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A nagy megmenekülés 
Boston, Massachusettes - 2017. március 11. 

( Forrás: http://www.kryon.com/CHAN2017/k_channel17_boston.html ) 
 

 

Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták ezt a közvetítést. Az írott 
anyagba néha plusz információ is belekerülhet. Az élőben elhangzottak sokszor olyan energiát hordoznak, és olyasfajta 

kommunikációt tartalmaznak, amelyet a nyomtatott szöveg nem képes visszatükrözni. Szóval, élvezzétek ezt a Boston-
ban átadott kibővített üzenetet. 

 

 

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! 
 

Mindegyikőtök teljesen egyedi. Ha mérhetőek lennének az ember múltbéli tapasztalatai, akkor azt találnátok, hogy 

minden egyes tapasztalat olyan sokféleképpen különbözik.  Ugyanazon szervekkel rendelkeztek ugyanazokon a helyeken 
biológiailag, de a szűrők, amiket erre a találkozóra, erre az életre magatokban hordoztok, mélységesen eltérőek. 

 
Beszéltünk erről korábban, de újra csak elmondjuk, hogy az elfogultság buborékja, amivel megérkeztek, eltakarja előletek 

mindazon valóságot, amelyek nincsenek benne a buborékotokban. Ez csakúgy eltakarja előletek a negatívat, mint a 
pozitívat. Ahelyett hogy teljesen nyitott elmével érkeznétek, behozzátok azt az "előre beállítottságot", ami alapján a ti 

"gondolkodásotok szerint" a dolgok működnek. Ezért ha olyasmivel találkoztok, ami nincs benne a valóságotok 

buborékjában, akkor az elemzésetek nem fog engedélyt adni rá. Még a megvitatását is gátoljátok. 
  

A legnagyobb beprogramozás mind közül, és amely az emberiség legnagyobb részében létezik, az annak az érzékelése, 
ami következőre történni fog. A jövő - ahogyan azt korábban át is beszéltük - majdnem mindig az által van előre 

meghatározva, amit az emberiség a történelmen keresztül korábban megtapasztalt. Más szavakkal, semmi újra vagy 

pozitívra nem számítanak igazán. Helyette a múlt határozza meg azt, hogy mit fog tartalmazni a jövő, és ezért olyan 
megdöbbentő az, amikor az emberiség valami igazán újjal találkozik. 

 
Túl fiatal ahhoz, hogy emlékezzen 

 
Kedveseim, ezt a bizonyos közvetítést "nagy megmenekülésként" határoztuk meg. Olyan információ átadásával indítunk, 

amit a mai előadáson már hallottatok, de az olvasók itt ennek nincsenek a tudatában. Egy olyan bolygóról beszélünk, ami 

szó szerint olyan sötétségen, olyan gondokon, olyan borzalmakon és csalódásokon ment át, ami valóban elfogulttá teszi 
aziránt, hogy elvárja ennek folytatását. Kedveseim, újra csak elmondom, hogy az emberek jelenleg nem élnek elég 

hosszan ahhoz, hogy emlékezzenek ennek bármilyen mélységére is! Az élethosszotok nevetségesen rövid, és csak egy 
töredékét élitek meg annak, amire tervezve voltatok. El kellene mennetek a nagy- és dédapáitokhoz, és el kellene 

hozzátok őket erre a beszélgetésre, hogy teljesen megértsétek. 

 
Ha vissza tudnátok most hozni őket - ahogy korábban elmondtuk - akkor annyira le lennének nyűgözve, és boldogok 

lennének a sokrétű szabadságotok miatt, amivel ők nem rendelkeztek, vagy azon dolgok öröme miatt, amit ma egymással 
megtehettek, ami lehetetlen volt a számukra. Álmélkodnának a békés világon, ahol nem fenyeget háború vagy nagyobb 

veszély több oldalról, még ha ti egyáltalán nem így látjátok ezt. A háborúkra és arra a rendellenes működésre is 
emlékeznének, ami kiváltotta őket, és hogy mindez milyen borzalmas és szomorúsággal teli is volt. Az érettségükön 

keresztül tisztán látnák, hogy a történelem folyamán mi működött és mi nem, illetve soha, de soha nem ismételnék meg. 

Ám semmi ilyesmi nem áll rendelkezésetekre. Így hát a nagyon "fiatal" emberiség egyszerűen hajlik arra, hogy 
megismételje a rendellenes működést, és ténylegesen arra számítson, hogy folytatja azt. Nincs jelen igazán idősebb érett 

tudatosság, hogy tényleg visszaemlékezzen bármelyikre is alapvető, bölcs szinten. Folytatjátok a rendellenes működés 
megismétlését, mivel nem fogjátok fel a múltat. 

 

Ezért az elmétekben a múlt tudatossága, a jövő tudatosságává válik. Mindez 2012-ben megváltozott. Mindez a 
csillagászat és aköré összpontosul, amit ezen bolygó ősei előre megmondtak. A napéjegyenlőségek precessziója, amit 

26.000 évenként a Föld imbolygása okoz, a veleje ezeknek az ősi jóslatoknak. Az emberiség, melynek 23 
kromoszómapárja van, tulajdonképpen kétszer ment keresztül ezeken ciklusokon. Mit is mondtam épp most? 

