Ide gyűjtöttem össze a különböző társ-teremtő szándékokat, kérdéseket, amelyeket Kryon javasolt a
fénymunkásoknak...
Az Univerzumot vagy Szellemet (amelyet mi Istenként ismerünk) tájékoztatni kell szükségleteinkről, ez a
vezetőkön keresztül valósulhat meg. A vezetőkhöz beszélni kell, a megnyilatkozás élőszón keresztül
valósulhat meg. Csendes időszak legyen, amikor a Szellemhez szólsz. Foglald szavakba a gondolataidat,
és hangosan mond ki őket, azután várakozz türelemmel. Így fennhangon megfogalmazva vezetőiden
keresztül kifejezed szándékodat a Világegyetem felé. Ügyelj a szándékot kifejező mondatok tartalmára.
Nélkülözhetetlen, hogy saját füleiddel halld a kiejtett szavakat. Ha egyszer szándékod vezetőiden keresztül elérkezett az
Univerzumhoz, nem kell tovább várakoznod, mert a szándék minden, abszolút és megkérdőjelezhetetlen.
A semleges gondolatminta (feloldás) igénylése, ha együtt kívánsz működni a Szellemmel a teremtésben:

„Magamba kívánom fogadni önnön hatalmamat és együtt szeretnék teremteni az Univerzummal. Szándékom szerint
fénylénnyé kívánok válni. Szándékom szerint élni kívánok az új energia által felkínált lehetőséggel.”
„Végeztem a múlt energiájával. Levetem a régi karmámat, és mostantól előre haladok.”
„A karma olyan valami, amivel én végeztem - tűnjön el!”
„Saját művemet akarom megteremteni, a saját valóságomat és nem a karma régi rendszerét, amellyel ideérkeztem.”
„Többé nem szükséges meghalnom azért, hogy megteremtsem a spirituális gyarapodásomat.”
A semleges gondolatminta a karmát hivatott eltörölni, véget vet a dualitás létezésének, eltörli a tanulás szükségességét,
mesteri státusz biztosít, egyáltalán nem kell egészségügyi problémákkal szembenéznetek, életkorotok hosszabbra nyúlik.
Toleráns, békés, melegszívű személyiséggé formálódtok, aki bölcsességgel tekint az őt körülvevő világra, a körülötte élő
emberekre. Jóval nagyobb spirituális világosság, bölcsesség, megértés, türelem és szeretet virágzik ki belsőtökben.
Mindenhol pozitív energiák kisugárzói lesztek. Mind az aura, mind pedig az alapkisugárzás színe áttetsző fehérré
(színtelenné) változik vagy pedig semleges lesz.
Az átalakulás során zavarosabb periódussal kell majd szembenéznetek (kb. 90 nap). Rendkívül élénk álmok néha szomorú
érzéssel kísérve, mély depresszió... Lehet, hogy sok barátod, köztük társad is elhagy téged. Előfordulhat hogy karriered
vagy hivatásod megváltozik vagy megszűnik számodra létezni. Döntésed visszafordíthatatlan! A változás alatt elveszíted
vezetőidet és új segítőkre (három mesterre) teszel szert. Ebben az időszakban semmiképpen nem távozhatsz el.
Összpontosíts figyelmedet célorientált munkára.
A felvilágosult haladáshoz a "hármasság" (fizikai, mentális és spirituális szint) egyensúlyára van szükség. Az Univerzum
minden mozdulata a test, az elme és a szellem egységét tartja szem előtt. Az egó (a hatalom jogosulatlan érzése), a
szexuális vágy vagy az éhség, állandó irritáló tényező a Felsőbb-Én számára. Az ego megfoszt a szeretettől és ha
egocentrikussá válsz, elveszíted a státusz megvalósításához szükséges egyensúlyt. Az emberek kiegyensúlyozatlansága
téged is a mélybe húzhat. Egyensúlyban kell maradnod!
A megszerzett státusz megkérdőjelezhetetlen. Ha birtokunkban van a tudás, felelősséggel tartozunk érte! Gondolataid
képesek megváltoztatni a körülötted lévő dolgokat. Azok, akik a tiednél alacsonyabb vibrációval rendelkeznek,
megváltoznak egyszerűen azáltal, hogy a környezetedben tartózkodnak, még abban az esetben is, ha tudatosan nem
gondolsz erre. Ha valakit megérintesz, erőt adsz át neki, de mások kiegyensúlyozatlan energiáit mostantól még a fizikai
kontaktuson keresztül sem szívhatjátok magatokba. Új karmát viszont ezentúl is létrehozhatsz... De mialatt ezek a
történések folyamatban vannak, te már élhetsz a teremtés eszközeivel.
Vállalj felelősséget életed minden körülményéért, melyek között jelen pillanatban találod magad. Ne érezd
magad áldozatnak, bármi is történjék veled:

"A Szellem segítségével a megállapodásomban rejlő lehetőségeket teljes egészében ki kívánom használni, egészen annak
végső határáig."
"A Szellem nevében és a Szellem együttműködésével megteremtem magam számára a lehetőségét, hogy a
megállapodásom, vállalásom középpontjába kerüljek."
"A saját utamat akarom járni, megállapodásom szerint. Azt akarom, vágyaim beteljesedjenek. Azt akarom tenni, amiért a
Földre születtem."
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"A Szellem nevében és közreműködésével megteremtem magamnak a képességet és lehetőséget, hogy a
megállapodásomban foglaltak szerint éljek, bármit is jelentsen az."
"A Szellem nevében és segítségével megtalálom saját helyemet, ahol megállapodásom értelmében lennem kell."
"Felsőbb-Énem társává kívánok válni életemnek ezen a pontján."
„Itt az ideje felállni a lealacsonyított helyzetemből és megragadni az erőt, ami az enyém! Megragadom a jóindulattal,
előzékenységgel, bőkezűséggel kapcsolatos erőmet - nem pedig a lealacsonyítottságot.”
"Vagyok, aki vagyok. Megérdemlem, hogy itt legyek. Isten szeret. Nagyszerű vagyok."
"Szeretet vagyok… Médium vagyok - világklasszis… Intuitív gyógyító vagyok, aki segít a bolygón élő embereknek… Egyike
vagyok azoknak, akiket Isten minden nap arra használ, hogy általa az emberiséget segítse! Szeretet vagyok! Kedves
vagyok… Figyelmes vagyok… Türelmes vagyok… Szeretem a rokonaimat… Vagyok!"
Ne hagyjátok másra az életeteket, hanem ragadjátok meg az irányítást. Kötelezd el magad! Az elkötelezettség azt jelenti,
hogy felelősséget vállalsz az életedért.
