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1. Üdvözlő találkozó - Windermere
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Egy újabb izgalmas körút kezdete ez a teremben lévő emberek számára. Kedveseim, talán soha nem láttatok ilyet
korábban, és azt kérdezitek, hogy vajon mi is történik. A társam félreáll, teljes valójában - melyre azt mondhatjátok, hogy
amit hallotok, az tiszta intuíciója a kapcsolatnak a fátyol túloldalához, a lelkéhez. A társam nyelvét, értelmét és tudását
használom. A közvetítést illetően, minden egyes ember egyedi csatorna és más-más módon teszi. A társam említette azt,
hogy a közvetítés egyik fajtája a képzőművészet. Képzeljétek csak el, hogy mit is tettek a mesterek és mennyit! Kiáradt
belőlük mindazon kreatív dolog, amely bolygószerte látható. Lehetséges-e az, hogy egy művész ilyen sokat alkosson,
vagy ilyen sok mű, alkotás éljen benne? Az emberi lény kreatív erejének nincs határa, amikor közvetít. Aztán
megkérdezhetnétek: "Honnan tudod, hogy közvetítenek?" A válasz az, hogy azon költőkhöz beszélek, akik olyan
csodálatra méltó írásokkal látnak el benneteket, amelyek megtöltik a szíveteket, és amelyek hatással vannak rátok, a
társadalomra és a világra. Rátekintenek a költők, és azt mondják: "Nem tudom, hogy ez honnan jött." Így folytatják:
"Csak úgy tisztán kiáramlott belőlem, ki a szívemből, rá a lapra." Beszéltek néhánnyal a legnagyszerűbb történetírók közül
- azokkal, akik annyira izgalmas történetet tudnak elmesélni, hogy egyszerűen nem tudjátok otthagyni őket - és ők azt
fogják mondani, hogy: "Nem tudom, hogy hogyan, csak úgy kijött belőlem." Tudtátok, hogy vannak regényírók, akik
mégcsak nem is rakják össze előre a történeteiket? Egyszerűen csak a tudat folyamaként kiáramlik belőlük a papírra.
Korábban beszéltünk a területek energiáiról, melyeket meglátogatunk. Egy pillanat múlva ugyanezt fogjuk tenni, de
szeretném, ha kényelmesen belehelyezkednétek abba, ami itt történik. Kedveseim, én sohasem voltam ember, és ez ad
némi előnyt a számomra. Az előny az, hogy amikor rátok nézek és látom, hogy mivel foglalatoskodtok, akkor elámulok az
előttetek álló feladatokon, a rendelkezésetekre álló szabad választáson, amelyet képesek voltatok alkalmazni. Szerelmes
vagyok az emberiségbe mindazért, amit megvalósítottatok, és azért, hogy új lapot nyitottatok 2012-höz. Ha korábban is
hallgattátok ezeket az üzeneteket, akkor ez egy közismert téma. De talán első alkalommal vagytok itt, és én újra csak
elmondom nektek, hogy ha idősebbekként vagytok jelen, akkor mi is volt a jóslat, ahogy felnőttetek? A válasz: a
világvége, és az, hogy nem fog sikerülni a 2000-es évet meghaladni, még kevésbé 2012-t. A társam egy olyan világban
nőtt fel, ami olyan fegyverek ezreivel rendelkezett, amiket pillanatok alatt célba juttathattak az országára irányítva és az
országa ugyanígy egy másikra. Ezt hívták "hidegháborúnak", bár semmi hideg nem volt vele kapcsolatban, mert inkább
egyre forróbbá vált, ami a III. Világháborúba torkollott volna.
Néhányan, akik tanulmányozták az idő fraktáljait - egy olyan rendszert, ahol az idő úgy tűnik ismétli önmagát -, azt
mondanák, hogy: "Ez az, amit az emberek idéznek elő", és hogy: "Minden egyes háború egyre erőteljesebb és
pusztítóbb, mint az előző." Igazuk is lenne, hogy az emberek sohasem tanulnak semmilyen haborúból sem, ahogyan azt
kellene. Egy gyermek megégeti a kezét a tűzhelyen, és az egy életre szól. Soha többé nem érinti meg azt azután. De az
emberiség nem úgy tűnik, hogy rendelkezne ilyen mértékű logikával, amikor a háborúról van szó. Tehát csak ismétlitek,
ismétlitek és ismétlitek azt. Kedveseim, annyiszor beszéltünk már nektek arról, hogy olyan civilizációk éltek előttetek ezen
a bolygón, amelyek nem elismertek, mivel teljesen eltemette őket a föld. Oly sok bizonyítéka létezik ennek, és fog még
előkerülni, ahogy halad az idő. Elmondom nektek, hogy épp itt, ezen a helyen bizonyíték van a földben erre. Érdekes ez
az idő, nem igaz? Amikor tudjátok, hogy eltemetődtek az olyan dolgok, melyek történetet mesélnek el - de amint bármi
feltárul, törvényeket írnak róla, hogy minden mástól távoltartsanak benneteket. Ez nem összeesküvés, hanem egyszerűen
annak a módja, ahogyan az emberek tanítják és működtetik a régészet tudományát. Aztán érinthetetlen és
megtalálhatatlan lesz. Néhány olyan eszköz, ami elkezdi megmutatni azon földalatti történelmet, aminek nem kellene ott
lennie, kínos lesz. Erről a területről is beszélni fogok egy pillanat múlva.