Megmagyarázom. Az emberiség, aminek 23 kromoszómapárja van, semmi más itteni élethez sem hasonlítható. Azoknak, 

akik közvetlenül alattatok vannak az evolúció hierarchiájában, 24 párjuk van - nektek 23. A DNS-eteket módosították. A 
24. pár tényleg ott van, de mondtuk nektek, hogy az többdimenziós módon rejtőzködik. Ez azon lehetséges evolúciótok 

része, ami érkezőben van. 
 

Tehát, a Föld imbolygásának két ciklusa, majdnem 50.000 évig tart. Ennyi ideje dolgozik a civilizációtok a kirakóson, és 
közületek néhányan mindvégig itt voltak. Ez ezoterikus információ. A teremben lévő kételkedők számára ezek nevetséges 
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tények. A buborékjuk annak az eredménye, amit tanítottak nekik, így az egy zárt buborék. Azokhoz beszélek tehát, akik 

együtt rezegnek ezzel, és tudják, hogy itt voltak korábban is. Kedveseim, a sötétség, amit láttatok és a borzalmak, amiket 
megtapasztaltatok, könyvtárakat tölthetnének meg. Egy olyan ébredés van érkezőben, ami el fog kezdeni reagálni ezekre 

a visszaemlékezésekre.  

 
Az idő köre átvált 

 
Mindegyikőtök élt mindkét neműként. Ez azt jelenti, hogy közületek mindenki adott már életet a gyermekének. 

Mindegyikőtök veszített el gyermeket. Mindenki volt közületek csatamezőn. Mindegyikőtök ölt meg emberi lényt. 

Mindezen információ és energia, még mindig az Akashátokban van.  
 

Mi tartja távol ezt a szomorú történelmet attól, hogy újra megismétlődjön? A tudomány azt fogja mondani nektek, hogy 
az idő nem egyenes vonalú, és hogy az valójában egy körben létezik. Újra és újra visszatér. Ezzel az információval, nem 

csoda, hogy az emberiség azt érzi, hogy a háborúk egy állandó körében rekedt meg. Azonban a 80-as években mindez 
elkezdett megváltozni. Abban az időszakban, amit "hidegháborúnak" hívtatok, olyan tudatosság - egyfajta bizonyosság - 

volt, hogy nem élnétek túl még egy háborút a bolygón. A békés Föld elképzelése elkezdett feltárulni. Bármilyen remény 

feltárulását azonban még rosszabbá tették az akkori - 2000 és 2012 körülre tett - világvége jóslatok. Azonban a 2000-es 
illetve a 2012-es év jött és ment, majd mégsem volt világvége, nem halt ki az emberi faj. Helyette beteljesedett az ősi 

jóslat, és az új energiában "elhagytátok a jelzést". Ez egy friss indulás volt, és ez az oka annak, hogy Kryon egyáltalán itt 
van. 

 

Az elvárások ösztönzik az érzékelést 
 

Kedveseim, nem igazán számítottatok arra, hogy itt lesztek a bolygón ebben az időben. Az elmúlt tapasztalataitokon belül 
minden arról szólt, hogy mostanra már eltűntök. Erről az elvárásról akarok most beszélni. Ez az elvárás teremti meg a 

régi világvége jóslatok azon tudatosságát, amivel felnőttetek. Ha megkérdeztek egy emberi lényt: "Mi következik?", akkor 
azt mondhatnák, hogy: "Nos, végül háború. Mindig az." Ez a válasz az, amiről most szintén beszélni akarunk. 

 

Vannak olyanok, akik úgy tartják, hogy az emberiség a dimenzionalitás rétegeiben helyezkedik el, és hogy a régi 
dimenzionalitású energián belül a Föld, ami keresztülment volna a háborún, borzalmakon és nukleáris csapásváltáson, 

valóban ott van, és meg tapasztalja is azt. Azt mondják, hogy a váltással az történt, hogy a Föld egyszerűen dimenziót 
váltott, és hogy a valóság dimenzióinak rétegei vannak. Más szavakkal: egy másik dimenzióban minden úgy történik, 

ahogy megtörténni készült, de ebben a megváltozott dimenzióban, amiben most ültök, nem.  

 
"Kedves Kryon, ez pontos?" Nem tudok igennel vagy nemmel válaszolni nektek, mert nem tudjátok, hogy mit is 

kérdeztek. Ez olyan, mintha azt kérdeznétek, hogy: "Az angyalok, akik a repülőgép szárnyait tartják, elfáradnak-e 
valaha?" Olyan módon keveritek és feleltetitek meg a spiritualitás és a fizika feltételezéseit, ami azt mutatja: még nem 

értitek az alapokat. Így a kérdés megválaszolhatatlanná válik. Ezért a reakcióm a dimenzionalitás pontosságának 

kérdésére ez kell, hogy legyen: bizonyos módon igen, bizonyos módon nem. 
 