Első helyen önmagaddal, a saját lelki életeddel törődjél, csak ezután következhet minden egyéb! A belső önvalóból áradó
önbecsülés megismerése elvezet a belső békéhez. Ha felismeritek saját képességeiteket, amikor ráébredsz érdemes vagy
arra, hogy itt legyél, minden megváltozik! Érezd át a saját értékességedet, tudd teljes bizonyossággal, hogy nem
véletlenül vagy itt. Átéled, hogy mennyire értékes vagy, az egész részeként érzékeled magad és teljes mértékben
tudatában vagy annak, hogy megteremtheted a téged körülvevő valóságot. Ez az állapot megoldhatja minden
problémádat, ezen a magasabb rezgésszinten elkezdesz rájönni, hogy ki is vagy valójában és ez elvezet végül az élet
értelmének a megtalálásához.
Hogy az ösvényetekre a Szellem világosságot vetítsen:

"Szellem, kérem és együttműködéseddel megteremtem a tiszta látomását saját utamnak. Kérlek, helyezd el a
jelzőtáblákat, hogy tudjam merre menjek, hogy a helyes útról le ne térjek."
Amikor úgy érzitek, már túlestetek a karmasemlegesítés időszakán, keressétek meg küldetésetek, hogy irányításotok alá
vonhassátok az elkövetkezendő változásokat. Mi az, amit szenvedéllyel visztek véghez? A szenvedély valóságos célokat
takar. Kövessétek intuícióitokat és szenvedélyetek lángját, mert abban rejlik megállapodásotokban vállalt feladatotok.
Megállapodásotokban minden a régi és semmi nem változott.
Tanuljatok meg játszadozni azokkal a dolgokkal, amelyek boldoggá tesznek benneteket. Szakítsatok időt örömteli
dolgokra. E gyermeki tudatosság és hozzáállás jelenti a békesség kulcsát. A belső gyermek jelenti lelki-szellemi
egészségedet.
Haladjatok tovább utatokon a Szellembe és a Világegyetembe vetett feltétlen bizalommal, tökéletes tudatában annak,
hogy erőfeszítéseiteket hamarosan sikerek koronázzák. A semmit várni annyit jelent, mint a semmit teremteni meg.
Ha vonakodtok szembenézni a kihívásokkal, egy jóval nehezebb szituációban kell újra próbálkoznotok az egésszel.
Meditálj, hogy megkaphasd a megfelelő útbaigazítást. A meditációknak egyedül rólatok kell szólnia. A tanulási folyamat
minden pillanatában önmagatokban hordjátok a válaszokat e leckék által feltett kérdésekre. Válaszutak előtt a helyes
irányt Felsőbb-Énetek mutatja meg nektek és mindig a szükséges pillanatban érkeznek el hozzátok. Igazi önvalótok ismeri
a feladat sikeres teljesítéséhez szükséges feleleteket, miért nem kérdezitek meg egyszerűen? Szellemi világosságra szert
tenni és eljutni addig a pontig, ahol felismeritek, hogy csakugyan megkérdezhetitek, a feladat teljesítésének 90%-át
jeleni. A kérdés feltevése és a tudás megszerzése csak az utolsó 10%-ot teszi ki!
Minden egyes lecke elsajátításával felvilágosult szellemi tudás birtokába kerültök. A múltban egyszer már elsajátított lecke
soha többé nem kerül megismétlésre.
Az előrelépés kulcsa a szinkronicításban rejlik. Ha nekifeszülsz egy helyzetnek és az keményen visszaüt, nincs itt az ideje
számodra. Ha az ajtó könnyedén kitárul, azaz események és megoldások sorjáznak feléd, akkor az a neked való helyzet.
Ez a szinkronicítás. Figyelj rá minden helyzetben.
Hol kellene lenned? Arra menj amerről vonzást érzel! Bízd Felsőbb-Énedre és ítélőképességedre a döntést. Előfordulhat,
hogy nagyon is világosság nélküli helyre szólítanak majd! Az lesz a munkád, hogy azon a helyen tartsd az energiát a saját
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rezgésszinteden. Néhányan utazókká váltok, mások lehorgonyoznak egy helyen. Oda költözzetek, ahonnan a vonzást
érzitek. A megfelelő helyen élni azt jelenti biztonságban vagytok.
Megteremthetsz bármit, amit csak kívánsz, pl.: hogy leküzdjétek a betegségeket, a halál hormon kiiktatását, a biológiai
órád lelassítását, békességet, toleranciát, virágzó jólétet... Amikor létrehozol valamit, azt kizárólag önmagadért tedd.
Meditációdnak kizárólag rólad kell szólnia. A bolygó rezgésszintjének megemelése kizárólag egyénenként, személy szerint
történhet. Minden nem spirituális dolgot kérni kell (a pénz nem spirituális fogalom). Ne akard megmondani, hogy milyen
úton-módon teljesítsék a kérésedet, ne akard meghatározni a részleteket. Mindvégig tartsd fenn a kapcsolatot, és ne
feledkezz meg a csendes befelé fordulásról sem! Ne kommunikálj fáradtan, ne várd meg amíg bajba kerülsz. Naponta
használd a kapcsolattartást!
Azután nincs más dolgotok, mint éberen figyelni az életetekben feltűnő finom változásokra, új dolgokra. Figyeljétek a
jeleket: hirtelen új lehetőségek merülnek fel, ismeretlen arcok jelennek meg környezetedben. látszólag negatív dolog
átformálására kényszerítő esemény játszódik le. A dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak. Éld a "mostban" az életed
és légy nyitott a váratlan eseményekre. Egyszerre csak egy nappal foglalkozz. Ne késlekedjetek megragadni a
lehetőségeket. A szándék a kulcs, a megfelelő körülmények biztosítják a jóváhagyást...
Formáljátok át magatokat és engedjétek hogy a körülöttetek élők merítsenek a bölcsességetekből és ők is az átalakulás
útjára lépjenek.
Súlyos karmát hozunk létre, ha önként és saját elhatározásunkból elhagyjuk a megállapodásunk által kijelölt ösvényt. A
múltban egyszer már elsajátított lecke soha többé nem kerül megismétlésre. Azokban a tevékenységekben, melyekben
örömeteket lelitek és már az első próbálkozásra könnyen mennek, kétségkívül küldetéseteket kell felismernetek. Ez pedig
szenvedélyeteken és intuícióitokon keresztül nyilvánul meg.
Partnerkapcsolat kialakításához:

"A Szellem nevében és együttműködésével megteremtem a magam számára az ideális partnerkapcsolat lehetőségét."
Ne mondjátok meg, hogy ki legyen a kiválasztott.
