig az, hogy az emberek egy idő után majd elkezdik megvizsgálni
magát a képet. Azt mondják maguknak: "Eldobom azt, amit mondtak nekem, amiben hittem, csak egy pillanatra. Hagyni
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fogom, hogy megnyíljak annak lehetőségére és eshetőségére, hogy nem tudok mindent." Micsoda egy elgondolás! Aztán
belép valami, amire nem is számítotok. Pont úgy, ahogy a társammal történt.

Nem fogtok vicces dolgokat látni, sem tündéreket a sarokban, de érezni fogjátok beáramlani Isten szeretetét az
életetekbe. Tudni fogjátok, hogy nem vagytok egyedül. Tudni fogjátok, hogy törődnek veletek, hogy ismerjük a
neveteket. Mialatt itt vagytok a teremben, ez teljesen más érzékelést fog adni számotokra arról, hogy kik is vagytok, mi
van odakint, és mi olyan történhetett, ami öreg lélekké tesz benneteket. Ezt teszi, az öröm beáramolhat. Annak
esszenciája, amit szeretnek neveztek, meg fog változni. Végül képesek lesztek megvizsgálni önmagatokat egy pillanatra,
majd azt mondjátok: "Ez más, mint amit gondoltam."
A közvetítés végén visszakerül a fal, és kényelmesen kielemezhetitek, hogy mi is történt. Semmi sem fog történni veletek,
semmilyen negatív dolog, de legalább már tudatában lehettek annak, hogy egy dobozban vagytok. Ez a doboz az, amiről
azt mondták nektek, hogy ebben legyetek. Az, amire be vagytok tanítva, ki vagytok oktatva, hogy benne legyetek. Az,
amelyiket azon mai kultúrának neveztek, amiben benne éltek. Az emberek pedig lassan elkezdenek kitörni a dobozból.
Bedugják a lábujjukat a hit vizébe. Többen vannak ilyenek. Többen, mint gondolnátok, mert a fény olyan helyeken kezd
el megmutatkozni, ahol sohasem gondoltátok volna. Beszéltünk nektek arról a sötét seregről, amivel itt, ezekben az
időkben rendelkeztek - az pont határidőre bontakozott ki. Határidőre rémisztett meg. Határidőre vitt véghez félelmetes
dolgokat. Mondtuk nektek, hogy nem fog sokáig tartani. Visszaverték, és valami újat próbál meg. Meg fogjátok látni
hamar. Tudja, hogy a hagyományos félelem nem működik. A hadsereg nem működik, még a határok vagy közös nyelv
nélkül sem. Valami mást fog megpróbálni, mert a sötétség nem fog egykönnyen távozni.
Ezek a jelen részei, amiben éltek. Nem véletlen öreg lélek, hogy megszülettél, és most élsz, hogy ezt lásd, megfigyeld, és
hogy meghozd a saját döntéseidet a benne való részed tekintetében. Ez mélyenszántó, szépséges, örömteljes, egy új
kezdet és beteljesedés egyszerre. Ez a történelem egy olyan ideje, amiről az ősök beszéltek nektek, és aminek
megtörténtéről még mi, a másik oldalon sem tudtunk - mert ti vagytok az általatok választott valóság felelősei.
Ezek azok a dolgok, amikről szerettem volna, ha tudtok. Érzitek-e őket vagy nem? Mert bizony itt vannak. Rátok
nehezednek együttérzésben, szépségben, szeretetben, ígéretben, gyógyulásban. Ha megengeditek nekik, akkor a ti és a
sejtszerkezetetek részévé válnak. Ha gyógyulásért jöttetek, akkor ez a megfelelő idő rá. A gyógyulás gyakran akkor
érkezik meg, amikor nem is számítotok rá. Lassan indul, és beletelik egy vagy két hétbe, amíg tudtotokra jut, hogy valami
történt. Ez lehet a szomorúság gyógyulása. Ez lehet az egészség kémiájának a gyógyulása. Ez lehet egy cél, vagy
hozzáállás, vagy észlelés gyógyulása. Olyan lesz, mint a friss fuvallat, és tovább fogtok élni, illetve olyan, ahol nem fogtok
félni és aggódni többet miatta. Amint más fényben látjátok a dolgokat, és majd végezetül felismeritek, hogy már
másfajta, más minőségű fényt hordoztok - amely maga a fantasztikus gyógyulás.
Ez akkor történik meg, amikor leengeditek a korlátokat, és hagyjátok, hogy azok, akik itt vannak körülöttetek, belépjenek,
megfogják a kezeteket és dolgozzanak rajtatok. Újra csak elmondom, hogy hosszabban fogtok élni, ha ezt megteszitek.
Le fog lassulni az öregedésetek, ha ezt megteszitek. Mindazon paraméter, amiről azt mondták nektek, hogy nem
történhet meg - meg fog történni. Nem is fogtok tudni róla, egészen addig, amíg a körülöttetek lévő emberek elkezdenek
beszélni veletek: „Mi történt veled? Miért vagy annyira más? Miért vagy annyira boldog? Miért vagy annyira elégedett?

Miért nézel ki ennyire jól?”

Az igazságot mondom itt el. Egy olyan igazságot, amit minden orvos ismer: a betegeik hosszabban fogják életben tartani
magukat, ha kiegyensúlyozott az élettel kapcsolatos hozzáállásuk. Ez nem titok. Nos, ha ezt az ismert tényt kiterjesztitek
az ismeretlenen túlra, akkor hosszú életnek néztek elébe. Menjetek el másképpen erről a helyről, mint ahogyan
ideérkeztetek! Még visszatérek.
És ez így van.
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