Megszökni az elvárt elől 
 

Tételezzük fel egy pillanatra azt, hogy ez igaz, és hogy egy hozzátok nagyon közeli másik dimenzióban, a Föld nukleáris 
háborúval, borzalommal, és mindazokkal a dolgokkal, amiket elvártok, fokozatosan megszünteti önmagát. Most mondjuk 

azt, hogy ez rögtön emellett az új réteg mellett található, eme szépséges dimenzionalitásotok mellett, ami új energiával 

rendelkezik, és nincs világháború a jövőjében. Ehelyett ez egy olyan dimenzió, ami egy olyan jövőt épít, amit még senki 
sem látott korábban. Ez olyan, ahol a váratlan fordulatokon (jelentős meglepő tulajdonságbeni változásokon) keresztül 

kimásztok a régi tudatosságból, és elkezdtek fejlődni. Kialakulni valami olyan magasabba, ahol az emberek új 
együttműködő és együttérző módokon léteznek együtt. 

 

Tehát, játsszuk el egy pillanatra azt, hogy a fenti mód az, ami szerint ez működik! Akkor megkérdeznétek: "Nos, érezzük-
e még a másikat - a háború dimenzióját?" A válasz: csakugyan! A legtöbben közületek jelen pillanatban is érzik azt! A 

megmenekülés, amiről beszélünk, többrétegű. A legnagyobb megmenekülés, a legnagyszerűbb megmenekülés a régi 
dimenzió elvárásából való. Abból, ahol a Földeteket lerombolta a háború és egyenesen arra tart, amerre az meg lett 

jósolva. Megmenekültetek a nukleáris világháború borzalma elől. Helyette elkezdtetek egy olyan utat, amit az ősök 
megjövendöltek, hogy megtörténhet. 

 

Kik voltak ezek az ősök? Azok listája, akik fennmaradtak lenyűgöző: a maják, az aztékok, a toltékok, a navahók, a lakoták 
és az ősi hawaiiak. A lista tovább folytatódik, magába foglalva több tucatnyi olyat, akik mostanra kihaltak. Azonban, 

mégha nem is ismerték egymást akkoriban, mindannyian arról beszéltek, hogy mi történhet meg a napéjegyenlőségek 
precessziójakor. Azt mondták, hogy ha az emberiségnek sikerül eljutnia eddig anélkül, hogy elpusztítaná önmagát, akkor 

az újraindítana egy új lehetőséget, és az evolúció elkezdene egy magasabb tudatosságba fejlődni. Ez a "Sas és a 
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Kondorkeselyű" jóslata. Csakugyan elhagytátok a 2012-es decemberi dátumot, amely időpont 12 évvel az emberiség 

2000-es évben történő nukleáris kihalásának régi előrejelzése utánra volt beütemezve. Most itt vagytok, de mégis 
valahogyan "érzitek" azt a dimenziót, ami a háborúra számított. 

 

1989-ben érkeztem meg, és kezdtem el közvetíteni a társammal. Ez egybeesett két eseménnyel. Az 1987-es Harmonikus 
Konvergenciával, és a legfontosabbal, a Szovjetunió felbomlásával. Szintén egybeesett azon energia kezdetével, amire 

igazából senki sem számított, ahol is a Harmonikus Konvergencia információja megvalósult. 
 

Valóban történt egy dimenzionális váltás - ha úgy akarjátok mondani -, de az "belsőleg" történt meg bennetek, nem 

pedig a Földdel általánosságban. Tehát, a múlttól való "nagy megmenekülés" a bennetek lévő új valóságban jön el, mert 
itt ültök 2017-ben, élve és virulva, azokkal a kirakósokkal foglalkozva, melyekről senki sem gondolta volna, hogy 

szükséges lesz, mert nem is számítottatok arra, hogy itt lesztek! 
 

Négy másik emberi civilizáció előzött meg benneteket, és pusztította el önmagát. Ezt még nem ismerték fel a történészek. 
Azonban a régi maja naptárakban lévő hosszú számítás, egy 5.125 éves átlagos civilizációhosszon alapul. Amikor a 

régészek elkezdenek 5.000 évnél régebbre visszamenni, akkor csak nagyon keveset találnak. Amikor elérik a 10.000 évet, 

akkor azt érzik, hogy közel járnak a szervezett társadalom kezdeteihez. Azonban, olyan felfedezések vannak érkezőben, 
amelyek egy nagyobb történetet kezdenek elmesélni - egy a bolygón lévő többszörös civilizációról szólót, olyan 

nyelvekkel, amiket még sohasem hallottatok. El fogjátok kezdeni megtalálni ezeket a dolgokat, nyomukra fogtok 
bukkanni. Még annak az ősi technológiának is, ami elvezethet a modern fegyverekig. Amikor ez bekövetkezik, tudni 

fogjátok, hogy igazam van. Emlékezzetek erre az üzenetre, mert az kiterjesztheti a hitetek buborékját! Olvassátok el 

újból, miután megtörténtek a felfedezések! Akkor talán sokkalta valóságosabbá fog válni a számotokra, hogy a 
civilizációtok - ahogy semelyik másik - megmenekült a megszűnéstől.  

 
A talány: hogyan reagáljunk az új energiára? 