Nagyjából ugyanabban az időben jutottatok túl a nehezén, amikor elkezdtem a társamon keresztül közvetíteni - 1989-ben
érkeztem meg. Ha vettek egy pillantást arra, hogy mi is történt akkoriban, akkor azt találjátok, hogy a Szovjetunió
felbomlóban volt. Ez a bizonyos dolog soha nem volt benne egyetlen jóslatban sem, még a lakosokat is sokkolta, akik ott
éltek. Egyáltalán nem létezett olyan jóslat, ami azt mondta volna, hogy ez megtörténik. Ez egy váratlan fordulat volt,
valami meglepetésszerű dolog és mindent megváltoztatott. A III. világháborúba mindkét játékosnak be kellett vonódnia
és el is indultak, hogy végigjátszák. Ám nem történt meg, helyette a jóindulat, a jószándék indult el ezen a bolygón.
Talán nem igazán értettétek meg, hogy mi is történt, de egy váltás következett be. Az ősök jóslata elmondta nektek,
hogy érkezni fog. Azt mondták nektek, hogy a szabad választással érvényteleníthetitek a bolygó várt végzetét és
elmozdulhattok egy más dimenziós valóságba - ez így is van. Az emberi természet pedig elkezdheti felemelni önmagát,
úgy mint még sohasem azelőtt.
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Évekkel ezelőtt mondtam nektek valamit, jóval az internet előtt: amikor mindenki mindenkivel tud beszélni, nem lesznek
titkok - és manapság pont ezt látjátok. A közösségi médiával pedig, minden ország képes rátekinteni a más, politikával
nem rendelkező országokra, képesek megvizsgálni, hogy mit akarnak, elérhetik a családjaikat, és nagy távolságokat
áthidalva tudnak beszélni egymással. Kedveseim, ez változtatott, mert egy olyan folyamatot kezdett el, amire nem
számítottatok. Egy olyan folyamatot, ami végül elvezet az elképzelhetetlenhez - attól függően, hogy hány évesek is
vagytok - a békéhez a Földön. Mindezt már látjátok a képzeletetekben kavarogni, most munkálódik ki. Az, ami bizonyos
országokban történik, sokakat meglep. Miért is csinálják azt, amit? A váratlan fordulat az, ami jelenleg vezeti a nyugatot.
Ezek az események váratlanok, - némelyik félelemteljes, - mindegyikük más, és ez volt a jóslat. Ez az, amiért
megérkeztem annak érdekében, hogy a váltás idején elősegítsem az információt. Ez a teljes oka annak, hogy szerető
információt adok át nektek arról, hogy kik is vagytok, és olyan dolgokat, amikről nem tudhattok. Néhány nappal ezelőtt
elmondtam egy csoport olasznak, hogy mi történik a halálkor. Olyan dolgokat, amiket sohasem hallottak korábban.
Dolgokat, amiket talán veletek is megosztok. Egy rendszert, ami annyira nemes és nagyszerű, hogy mindent meghalad,
bármi, a bolygón tanított vallási rendszert is. Ez úgy hangzik, mintha nagyon nehéz lenne megérteni, mert újdonság.
Mégis már évek óta beszélek róla, később át is fogom ezt tekinteni.
Kedveseim, azt szeretném, ha készen állnátok azon információra, amit talán még sohasem mondtak el nektek! A terület,
amit tanulmányozni fogtok, és az energiák, amiket érezni fogtok ezen a kiránduláson, ezen a körúton - eltérőek lesznek,
nem lesznek ugyanolyanok. Egy területen talán, ahova ellátogattok, megérezhetitek a Föld szépséget, Gaiát magát.