Nézzetek ellenségeitek szemébe és közöljétek velük:

"Jól ismerlek! Tudom, hogy ki vagy és úgy határoztam, kivonom magam a kettőnket összefűző karmikus kötelékből."
A legtöbb embernek karmikus le- és kidolgoznivalói vannak a családján belül. Valahányszor nehézségek mutatkoznak az
emberi kapcsolatok területén, a Szellem közreműködésével megteremthetitek a kiutat a problémákból.
Van valaki, akiről azt tartod soha nem lenne képes szeretni téged, vagy olyasvalaki akinek úgy érzed soha nem tudnál
megbocsájtani? Ez egy csapda, mindössze annyit kell tenned, hogy magadon hajtasz végre javítást.
Idézzétek magatok elé gondoltban azoknak az embereknek az alakját, akik bánatot okoztak nektek a múltban, tekintsetek
rájuk és valódi lényükért fogadjátok a szívetekbe őket. A földi közegben azok, akik megbántottak, tették ezt azért, hogy
bennetek lélekben megerősítsenek. Ezt a szeretetet ismerjétek fel bennük és ezért a szeretetért szeressétek őket.
Bocsássatok meg nekik, majd figyeljétek, hogy mi történik? Ezek az egyének nem gyakorolnak többé hatást rátok, tudni
fogja, hogy a karma megszűnt és kivonul a helyzetből. Ha a "félelem" szemébe nézel és azt mondod: "Látlak és tudom
miért vagy itt!" a félelem rád mosolyog és eltűnik. Az alázatos ember szeretetet sugároz azok felé akik támadják őt...
Gyógyítók számára, az új tudás befogadásához:

"A Szellem nevében és közreműködésével megteremtem a magam számára az új tudás lehetőségét, hogy az eljusson
hozzám, a szeretet nevében birtokolhassam, és az emberiség érdekében felhasználhassam azt."
Valódi gyógyító az, aki tartós eredményeket ér el, életét a hivatásának szenteli, hosszú időciklussal rendelkezik és súlyos
karma hordozója. A gyógyulás eredményességét, vagy kudarcát az egyén fogékonysága, karmikus ösvénye és a
gyógyítás időzítése határozza meg.
Egészségi állapototok voltaképpen a tanulás folyamatát élő ember testbeszéde saját megértéséről. A páciens is aktív részt
vállal a gyógyítási folyamatban. Csak az adott egyén lehet az, aki személy szerint lehetővé teszi saját gyógyulását.
Tanítsátok meg őket a szándék fontosságára, a cél kitűzésének jelentőségére. A Ti feladatotok mindössze annyi, hogy
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világosságot teremtsetek előttük. A páciensnek jóvá kell hagynia, hogy a gyógyulás végbemehessen. Fennhangon ki kell
fejeznie a Szellem felé, hogy hozzájárulását adja a saját átalakulásához. Akarnia kell a változást!
A gyógyítók nem gyógyítanak, a gyógyítók az egyensúly elősegítői. A kezelőasztalon fekvő ember végzi a munkát.
Élvezettel gyógyítsatok, azután álljatok tovább. Soha ne adjátok fel! A polarizáció és a mágnesesség sokkal fontosabb
szerepet játszik az egészségetek szempontjából, mint ahogyan azt jelenleg gondoljátok.
Az emberek egyenként való gyógyítása a szinkronicításon keresztül elvezet a változásokhoz. Nem véletlen, hogy kik
fordulnak hozzád! Amikor rájuk nézel, tudd meg, hogy a nekik nyújtott segítség a ma még meg nem született gyermekek
érkezése érdekében történik. Ők még várakoznak... milyen érzést kelt ez benned? Fontos a feladatod? Vedd mindezt
fontolóra! Figyelmesen fordulj minden ember felé, te lehetsz kiteljesedésük katalizátora. Ennyit jelent egy ember, látjátok
hová vezethetnek azok a választása, akiket kiegyensúlyoztok az energiával és hozzásegítetek a következő szintre
lépéshez?
Amikor olyasvalaki jön hozzád, akiről azt feltételezed, hogy soha nem fog megváltozni, figyelj oda! Pontosan ez az a
helyzet ami elképzelhetetlen lehetőségeket rejt.
Azzal a döntéseddel, hogy nem kérsz fizetséget a munkádért, magad mondtál ítéletet annak értékességéről amit végzel.
A megélhetésedhez szükséges javak megilletnek téged! Érdemes vagy a jólétre, ha már felismerted ezt és lehetségesnek
is tartod, akkor várd is el! Ha úgy érzed értéket képviselnek ,kérd meg az ellenértéküket! Mikor elkezded felismerni önnön
értékeidet, majd megerősíted önbecsülésedet mikor a tükör előtt állva így szólsz: "Vagyok, aki vagyok", akkor a bőség
elkezd áramlani az életedbe.

"Rendelkezem az új frekvenciával és tudom is használni. Minden olyan tulajdonság, ami kicsúszott a kezemből, mostanra
már irányításom alatt áll, mert visszaszereztem őket. Valóban egy gyógyító vagyok."
A gyógyulás elősegítéséhez:

"Egészséges vagyok, meggyógyultam, fiatalodom, felelős vagyok a helyzetemért."
"Egészséges vagyok."
"Nincs fájdalmam. Sohasem fogok bizonyos dolgokat újra megtapasztani, mert ezek nem szükségesek. Semmi ok rájuk."
"A vérem tiszta. A vérem egyensúlyban van."
"Felépültem a fájdalmamból! Áldott az Úr - az én Istenem, aki bennem él!"
Az együttműködés elősegítéséhez:

"Kedves Istenem, kedves testem, kedves veleszületett, mivel ti mind együtt vagyok, mondjátok meg nekem, hogy mit kell
tudnom!"
"Vezess át engem ezen lépésről lépésre. Mit tegyek legközelebb?"
"Drága Istenem, mond el nekem, hogy mit kell tudnom."
"Mond el nekem, hogy mit kell tudnom kedves Szellem azért, hogy megoldjam a problémát, hogy eljussak A-ból B-be."
"Drága Istenem, mit akarsz tudatni velem?"
„Vagyok, aki vagyok. Istenem, kérlek, mondd meg, mi az, amit tudnom kell.”
"Mit szeretnél, hol legyek most? Mit tehetek, hogy jobban együttműködjek veled? Irányíts engem ezen a héten."
"Drága Szellem, a társad kívánok lenni. Csodálatos lényként megérdemlem, hogy válaszokat kapjak társamtól, aki szintén
csodálatos. Hogyan érhetem el, hogy EZ vagy AZ megtörténjen? Mi legyen a következő lépés? Adjál szinkronisztikus
jeleket az életemben, amelyek megmutatják nekem a válaszokat, és én figyelembe veszem őket, mert tudom, hogy
semmi sem véletlen az életemben."