 
A kirakós, amiről itt ezekben az években beszélek nektek, ezen új dimenzió energiájáról szól. Hogy mire számítsatok, 

hogyan kezeljétek, a szépségéről, hogy szeretve legyetek általa, a segítségről, amivel rendelkeztek, és az emberiség új 

eszközeiről. Ez hát a munkám Kryonként. 
 

Tehát, a legnagyobb megmenekülés mind közül az, hogy a civilizációtok elhagyta 2012-t. Csakugyan megmenekültetek, 
de kedveseim, ez csak a valóság egy alapvető szintje. A megmenekülés többi rétege épp most kerül felismerésre. 

Néhányatok számára - lehet, hogy nem ebben a teremben, vagy ezt olvasván - még mindig egy olyan régi tudatosság 

létezik, ami egyáltalán nem menekült meg igazából az elvárt lehetőségek elől. Bár a borzalom nem történt meg, minden 
logika ellenére sokan mégis erre számítanak. Tehát, addig nincs menekvés a rossz jövőre számítás elől, ameddig az még 

jelen van az emberiség hitbuborékján belül. 
 

Alapvető félelem - félelem a jövőtől 

 
Ennek a többdimenziós váltásnak a legfőbb rétege a jövőtől való félelem. Hogyan rendelkezhettek annak a valóságával, 

ami ténylegesen megtörtént, és mégis arra számítotok, amit elmondtak nektek, ami nem is történt meg? A válasz? Ez egy 
megszokás. A legtöbbnél ott voltatok. A jövőtől való félelem egy olyan megszokás, ami sok olyan civilizáción át fejlődött 

ki, ami elpusztította önmagát, és nem sikerült túlélnie. Ti ott voltatok, így a múlt ezen pusztulásának magjai bennetek 
vannak, és sokan még mindig valami borzalmas végre számítanak.  

 

Ezért vannak köztetek néhányan, akik egy olyan elfogultságot hordoznak magukban, ami szerint még mindig a 
legrosszabbra számítanak. Hogyan éreztek a jövővel, a személyes jövőtökkel kapcsolatban? Ez az egyik kulcs az új 

gondolkodáshoz. Reményteljes, jóindulatú és izgalmas? Vagy ugyanaz a fajta régi gondolkodás, ami azt mondja, hogy 
végül úgyis minden a süllyesztőbe megy? Legyetek őszinték, mert még az itt helyet foglalók között is vannak olyanok, 

akik talán ténylegesen nem félnek ugyan, de arra számítanak, hogy a jövő olyan lesz, mint eddig mindig, és azért, amiért 

ez eddig mindig így is történt. Tehát, a valódi elfogultság a jövő múltból való megítélése. Nincs jelen tudatosság, elvárás, 
de még tervezés sem olyasvalami irányába, amire nem számítottatok, és nem is láttatok korábban - csak az irányban, 

amit már láttatok. Ahogy mondtam nektek, egyszerűen nem éltetek elég hosszan. Ha csupán 200 évet élnétek - egy 
töredékét annak, amire a DNS-etek tervezve lett -, akkor elkezdenétek meglátni a mintázatokat. Elkezdenétek tudatába 

kerülni a lehetőségeknek, és nem csak az ismételt rendellenes működésre számítanátok. 
 

A megmenekülés rétegei 

 
Még mindig jelen van a negatív gondolkodás, még akkor is, ha beismeritek, hogy a világvége nem történt meg, és nem is 

fog. Mondjuk azt, hogy hisztek abban a jövőben, ami nem fogja ezt az epizódot tartalmazni, és minden rendben lesz. Ez 
így is van! Én egy hosszú távú jövőről beszélek. Jelen pillanatban a folyamatotok a "két lépés előre és egy hátra", a jó és 

pozitív gondolkodással járó kihívások megteremtése. A pozitív dolgok nemzedékeken keresztül fognak kialakulni 
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kedveseim. El fogjátok kezdeni meglátni a szervezetek cselekedeteinek rendbetételét, vagy különben el fognak bukni. 

Nem lesz többé kerítésen ücsörgés a tisztességtelen dolgokkal kapcsolatban. Látni fogjátok a régi paradigmájú, régi 
vezetők bukását. Végezetül olyan új vezetőkre cserélődnek, akik együttérzőbbek és becsületesebbek. Ez hát az, ami 

érkezőben van. 

 
Sokak bukása - látszik már? 

 
Egyre több és több személyes titok lesz felfedve olyan személyekről, akik népszerű magas pozícióban, vagy a 

kormányzatban vannak. Úgy fog ez kinézni, mint a tisztességtelenség járványa! De az, ami történik, pontosan az, amit 

tanítottunk. Az új energia olyan fénnyel rendelkezik, ami le fogja leplezni az olyan sötét dolgokat, amik nem 
egyeztethetők össze a tisztességgel. Ezek mindig is ott voltak, és olyanok tartották távol sokaktól, akik a sötétben tartják 

a titkokat. Látszik már a változás? 
 

Annak érdekében, hogy stabilabb jövőtök legyen, át kell mennetek a sötétség és fény körforgásán. Ez azt jelenti, hogy a 
sötétség fel lesz fedve és visszalök benneteket. Végül veszíteni fog. Mondtuk ezt már. Ez az, amiért itt vagytok, hogy 

segítsetek azoknak körülöttetek, akik nem látnak kiutat a múltból. Nem kapták meg a nukleáris háborújukat, de úgyis 

minden más a süllyesztőben végzi. 
 

Több áthatolni való réteg is van 
 

Mondjuk azt, hogy rendben vagytok a jövővel kapcsolatban. Felfogjátok és megértitek ezt az üzenetet. "Rendben van 
Kryon, megcsináltuk. Az emberiség rendben van a jövővel kapcsolatban. Egy hajón evezek veletek, és én vagyok az, aki 
azt fogja mondani, hogy: 'ezt vagy valami jobbat'. Nem fogom azt az érzést magammal cipelni, hogy mindig háborúzni 
fogunk. Számomra rendben van az, hogy valami jobb van érkezőben." 
 
Azt mondom én nektek, hogy mi a helyzet a többi réteggel? Azt felelitek: "Hogy érted? Több is van?" Igen! Belsőleg a 
kémia a testetekben, a Veleszületett, a tudatosság, amit az elmúlt életeiteken keresztül korszakokról-korszakokra 

hordoztok, mindig csak egyetlen valóságot látott - a "fénnyel járó erőpróbát". Kihívás-kihívást, erőpróba-erőpróbát 

követett. Vannak olyan közvetítők manapság, akik nem közvetítenek. Olyan sámánok járnak köztetek, akik nem 
tanítanak, és akik tulajdonképpen rejtőzködnek. Mindez az Akasha emlékezetnek köszönhetően van így. A Veleszületett 

rájuk kiált, hogy "nehogy megmutassák, kik is ők!" Mindezt azért, mert a legutóbbi alkalommal - egy régebbi energiában 
- megtették, és az egyáltalán nem működött valami jól. 

 

Ezek a mai "rejtőzködő fénymunkások". Vannak köztetek, akik házasságot kötöttetek velük, és ez az, amiért megtettétek! 
Olyanok, mint ti, csak ők nem jöttek ki a spirituális szekrényből. De jó emberek, elbűvölő emberek, és hát ők azok, akiket 

szerettek. A munka során is ismeritek őket. Egy üzenetemmel sem fognak egyetérteni, mert valamilyen szinten jelen van 
bennük a "megvilágosodástól való félelem", amiről beszéltünk már korábban. A félelem az erőteljes Akasha emlékezetből 

ered. Mit mond nektek az Akashátok? Azok vagytok, akik elmenekültek azelől, amit az Akasha megmutat a számotokra? 

Még mindig a szekrényben vagytok a múltatok miatt? 
 

Az Akasha az élet feljegyzéseket képviseli energiában, mindegyikőtökét egyenként. Óh, lehet a tudatosságotok azt 
mondja: "Rendben, a jövő jó. Köszönöm Kryon, hogy segítesz nekem ebben." De a Veleszületett logikátok azt mondja: 

"Mi vagy te, őrült?" Mivel mindaz, amire az Akashátok emlékszik, az a borzalom, csalódás, háború és a szomorúság! Ez 
nagyon hasonló ahhoz, mint megfulladni az elmúlt életetekben, majd a jelenlegiben arra számítani, hogy fejest ugrotok a 

vízbe. 

 
A múlt megváltoztatása 

 
Kedveseim, újra kell majd formáljátok az Akasha szűrőtöket, és ezt azon tudatosság által, ami elkezdi "utasítani a saját 

sejtszerkezeteteket." Értettétek ezt? Ez az az új ember, aki megérti, hogy képessége van arra, hogy sejtszinten 

változtasson meg dolgokat. Amiatt változtathatjátok meg a múltat, amit a jövő tartogat. Most már tudjátok, hogy mit is 
jelent a "retro-kauzalitás" kifejezés (egy olyan fizikai kifejezés, ami korábban meg lett vitatva a nap folyamán). A dolgok, 

amik megtörténnek a jövőben, megváltoztathatják a múltat. Most már jobban értitek ezt? Ez azt jelenti kedveseim, hogy 
a tudatosság, ami egy jó jövőre számít, meg is fogja teremteni azt. Az el fogja távolítani, vagy újra fogja formálni az 

Akasha logikának azon negatív részét, amely azt mondja: "Lökött vagy! Ez újra meg fog történni, ahogy mindig is." 
Dolgoztok ezen? 

 

Az álmok nagyon sokatmondóak 
 

Milyenek az álmaitok? Hányan vannak köztetek, akiknek az álmai bizonytalanságot fednek fel? Ez azon Akashátok, amely 
túlórázva azon munkálkodik, hogy elmondja számotokra, a dolgok nem javulnak. Talán jobb lenne, ha lenne egy kis 

beszédetek az Akashátokkal. Tudtátok, hogy ezt megtehetitek? Az, ami a Felsőbb-Énetek, a megszentelt Énetek, 
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mindvégig a tudatosságotokban van. Ez az a "bennetek lévő Isten", amiről beszélünk. Veletek együtt dolgozik, hogy 

érvénytelenítse azokat a dolgokat, amik a régi gondolkodásmódon alapszanak. 
 