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"Kedves Szellem, adj bölcsességet, hogy létrehozzam, amire szükségem van. Add meg azt a békét, amit a kielégített
szükséglet hoz és itt fogok ülni és érezni a szeretetedet."
"Kedves Szellem, add meg amire szükségem van"
"A Felsőbb-Énemmel összekapcsolódom veled. Mondd meg amit tudnom kell. Itt ülök és kész vagyok."
"Arra vágyom, hogy a dolgok tökéletes forgatókönyv szerint történjenek meg velem."
"Arra vágyom, hogy a leghatékonyabb módon működjek együtt Istennel."
Most is van választási lehetőséged a betegségekkel kapcsolatban:

"Édes Istenem szándékom szerint a leválás mellett döntök és engedélyezem magamnak, hogy túlhaladjam ezt a
betegséget, ami nem megfelelő a számomra, mert megakadályozza, hogy az lehessen belőlem amiért idejöttem."
Az egyéves, de néha még a kétéves gyerekek is teljes tudással rendelkeznek arról, hogy kicsodák ők! El akarja mondani
kicsoda ő, de akadályozottsága miatt csalódott. Nem tud beszélni és a teste sem működik még megfelelően. Öt vagy
hatéves koruktól kezdve nyitva áll a választás lehetősége számukra, hogy elfogadja ami körülveszi vagy sem.
Te felnőtt szinten rendelkezel ezzel a választási lehetőséggel, bárhol is tartasz most életedben. Dönthetsz úgy, hogy
elhagysz bármit, ami nem megfelelő a spirituális megállapodásoddal vagy növekedésed szempontjából. Nem a családról
beszélek hanem a kapott lenyomatról. Például ha leckéd szerint az vár rád hogy rákos legyél, akkor dönthetsz úgy, hogy
leválasztod erről magad!
A sötétség és a fény harcával kapcsolatban:
Kedves emberi lény, az idő egy pontján a civilizációnak egyesítenie kell magát ellenük. A fény mellett kell kiállni, nem
országonként, hanem egy emberként karöltve, és kijelenteni:

"Nem! Ez nem az, amit szeretnénk - mi előre mozdulást akarunk. Fényt szeretnénk ezen a bolygón, okot az életre,
szeretetet az életünkben, jó dolgokat. Azt szeretnénk, ha a családunk körülöttünk nőne fel egészségben és boldogságban.
Jó iskolákat és kórházakat akarunk. Olyan rendszereket, amelyekben van hely dolgozni, és a kormány működőképes.
Nem akarunk szegények lenni!"
Elmondom nektek, hogy amikor a civilizáció ezt így eldönti, akkor azt meg is fogja kapni. Ilyen erőteljesek vagytok!

"Kedves Isten, tegyél engem a jó helyre, mert nem tudom, hogy az hol van. Kedves Isten, amikor megteszed, tedd ezt
kényelmesen a számomra. Hadd lássam az előjelét, tedd könnyűvé. Hozd el számomra a megfelelő helyzeteket, hogy
odakerüljek."
"Köszönöm Istenem, amiért jó helyre tettél a jó időben!"
"Drága én, jó magammal lenni. Ez az, amit ismerek, feltételezem, hogy itt kell lennem, mivel ez az, ahová a szinkroniciás
elhelyezett."
"Kedves Szellem! Készen állok arra, hogy megteremtsem azt a határt, amire egész életemben vártam! Kedves FelsőbbÉn, 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."
"Megbocsátok neked, mert felismertem, hogy Isten része vagy, mint én. Mindketten Isten tükröződései vagyunk."
"Ide tartozom. Oka van mindennek és létezik egy átfogó kép, mely sokkal hatalmasabb, mint azt valaha is gondoltam. A
család tagja vagyok."
"Köszönöm Istenem a lehetőséget és hogy itt születhettem meg, ahol ezek a dolgok lehetségesek."
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"A teremtés egy darabkája vagyok. Én teremtettem a jelen valóságomat és én teremtem meg mindazt, amit a jövőben
majd megtapasztalok. Tehát, minden, ami előttem áll, az én művem. Ma azt választom, hogy megemelem a
tudatosságom. Ma azt választom, hogy lelassítom az öregedés óráját a sejtjeimben és felséges dolgokat hozok létre a
napi teendőimben. Ma utasítom a sejtszerkezetem, hogy a szándékomnak és irányításomnak megfelelően rezegjen. Békés
egyensúlyt teremtek minden dologban, akárhová is visz az utam."
"Köszönöm Szellem, hogy képességet adtál arra, hogy tudjam, mindez csak ideiglenes. Hatalmamban békés vagyok."
"Kedves sejtrendszerem, én kiérdemeltem, hogy itt legyek. Ez most az én időm. Vannak dolgaim, amire a többieknek
szüksége van. Ez most az én időm. Fontos vagyok a Föld sémájában. Kiérdemeltem a szalagjaimat. Ez most az én időm.
Kedves sejtrendszerem, szabaduljunk meg a nem helyénvaló, érzelmi problémáktól, amelyek visszatartanak attól, hogy
haladjak előre és a szépségem és hatalmam birtokába kerüljek. A hatalom, amiről beszélek, tulajdonképpen az a
képesség, hogy fényt és könyörületet teremtek mindenhol, ahová eljutok."
"Elfogadom ezt az átkalibrálást. Nem számít, mi van pillanatnyilag a testemben, távozhat. Ha nem helyénvaló, távozhat.
Mint isteni mivoltom része állok itt ezen a bolygón - bölcs, megfelelő és ide tartozom. Ez az én időm. Sejtszerkezetem
figyelj: Ha bármi is nem helyénvaló, az távozzon. Mossátok ki a salakkal együtt. Ki vele, mert nem tekintjük
helyénvalónak, mert nem illeszkedik Isten szeretetének energiájához. Csak könyörületes dolgok jussanak be a
tudatomba!"
"Kedves Szellem, köszönöm ezt az átkalibrálást, köszönöm, hogy eleget foglalkozol velem, hogy tudjam, hogy merre kell
mennem és mit kell tennem."
"Drága Szellem, szeretném egy kicsit megpuhítani a tudatom. Amikor valaki sértegetni akar és megkísérli nyomkodni az
indulat érzésének gombját, soha többé nem akarom, hogy ezek a gombok működjenek. Továbbra is békésen szeretnék
üldögélni. Ezt nevezik kilépni a túlélés-módból. Biztonságban érzem magam Isten karjaiban - teljesen és tökéletesen
biztonságban. Le akarom dobni a külső héjat, ami az emberi tudat rétege, azt, ami egyedül a 3D-ban van, azonnal reagál
és másképp élni az életemet."