A Felsőbb-Énnel való párbeszédet használva - amit most már értetek -, elkezdhetitek megváltoztatni az alapvető kémiai 

szintet a DNS-eteken belül, ahol is az Akashátok tárolódik, és elkezdhetitek újraformálni azt. Kezdjetek neki az új 
pradigma utasításainak! Emlékeztessétek a testeteket arra, hogy mindezen negativitás egyszerűen csak egy olyan 

leülepedett történelem, ami sohasem fog megismétlődni! Valójában a váltásnak köszönhetően, az most egy teljesen más 
tudatossági rekeszbe tartozik. 

 

Tegyük át a múlt összes régi könyvét egy másik szobába, és zárjuk be az ajtót! Címkézzük fel úgy, hogy "régi dolgok, 
amik már elmúltak"! Most mondjátok azt a testeteknek, hogy nincs hozzáférése ahhoz a szobához! Mostantól csak az 

olyan pozitív dolgok engedélyezettek a számotokra, amik egy fénnyel teli jövőbe vezetnek benneteket, beleértve az 
álmaitokat is. Tudtátok, hogy ezt megtehetitek? Valóra válthatjátok ezt a vizualizációt, de újra és újra el kell végeznetek, 

mert az Akasha makacs és hát a saját testetek az, amivel foglalkoztok. Azonban végezetül győzni fogtok, mert olyan sok 
segítséggel rendelkeztek a Felsőbb-Énetek irányából, azon részetektől, aki szereti, amit csináltok, és ami támogatni fogja 

a logikáját a Veleszületett felé. Ez olyasmi, mint egy új izom edzése a gondolkodásotokban. 

 
Sejtmemória 

 
Több réteg is van még. Tudom, hogy azt mondjátok: "Úgy érted, hogy még nem vagyunk készen?" Nem bizony, 

határozottan nem. A Veleszületett felelős azért, hogy tudjon az "okos testről" és a kémiátokról. Ez azon részetek, amely 

az egészség szempontjából tudja, hogy kik vagytok. Ez az, ami válaszol a jóindulatra, és megteremti a spontán 
gyógyulást. Azonban ez válaszol a másfajta gondolkodásra is, programozottá és kiegyensúlyozatlanná is válhat. Egy 

hipochonder, aki arra "trenírozza" magát, hogy minden baktériumtól féljen, tényleg kiegyensúlyozatlanná teheti a saját 
okos-testét, így az együtt is működik azzal az elképzeléssel. Ez az emberi gondolkodásmódot képviseli. Emlékezzetek 

erre: "Ahogy gondolkodtok, úgy reagál a testetek!" A sejtszerkezetetek arra lett tervezve, hogy "hallgasson" az 
utasításaitokra. 

 

Értitek ennek a hatalmát? Amire számítotok, azt teremtitek meg! Tehát egy személy talán arra trenírozza a kémiáját, 
hogy vannak olyan betegségek, amiket elkaphat, vagy hogy rövid lesz az életútja (természetesen a múlt információja 

alapján.) Aztán az Akasha csilingel és azt mondja: "Igaz is! Nézd csak meg, hogyan és milyen sokszor haltál meg 
korábban! A rossz egészséged be van építve a kémiádba, tehát ezúttal is úgy lesz, mint máskor."  
 

Figyeltetek arra a közvetítésre, amit nemrégiben a Megfiatalodás Templomáról adtam át? A testetek élettartam 
mintájának terve alapján több mint 900 évig élhettek. Azonban nem így van! Tehát, mit gondoltok, honnan veszi a test az 

utasítást ehhez? Elmondom én - a múltból. Nincs itt az ideje változtatni ezen? Ténylegesen sokkalta hosszabban élhettek 
azáltal, hogy elmondjátok a sejtjeiteknek: minden rendben van, és hogy ne "vegye be" azt, amit mások mondtak. 

 

A tudatosságotok a főnök! Amit mondtok és amit gondoltok, az utasítja a testetek kémiáját. Ezt már túl sokszor is 
elmondtuk már. Erre a valódi bizonyíték ismételten csak a homeopátia. A homeopátiát nemrégiben egy orvosi világból 

származó híres szakvélemény "tudománytalannak" minősítette. Eszerint: "Egy tinktúrában túl kevés milliomodnyi 
részecske van ahhoz, hogy az 'látható' legyen bármelyik sejt által is a testben. Ezért az nem okozhat semmilyen változást 
semmilyen kémiában vagy rendszerben a testben. Egyszerűen nem működhet." 
 
Mégis működik! 

 
Tehát, itt van egy érdekes eldöntendő kérdés, és ez olyan, ami a mai gondolkodásmódban elsődleges. Kérdés: 

egyetértetek azzal, amit a tudósok mondanak nektek, vagy megnézitek a valódi eredményeket, még ha azok 
megmagyarázhatatlanok is? Emlékezzetek rá, hogy a tudomány csak azt ismeri, ami eddig a pontig fel lett fedezve! A 

homeopátia működik! Miért? 

 
Ez a nagyon ősi gyógyító rendszer azért működik, mert "szándék" lett belehelyezve a tinktúrába, amikor azt létrehozták 

és bejuttatják a szervezetbe, amely "látja" azt. Tehát azok, akik a nyelvük alá teszik, a Veleszületettet utasítják arra, hogy 
mit is csináljon. Hallottátok ezt? "Utasítja a Veleszületettet", csakúgy, mint ahogy a hipochonder teszi a félelem 

tudatosságával. A tudomány azt is elmondja nektek, hogy amit a hipochonder csinál, szintén lehetetlen. Ez mégis egy 
megszokott dolog a kultúrátok számára, és látjátok is minden nap. 

 

Utasítások, amik működnek 
 

Mindezek miatt kedveseim, már bizonyítottuk azt, hogy a testetekben lévő kémia képes negatív és pozitív utasításokat is 
adni. Utasításokat adhattok neki, és az fogadja őket! Tehát, mi itt a probléma? Nézzük meg ezt jobban! Közületek hányan 

adtak olyan utasításokat a testüknek, hogy a jövő jó, hogy jó egészségre számítanak, és hogy újraformáljátok a múltat, 
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felszámoljátok a félelmet? A probléma az, hogy azt mondjátok a testeteknek, hogy valami olyanra számítson, ami 

ismeretlen, és sohasem történt meg korábban. Látjátok a problémát? Hajlamosak vagytok azt gondolni, hogy az 
ismeretlen rossz lesz! 

 

Elsőre ezt fogom felfedni: maga az ismeretlen elgondolása elfogultság. Mit gondoltok, amikor egy jelet láttok az úton, ami 
azt mondja: "Innentől minden ismeretlen"? Ez egy észlelt negatív üzenet, nem igaz? Tehát, beléptek az ismeretlen 

ürességbe, és azonnal riadókészültségben vagytok, meg vagytok rémülve. "Nem szeretek itt lenni." - mondjátok. 
Kedveseim, ez azért van, mert az emberi lények tudni akarják, hogy merre is tartanak. Ez egy elfogultság! 

 

"Kryon, hogy lehet jó érzésünk az ismeretlennel kapcsolatban?" Hadd kérdezzem meg: miért akkora probléma ez? Miért 
kell mindent kielemeznetek? Miért kell intellektualizáljátok a jövőt? A válasz a "megszokás". A jövő valójában nagyon jó is 

lehet! Belépve az ürességbe, azt mondhatjátok: "Hűha, olyan boldog vagyok, hogy nem tudok semmit, mert így 
aggódnom sem kell semmi miatt! Olyan dolgokat fogok kapni, amikre sohasem számítottam, és ami történik, az nem a 
múlton fog alapulni. Azok nem azon negatív dolgok lesznek, amikre korábban számítottam. Helyette olyan új dolgok 
lesznek, amiket sohasem láttam még! Hadd történjenek hát meg!" 
 

Felfigyeltetek valaha is arra, hogy a Szellem hogyan dolgozik veletek, amikor szándékot adtok valaminek, és amikor 
imádkoztok - különösen, amikor egy olyan helyzetbe mentek bele, ami ismeretlen? "Kedves Szellem, mi fog történni? 
Félek az elkövetkezendőktől, és nem tudom, hogy mit is tegyek." Aztán gyakran semmi, de semmi sem történik, és végül 
feladjátok azt gondolván, hogy nem hallottak meg benneteket. Majd hirtelen jön egy válasz, és az nem az, amire 

számítottatok. Értitek, hogy mennyire magában foglalja ez az időzítést, és hogy a testetek tulajdonképpen hogyan vár 

rátok azzal kapcsolatban, hogy megállítsátok a dolog intellektualizálását? A megoldás gyakran akkor érkezik meg, amikor 
végük ellazultok a problémával kapcsolatban.  

 
Vannak köztetek, akik még mindig különböző dolgok megtörténtére várnak. Hadd lássam csak, hogy beléptek az 

ürességbe, mindezekbe az elfogult rétegekbe, és azt mondjátok: "Az ismeretlenben vagyok. Akasha, ülj a hátsó ülésre, 
most én vezetek! Akasha, menj be abba a régi szobába, aminek az ajtaját egyszer s mindenkorra becsaphatom! Csak az 
új, pozitív dolgok elfogadottak. Nem tudom, hogy mik is azok, de igazán jó érzés ezt nem tudni! Biológia, ülj a hátsó 
ülésre, és hagyd abba, hogy régi, félelemteljes információkat, vagy az élettartam régi elképzeléseit adod át nekem! Itt az 
ideje a nagy megmenekülésnek mindezektől. Ezek az utasításaim a számotokra!" 
 
Isten elfogultságáról 

 

Végezetül, mi az az elfogultság, amit sokan Istennel, a Szellemmel kapcsolatban hordoznak magukban? Az teljes 
mértékben azon alapszik, amit elmondtak nektek, nem pedig a realitáson. Elmondom nektek, hogy mit is gondolnak 

sokan erről a találkozóról. Először is, annak fogadásának konkrét módja, amit elmondok nektek, lehetetlen. Hogy egy 
ember a székben, egy angyali forráson keresztül beszél a fátyol túloldaláról, nevetséges, buta dolog, és nyilvánvalóan 

"dilis" az illető. Kedveseim, ez elfogultság. Másodsorban, mások azt mondván fogják elhagyni a termet, hogy: "Rendben, 
ez fura volt és valahogy ostoba is, de mégis aranyos. Tetszik ez a pasas, még ha őrült is."  
 