"Hiszem, hogy én vagyok Isten. Egy részem, egy darabkám ott van a csillagok között. Hát ez vagyok én."
"Köszönöm neked Istenem, hogy tudom, amit tudok."
"Vagyok, aki vagyok! Isten ott van bennem!"
"Köszönöm Istenem, hogy ennyire törődsz velem, hogy megtörténik velem ez a folyamat. Mert, amikor túl leszek rajta,
más ember leszek majd."
"Kedves Szellem, segíts, hogy egy többdimenziós szinten megértsem a fogalmakat, amelyeket ismertettél!"
"Köszönöm Istenem, hogy van munkám. Köszönöm, hogy ez egyenlőre itt van. Mert bárhová is megyek, változást fogok
okozni."
"Hogyan juthatok el A-ból B-be, hogy jobbá váljak abban, amiért ide jöttem? Hogyan tudok hosszabb ideig élni? Hogyan
rekeszthetem ki a drámát az életemből? Hogyan lehetek egészségesebb? Vajon mit teszek a bolygóért?"
"Köszönöm Istenem a recessziót. Köszönöm neked Szellem, hogy betettél minket a darálóba, mert bármerre is megyünk,
ez egy katalizátor év és be fogja állítani a díszleteket a felépüléshez és a kitartáshoz."
"Minden rendben van velem, minden rendben van a lelkemmel!"
"Dráma-energia tűnj el, a rendeltetésed megszűnt! Legyen fény ezen a helyen!"
"Köszönöm neked, belső Teremtő, hogy hozzájárultál, hogy ez megnyilvánuljon. Megvan a hatalmam, én Isten egy része
vagyok és mindezekért a dolgokért hálás vagyok. Annak a nevében aki vagyok, a Világegyetem Teremtő darabkája, aki
most tanulja kiterjeszteni az energiáit."
"Édes Istenem, mondd el nekem, amit tudnom kell!"
"Mit tehetek magamért és a Földért?"
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"Kedves Szellem, drága DNS, vizsgáld meg az életem és add meg nekem azokat a dolgokat, amelyek majd kiteljesítik
azt!"
"Köszönöm Istenem, hogy előrébb mozdulunk, egy kicsit több tisztességgel ezekben a dolgokban, amiről azt gondoltuk,
hogy akár bele is fulladhatunk."
"Majd én megteremtem a szinkronicitás által, amire szükségem van! Majd közlekedem egyik helyről a másikra és majd
megtalál az, aminek meg kell találnia."
"Kérlek Szellem! Áruld el, hogy mit kéne csinálnom! Kérlek, emelj a következő szintre!"
"Jóban vagyok önmagammal!"
"Köszönöm szépen, hogy mindig velem vagy és ezért aztán tudsz is mindent amit én tudok. Kedves Szellem! Azt mutasd
meg nekem, hogy nekem mit kell tudnom!"
"Drága Szellem! Mutasd meg nekem mit kellene tennem!"
"Kedves Szellem! Szeretnék megszabadulni a karmától amellyel születtem. Kedves Szellem! Engedélyt kérek, hogy tovább
tudjak lépni ebben az új korban, anélkül, hogy a múlt terheit tovább kellene viselnem. Szeretnék a fény felé indulni.
Szeretnék azokon a dolgokon dolgozni, amelyekért a Földre jöttem. Ebben a pillanatban most el is dobom a karmámat,
amellyel születtem."
"Édes Istenem, mutasd meg nekem, hogy szeretsz!"
"Keress nekem egy életidőt, amikor nem volt a betegség és tedd ezt a mostani DNS-embe!"
"Szeretném ezeket a dolgokat. Megadom az engedélyt azoknak az energiáknak az aktiválására, melyekre az életem
céljainak megvalósításához szükségem van. Örömöt akarok az életemben és meg akarom találni az örömöt a teljes
Akashámban, mert megérdemlem és mert megdolgoztam érte. Voltak pozitív, örömteli életeim, tehát ezt az energiát
akarom áthozni a mostaniba is."
"Kész vagyok interdimenzionálissá válni, hogy áthatoljak a fátyolon, anélkül, hogy tudnám miért vagy hogyan. Nyitott
vagyok arra, hogy érezzem a túloldalról kinyúló kezet, ahogy megfogja az enyémet."
"Azt akarom, hogy a célom ott legyen ahol a szinkronicitás tökéletes forgatókönyvében befejezem, bármi is legyen az,
ami jobbá tesz engem és a körülöttem levőket."
"Ez az energia az amire vártam. Ez a váltás és a változás energiája."
"Lehetséges, hogy Isten nagyobb, mint amit nekem mondtak?"
"A DNS-emben ott van az Akasha jegyzet. Bennem van egy jegyzet mindarról, ami valaha is voltam és ehhez
hozzáférhetek."
"Bármivel is születtem, nem számít. Parancsolok a biológiámnak, az immunrendszeremnek és a tudatosságomnak. Isten
egy olyan isteni teremtménynek alkotott engem, hogy képes vagyok igénybe venni a múlt energiáit az Akashában... és
teljes mértékben megváltoztatni a biológiámat, a kinézésemet és ellenállóképességemet, amivé csak kívánom."
"Az egésznek egy darabkája vagyok. Ott voltam, amikor a Földet teremtették."
"Nincsenek véletlenek. Létezik egy nagyobb terv. Felelős vagyok azért, ami velem történik."
"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?"
"Édes Istenem, én készen állok. Indulhatunk!. Mondd, mi az, amit tudnom kell?"
"Kedves Szellem, add, hogy felismerjem a jeleket amikor érzem és hallom őket és felfogjam, hogy miről van szó!"
www.kryon.hu

7/12 oldal

"Istenem mondd meg, mi az amit tudnom kell?"
"Távozz tőlem! Távozz a hátsó ülésre! Tudom, hogy ki vagy! Te az én sötét részem vagy, de már soha többé nem
hagylak vezetni!"
"Édes Istenem, mondd mi az, amit tudnom kell?"
"Elkezdem ezt az utazást. Megtalálom az igazságomat."
"Mit tehetek? Mi a következő lépés?"
"Mit kell tennem, hogy más legyek és, hogy tudok megváltozni?"
"Istenem, mondd, mi az, amit tudnom kell. Azt akarom, hogy leomoljon a fal, a dualitás a 3D és a többdimenziós között.
Azt akarom, hogy leomoljon a fal, hogy ráleljek saját nagyszerűségemre! Tudom, hogy itt van. Érzem. Mutasd meg az
ösvényt saját magam felfedezésére!"
"Édes Istenem, tudni akarom, hogy itt vagy-e, vagy sem. Tiszta szándékkal arra kérlek, mutasd meg nekem!"