Tudom, hogy kik vannak itt kedveseim, és elmondom újra. Ha valamelyik is ezen helyzetek közül képviseli azt, amit 
gondoltok, részünkről akkor sincs ítélkezés felettetek. Személy szerint ugyanannyi számú angyallal és vezetővel távoztok 

innen, mint amivel mindenki rendelkezik. Ugyanakkora mennyiségű Istentől származó szeretettel, amivel mindenki 
rendelkezik. Mint az egész emberiségnek, nektek is szabad választásotok van abban, hogy együttműködjetek ezzel vagy 

sem. Isten részéről nincs ítélkezés. Semmi sem fog történni veletek annak következtében, hogy nem fogadjátok el ezeket 

a megszentelt elképzeléseket.  
 

Azonban mi a helyzet az üzenettel? Ne hagyjátok, hogy az Isten-elfogultságotok útjába álljon valami nagyszerű, logikus 
gondolkodásnak! Képes az elmétek utasítani a testeteket? Rendelkezhettek az életetek egy olyan kiterjesztésével, amire 

nem egy ténylegesen bizonyítottan működő valami eredményeképpen számítotok? Mi a helyzet az élet 

meghosszabbításával? Mi történik akkor, amikor a sejtek elkezdenek megváltozni amiatt, hogy harmonikus gondolati 
energiának vannak kitéve? Mi történik akkor, amikor egy olyan energia-összefolyás van jelen, ami első alkalommal 

hangolja össze a dolgokat? Ahogy ma reggel is elmondtuk, ezek a dolgok teremtik meg az egészséget, a hosszú életet, 
boldogságot, és egyensúlyt. Ez az a felfedezés, hogy olyan erő lakik bennetek, amivel számolhattok, és ami az eredeti 

teremtéstől származó DNS csomaggal együtt felszerelve érkezik. 
 

Akartok egy gyorsító sávot a nagy megmeneküléshez? Íme: ítélkezés nélkül lássátok Istent! Egy olyan Istent, aki feltétel 

nélkül szeret benneteket - nem számít, hogy mi a helyzet. Aki számít rátok otthon, amikor elhagyjátok ezt a bolygót. Aki 
ismeri minden lélegzetvételeteket. Aki minden helyzetben szeret benneteket, és aki meg fogja ragadni a kezeteket, ha 

elfogadjátok. Ez mind közül a legjobb megmenekülés. Ez az első, amit meg kell próbálnotok, mert az segít 
kiegyensúlyozni az összes többit. Az elfogultság, a szűrők és a történelem rétegei azok, amiken keresztül kell menjetek 

ahhoz, hogy megmeneküljetek a múlt régi elfogultságai elől. Így végül eljuthattok egy olyan helyre, ahol vehettek egy 
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nagy levegőt, és azt mondhatjátok: "Jó élni. Egy olyan helyre lépek, ahol azelőtt sohasem voltam. Nem számít, hogy mit 
mondanak nekem az emberek, végre az intuíciómban bízom. Végre kiléptem a félelemből." 
 

Úgy fejezem be, ahogy elkezdtem. Minden egyes ember különböző. Az, amit megtapasztaltatok, és az, amin 

keresztülmentetek egyéni a számotokra. Az, ahonnan jöttetek, és az amiért itt vagytok egyéni és más. Nincs egyetlen 
olyan szabály, egyetlen pirula, egy megoldás, vagy egy tanítás sem, ami az egész emberiség számára működik. Helyette 

milliárdnyi igazság létezik, ami mind egyetlen megoldáshoz vezet - a megmeneküléshez azon elfogultságtól, hogy kik is 
voltatok a múltban. 

 

Azok, akiknek a legnagyobb esélye van erre, a gyerekek. A legjobb nemzedéknek még meg kell érkeznie. Hiszitek vagy 
sem, egészségesebbek lesznek. A betegségek végül el fognak tűnni. Fogok erről beszélni később. Nincs mintája annak, 

amit követni fogtok, vagy amit követnetek kell, mint egy előfeltétel, hogy szeretve legyetek Isten által. Isten szeretete 
belétek van építve, osszátok hát szét! 

 
Egy napon egy újfajta Akashával fogtok felébredni, és emlékezni fogtok rá, hogy mi olyat tettetek korábban, ami 

működött. Ez azt jelenti, hogy ezúttal nem fogjátok elkövetni ugyanazokat a hibákat. Helyette, új emberek lesztek. Ez a 

bolygó soha nem látott még ilyet azelőtt, sohasem.  
 

Kryon vagyok, az emberiség szerelmese. 
 

És ez így van. 

 

Kryon 
 

 
Fordító - Konrád Bálint 

Lektor - Barczi Bernadett 