"Köszönöm Szellem, hogy itt vagyok, hogy élek és hogy itt, ezen a bolygón végre tudom hajtani a változást magamon,
egészségemben és a családom iránti szeretetben! Köszönöm, hogy Világítótorony lehetek ebben az időszakban!"
"Édes Istenem, mutasd meg, hogy ez valóságos!"
"Édes Istenem, én készen állok. Mit tegyek? Istenem segíts és én majd megnyílok a Szellemnek és olyan mesterré válok,
amilyen csak tudok lenni!"
"Tudni akarok Istenről!"
"Szeretnék megvilágosodni!"
"Köszönöm Szellem, hogy ennyire szeretsz bennünket."
"Meg akarom tapasztalni ezt a belső fényt! Igenis akarom ezt a fényt, amit még nem tapasztaltam meg! Soha többé nem
akarok aggódni! Úgy akarok elmenni innen, hogy az aggódás ne emésszen többé! Nem akarok aggódni a pénzért, a
kapcsolataim miatt vagy a munkám miatt! Juttatni akarok a Világegyetem bőségéből a körülöttem lévőknek! Azt akarom,
hogy amikor rám néznek, azt mondhassák: 'Valamiért csakugyan más vagy.'"
"Istenem, mondd meg nekem, mi az, amit tudnom kell! Készen állok, hogy elkezdjem a folyamatot."
"Lelkemben minden rendben, mert átmentem a Földi bajokon és túlhaladtam őket és egy megszentelt helyen ülök, ami az
én helyem. Ez Isten helye mindaddig, amíg mint emberi lény itt élek. Ez egyenlőre megfelel nekem."
"Ó, Istenem, hallgass meg! Mondd meg nekem, mi az amit tudnom kell?"
"Segítsetek, hogy meglássam az igazságot!"
"Kedves Szellem, áruld el, mi az, amit tudnom kell?"
"Édes Istenem, mutasd meg, mit kell tudnom, hogy legyőzzem magam és a hitetlenségem?"
"Édes Istenem, lehetséges, hogy vannak dolgok, amelyek nagyobbak nálam, amelyekről tudnom kéne? Istenem, nem
akarok számolgatni, csak tudni szeretném, hogy ez lehetséges! Ki szeretném nyitni a hitnek ezt az ajtaját!"
"Vagyok, aki vagyok. És csak arra van szükségem aki vagyok."
"Elegendő vagyok magamnak. Lelkemben minden rendben van. Ha egyedül kell lennem, egyedül fogom tenni a
dolgomat. Hála legyen Istennek, vagyok, aki vagyok."
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"Kedves Szellem, mondd, mit kell tudnom! Készen vagyok emlékezni."
"Istenem, mondd meg nekem, mi az amit tudnom kell?"
"Vagyok, aki vagyok és a bennem lévő isteni tulajdonság különbséget fog tenni ezen a bolygón. Megérzem az igazságot
amikor hallom és amikor olvasom. Még az én kis erőfeszítéseim is olyan energiát teremtenek, ami sokkal több annál, mint
amit el tudok képzelni és ezt a többiekével kombinálva, megteremtjük a békét a Földön."
"Fogalmam nincs arról, milyen mélységes ez a fény, de érezni tudom a benne lévő isteni tulajdonságot. Olyannyira isteni
üzeneteket küldök, hogy az Egyesült Nemzetek és egyéb országok vezetői ez által felismerhetik az útjukat. Talán nem
leszünk képesek meggyőzni egy terroristát semmiről, de el tudjuk érni, hogy a Föld többi lakossága olyan módon
változzon, hogy a terrorizmus soha többé ne legyen lehetséges. Ez a fény nem logikus, de maga a századok bölcsessége.
Felülmúlhat mindent, amit az ember tenni vagy gondolni tud. Ez isteni fény."
"Itt van, amire számítottunk. Ez pont megfelelő ezekben az időkben. Nos, hadd csillapítsuk egy kicsit, odaküldve
fényünket. Hadd legyen ez egy rövid csata, mivel annyi megvilágosodás van jelen. Hadd járuljak hozzá a változáshoz!"
"Istenem, nem akarok emiatt többet aggódni! Szeretnék bőséget, hogy ne kelljen ezen minden hónapban aggódnom!"
"Kedves Szellem, adj bölcsességet, hogy létrehozzam, amire szükségem van! Add meg azt a békét, amit a kielégített
szükséglet hoz és itt fogok ülni és érezni a szeretetedet!"
"A Felsőbb-Énemmel összekapcsolódom veled. Mondd meg amit tudnom kell! Itt ülök és kész vagyok."
"Kedves Parkoló Angyal, nem tudom, hogy fogod elintézni, de mindenképpen szükségem van egy parkolóhelyre,
mégpedig itt."
"Istenem, olyan nehéz parkolóhelyet kapni. Hadd kapja ezt meg most egy olyan valaki, aki igazán megérdemli és aki
ugyanúgy szeret, mint én!"
"Tudom ki vagyok. Egy szerető személyiség vagyok, aki képes megoldani a problémákat. Semmit nem kell védelmeznem.
Nem túlélő módban létezem és érdekel az embertársam, aki itt áll velem szemben."
"Most értem és felfogom, hogy nem vagyok egyedül. Szükségleteimhez velem van isteni tulajdonságom. A
Világmindenség hatalma rendelkezésemre áll. Dimenziókon áthatoló eszközökkel rendelkezem, amelyek majd szeretettel
tisztítják meg az űrt és mindazt, ahol buborékom fényesen szétterjed. A körülöttem lévők tisztábban fognak látni és
szabad akarttal haladnak egy biztonságos ösvényen a kikötőbe. Velem együtt élik túl és lesznek része egy családnak,
amelyet én segítek megteremteni kiegyensúlyozott fényemmel. Én vagyok a legfőbb világítótorony. Bárhová megyek,
áldott leszek. Nincs szükségem a túlélési ösztönre, mert én magam vagyok a végső túlélés. Én vagyok, a túlélés
definíciója... az Emberiség egy mestere. Fény vagyok."
"Nem érdekel, hogy néz ki. Nem félek a vihartól. Csak azzal törődöm, mi fog történni, amikor megteszem, amiért jöttem."
"Nem csak, hogy örökkévaló vagyok, de itt megfelelő helyen vagyok, a megfelelő időben."
"Köszönöm Szellem!"
"Ki vagyok én?"
"Van egy fény a tetőmön, mely maga a szeretet. Habár lehet, hogy sötét helyen vagyok, nem kell aggódnom, mivel
megvan a saját fényem. Nem félek a vihartól, mivel kiválasztott világítótorony vagyok és a viharban van a helyem. Azért
vagyok itt, mert változást tudok hozni."
"Az vagyok, aki vagyok. Isten békéje vagyok. Annyira szeretem magam, mint Istent, a bölcsességgel és tisztelettel, mely
ezzel jár. Megérdemlem a szeretetet és én is szeretni fogok."
"Igen tudom, hogy több is létezik a láthatónál."
"Ezzel kapcsolatban rend van a lelkemben?"
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"Gyakorolni fogom, pillanatról pillanatra a legfenségesebb isteni tulajdonságot, amire csak képes vagyok. Énem akarok
lenni, egy más Én, mint egy pillanattal ezelőtt, egy magasabban vibráló Én és ebben a folyamatban minden ajtó
megnyílik, amelyiknek meg kell nyílni. Ebben a folyamatban, Földi térkép nélkül, képes leszek információt szerezni Isteni
térképemtől, amikor ott leszek, ahol szükségem lesz az információra. Fordulj jobbra, fordulj balra! Ezt teszi a térképem.
Akkor működik, amikor szükségem van ítélőképességre és intuícióra. Az egyetlen feltevés amit gyártok, hogy egy áldott
darabkája vagyok az istenségnek, mely megalkot bármit, amire szükségem van előrehaladásom közben. Ez fog engem, a
tökéletes helyre vezetni."
"Vagyok, aki vagyok."
"Kedves Szellem, a szeretet kedves forrása, édes Istenem... mond, mi az amit tudnom kell?"
"Kedves család, itt vagytok? A Szellem nevében hívlak benneteket az életembe, erre a magányos helyre és azt kívánom,
hogy érezzelek benneteket a kezeimmel!"
"Készen állok az indulásra és el tudok menni bárhová."
"Kedves Szellem, tudom, hogy működni fog, mert magam is része vagyok."
"Óh, szeretem ezt a bolygót. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, boldog vagyok, hogy ebben a korban élhetek, ott
dolgozhatok ahol dolgozom és tehetem azt amit teszek."
"Én Isten teremtménye vagyok. Olyan állapotban vagyok, hogy ráhangolódom az állomásra, függetlenül attól, hogy az
hol található. Itt fogok ülni és megérkezik hozzám, mivel én a fényt vonzom. A kabát melyet hordok, isteni és a színe
olyan, hogy pontosan azzal a frekvenciával egyesít, melyet keresek."
"Kedves Szellem, tiszta szándékkal megkérlek, hogy nyisd ki az ajtót és kezdd el a folyamatot velem!"
"Gyere csak! Ezért épültem. Itt vagyok az élet veszélyes szikláin és sugárzom a fényemet és biztonságba kormányozom
azokat, akiknek nincs fényük. A fényemet a Föld legsötétebb helyeire fogom küldeni, amit csak ismerek, hogy jobban
lássanak ott az emberek. És ha vannak körülöttük felfedésre váró kincsek, akkor betöltöm azt a helyet a fényemmel, hogy
lássák a rejtőzködő dolgokat. Ezek a rejtett kincsek talán a következők: béke ott, ahol lehetetlennek tűnik a béke és
szeretet olyan helyeken, amelyeket eddig csak a gyűlölet jellemzett, olyanok gyógyulása, akik gyógyíthatatlan
betegségben szenvedtek és a hétköznapi nők és férfiak egyetértése a bolygón, amelynek a civilizációja megérdemli, hogy
békében éljen."
"Kedves Szellem, új megállapodást írok, érzem biológiám mesteri mivoltát, tudom, hogy van segítségem és tudom, hogy
többről van szó, mint amit látni tudok. Igényt tartok DNS-em alkotórészeire, amelyek könyörögnek az aktiválásért, én
pedig átrendezem génjeimet. Átállítom a blokkoló órát és ezennel le is lassítom. Arra készülök, hogy sokkal hosszabb
ideig maradok, mint az a kezdő megállapodásomban állt, amikor megszülettem, merthogy átírtam, tudod. És ma is jóvá
fogom hagyni. Aztán holnap, ha látom, hogy a megnövekedett bölcsesség még javított rajta, jóváhagyom ezt a jobbik
változatot."
"Megfogadom, hogy magamhoz veszem összes elmúltbeli életem energiáit, amelyek újra lettek írva ezen a bolygón és
életem hajtóerejének fő áramába vonom őket. Megfogadom, hogy tökéletesen összekapcsolom ezeket az energiákat úgy,
hogy olyan biztos leszek saját lényemben, mint amilyen biztos vagyok Istenben. Most ezerszámra vannak mögöttem saját
életeim tapasztalatai, amelyek mind támogatásomra szolgálnak. Századok bölcsességével rendelkezem, ami lehetővé
teszi, hogy elküldjem fényemet a sötét helyekre. Ezért, megfogadom, hogy kiérdemlem helyemet ebben az új energiában
és használni fogom mindegyik életidőm minden tulajdonságát, amelyet gondosan elraktároztam a nyolcas rétegben!"
"Ez az, amire vártunk! Ez képviseli az összes életünket, amit valaha is éltünk, ebben az életünkben éri el a tetőpontját,
amit most élünk. Megvalósult létezésünk igazi értelme. Mint egy iskola, ami véget ért, mindannyian együtt felébredtünk,
mint egyetlen lény. Ti vagytok az én támaszom. Ti vagytok az én csapatom. Nos sorakozzatok fel mögöttem és nyomás!
Mindannyiótokra szükségem van, hogy egységesek legyünk ebben az új energiában, ami alkalmassá tesz egy ilyen
dologra."
"Édes Istenem, áruld el mi az, amit tudnom kell?"
"Tudom, hogy valamilyen módon planetáris munkát végzek és boldogsággal tölt el, hogy Isten családjához tartozom.
Felismerlek, Urim Ve Tumim! Felismerlek, Aleph Etz Adonai!"
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"Kedves Szellem, szeretném, ha valami hatalmas nyilvánulna meg, az életemben! Éppen ideje lenne már. Te válaszd ki,
hogy mi legyen az, Istenem, Felsőbb-Énem! Te rendelkezel a bölcsességgel... válaszd, aminek lennie kell! Szükségem van
arra, hogy megnyilvánítsak valami hatalmasat, ami előbbre viszi az életemet!"
"Tényleg itt vagytok? Miért nem érintetek meg, hogy tudjam, hogy tényleg itt vagytok?"
"Van valami, ami ennél több? Mi történik? Isten nagyobb, mint ahogy mesélték? Tudni akarom!"
"Drága Szellem, áruld el nekem, amit tudnom kell?"
"Édes Istenem, mondd meg nekem amit tudnom kell és aszerint fogok élni."
"Létezik-e valami nagyszerűbb, mint én?"
"Édes Istenem, tudasd velem, mit kell tennem, hogy elindítsam ezt a folyamatot, hogy interdimenzióssá váljak! Mit kell
tudnom annak érdekében, hogy magasabb szinten kezdjek rezegni?"
"Különleges vagyok, egyedi vagyok és senki sincs hozzám hasonló. A magam módján akarok gondolkodni!"
"Kedves Szellem, mi az, amit tudnom kell?"
"Mutasd nekem az eszközöket! Készen állok arra, hogy továbbhaladjak."
"Örömteljesek akarunk lenni és élvezni szeretnénk a Szellem szeretetét! Meg akarjuk változtatni sejtstruktúránkat, a
genetikai kódunkat. Saját szándékunkkal szeretnénk hatni minden részünkre, ahogyan azt a mesterek tették!"
"Itt az idő a változásra!"
"A Földön szeretnék élni a nagy átalakulás idején! Részese akarok lenni a paradigmaváltásnak! Ezért akarok dolgozni és
része kívánok lenni az emberiségnek adandó új adománynak és új gondviselésnek!"
"Ki vagyok én valójában?"
"Megváltoztam. Magam mögött hagyom a 4D-s valóságot és tudom, hogy ti ezt mind megértitek. Sejtjeim, jól figyeljetek!
A felemelkedett státuszt választom! Magasabban fogunk rezegni és mi mind tudni fogjuk hogyan, mert ahogyan haladunk
előre, úgy alkotjuk saját szabálykönyvünket... isteni önvalónkkal közösen... akár a sámánok is annak idején."
"Igen, szeretnék többet tudni a spirituális dolgokról! Szeretnék egyedül maradni és tudni, hogy a Szellem itt van velem.
Most csendben leszek és hagyom, hogy Isten elmondja nekem, mi az amit tudnom kell. Ma egy olyan ösvényre lépek,
amelyen haladva képzeletben minden nap fényt küldök a sötét helyekre. Szeretnék hozzám hasonló gondolkodásúakkal
találkozni szeretném ha közösen küldhetnénk a fényt! Kezdem már megérteni az emberi tudatosság erejét. Kezdem
megérteni, hogy örökkévaló vagyok."
"Van valami, amit tudnom kellene?"
"Kész vagyok. Kifejezem szándékomat, hogy többet tudjak annál amit most tudok. Kifejezem tiszta szándékomat, hogy
csendben ülve meghallgatom mindazt amit a Szellem közölni akar velem."
"Készen állok. Meg akarom haladni azt, ahol vagyok és magasabb, fényesebb rezgésszámon akarok létezni!"
"Tudom, ki vagyok. Az vagyok, aki vagyok!"
"Kedves Szellem, mondd meg mit halljak meg, mit tudjak?"
"Én egy spirituális/mágneses/biológiai lény vagyok, át tudom programozni a saját DNS-em és használni tudom a
körülöttem levő berendezéseket: - a tudományt - az új biológiát, az új kémiát - az új spirituális tudást - az energia alapján
frissen megírt szöveggyűjteményeket, hogy megváltoztassam magam a saját erőteljes szándékommal."
"Kérlek benneteket Szellemi Vezetőim, mutassátok meg, mi az én igazi karrierem?"
www.kryon.hu
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"Kedves Szellem, levetem a régi energia fogadalmait. Megérdemlem, hogy bőségben és szeretetben éljek azokkal akik
szeretnek engem. Megérdemlem az új kezdést. Megérdemlem, hogy része legyek az ország átalakulását segítő megoldás
új energiájának."
"Megfogadom a Szellem nevében, hogy a lehető legmagasabb szintre emelem az energiáim vibrációját - hogy közelebb
kerüljek Istenhez és ott legyek azon a helyen, amit úgy hívnak, hogy mennyország - az energiákat, melyek a helyükre
kerülnek ahogy közeledek a Felsőbb-Énemhez és felfedezem az isteni mivoltomat. Ez az én fogadalmam. És ebben a
folyamatban szeretet vesz körül. Ebben a folyamatban nem leszek egyedül. Ebben a folyamatban lesz elég táplálékom."
"Igen, ez nekem szól. Eldobom azokat a fogadalmakat, amelyekkel idejöttem - a cölibátus fogadalmát, a remete élet
fogadalmát, azt a fogadalmat, hogy sámán leszek és kuruzsló - száműzve a közösség perifériájára, akit félreértettek és
akitől féltek. Nem akarom ezt többé. Bőséget szeretnék az életemben! Elég élelmet. Isten szeretetét akarom állandó
társamul! Nem akarok soha többé aggódni. Itt és most eldobom a fogadalmakat azokból az elmúlt életekből!"
"Szeretnék másnak is juttatni a könyörület energiájából és üldögélni néhány percig minden magyarázkodás nélkül."
"Köszönöm Szellem azt, amin keresztülmegyek!"
"Drága Szellem, nem fogok félelembe esni! Segíts nekem, hogy emlékezzek erre! Segíts nekem, hogy emlékezzek a
nagyszerűségemre, drága Istenem! Segíts nekem megóvni a fény magjainak mezejét a félelemmel, kétséggel és
aggódással való beszennyeződéstől, hogy így erőssé növekedhessenek! Ennek eredményeként fény lesz a bolygón és
béke a Földön. A közösségi szellem felépül. Összeolvadás lesz, nem részekre szakadás, amiben az ellenségek végül
egymásra tudnak majd nézni, és képesek lesznek egymás mellett élni. A megértés és a tolerancia által végül ki fog
alakulni az optimális állapot. Hadd legyek én az egyik, aki elveti ennek a magját!"
"A Teremtő Forrás része vagyok. Öregnél is öregebb, ifjúnál is ifjabb vagyok. Örökkévaló vagyok és a bölcsességem örök.
Képes vagyok csodákat társteremteni, annak ellenére, hogy ember vagyok, mert a Lelkem felébredt, és a mesterlét
gyönyörűsége végül a felfogóképességemen belülre került. Isten vagyok."
"Szeretet vagyok."
"Méltó vagyok a boldogságra. Megérdemlek egy békés helyzetet az életemben. Érdemes vagyok egy feloldott állapotra az
életemben."
"Ezen a napon olyan döntéseket fogok hozni, amelyek bölcsek és csodásak lesznek. Olyannyira azok lesznek, hogy
akadnak mások, akik meglátják ezt és ők is akarják majd. Fényként látják ezt bennem, és kérdezősködni fognak."
"Köszönöm Istenem, hogy mindannak a része vagyok, ami változóban van. Hadd csináljam a magam részét. Köszönöm
ezt a csodálatos alvást. Jó éjszakát!"
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