Szemben találhatjátok magatokat a legendákkal és a régmúlt mitológiáival. Vannak köztetek, akik egyáltalán semmit nem
fognak érezni, de ez is csodálatra méltó. Mások közületek pedig annyira meg lesznek érintve, hogy meg kell állniuk,
egyszerűen csak átérezni mindent. Ez azért van, mert a zöld gyep alatt ott vannak a saját tárgyi leleteitek. Olyan
sokszínűek vagytok kedveseim a kultúrátok tekintetében, de valami idecsalogatott benneteket. Ugyanazon tulajdonságok,
amikről itt beszélünk, szintén jelen voltak egy másik országban, amit Írországnak hívnak, de ez itt egy kicsit más. Sokszor
beszéltünk a bolygó Mágneses hálójáról, és hogy az tulajdonképpen hogyan is segít a tudatosságot hordozni. Nos, ez
nemrég a tudósaitok által be is lett bizonyítva. A Kristályháló egy olyan ezoterikus háló, amire nincs más bizonyíték, mint
az, hogy megtapasztaljátok. A Kristályháló egy olyan háló, ami emlékezik az emberi tudatosságra. Ez az oka annak, hogy
egy csatamezőn állva, megérzitek a történtek energiáját, nem számít, hogy az milyen régen is volt. Vannak olyan
érzékenyebbek közöttetek, akik elmehetnek arra a helyre, és talán még hallják is a csatát. Mondtuk-kérdeztük már
korábban: honnan ered ez? Mi az a rendszer, ami megengedi, hogy ez az emlékezetet előjöjjön, és jelen legyen a
tudatotokban? A válasz: a Kristályháló. Nos, Írországban elmondtuk nektek, hogy a Kristályháló ott szinte nem is létezik.
Mint a bolygó más területein, mint amilyen a Bermuda háromszög, a Hálók furcsa módon fedik le egymást. Néhány így
lenullázza egymást - mondhatni átlátszó lesz - és a dolgok nem működnek teljesen helyesen, beleértve a mágnesességet
is. Mondtuk nektek, hogy Írország olyannyira telítve van ezzel, hogy a többdimenziós jellegek megmutatkoznak.
Beszélnetek kellene a tündérekről és a koboldokról! Kedveseim, ezek azon megnyilvánulások, amit az emberi psziché hoz
létre, mikor valami olyat lát, ami nem illik bele a 4D-be. Ennek egy kis része itt is jelen van, ugyanakkor valami más is. A
Kristályháló ezen a területen Írország ellentéte - ez itt éppenhogy erősebb. Vannak olyan helyek a Földön, ahol a
Kristályháló gyengébb illetve erőteljesebb, és itt az erősebb. A Háló erőteljessége az energia állandó emlékezetét jelenti állandót. Ha megnézitek a megalitköröket, ha egyszerűen besétáltok egy füves mezőre, és azt mondják, hogy: "Ez az,
ahol ez meg az történt.", akkor ez azért van, mert a Kristályháló olyan erőteljes volt, hogy az odavonzotta az ősöket,
hogy odahelyezzenek valamit - és ezt még manapság is megérzitek. A kérdés pedig nem az, hogy mit jelentett mindez,
hanem hogy ott voltatok-e? Az szintén kérdés, hogy érzitek-e, miről is szól ez a dolog? Kedveseim, ahogy
keresztülhaladtok ezeken, majd más hasonlókon más csoportokkal más időpontok folyamán: ne próbáljatok meg rájönni!
Helyette hagyjátok az értelmet egy pillanatra, és egyszerűen csak érezzétek meg, hogy mi is van ott! Ne döntsétek el,
hogy mi is volt az, mit is próbáltak elmondani nektek! Ha valami üzenet volt, akkor mi van, ha az egyszerűen csak azért
van ott, mert úgy érzi, hogy ott kell lennie? Mi van, ha az a bolygón az ősök egyfajta tiszteletteljes temetőjeként volt ott?
Mi van, ha ilyen formában építettek naptárt a bolygó számára? Mi van, ha egyszerűen ez volt számukra az energia
érzékelésének egy módja? Mi van, ha ez volt az ő szoboralkotásuk? Egy szobornak vagy festménynek nem kell, hogy oka
legyen arra, hogy jelen legyen. Egyszerűen azért van ott, mert az kiárad a kultúrából, vagy egy emberi lényből a
festővászonra. Mi van, ha ebből valamit az ősöktől származó és nektek szánt tudatosság-festményként érezhettek? Mi
van, ha az érzésetek azon földalatti dologra vonatkozik, ami még nem lett beazonosítva? Ha egy másik időszakból, egy
beazonosítatlan kultúrából származik? Ezalatt azt értem, hogy nem tudtatok róla, hogy ott volt, így a régészek tervében
nem is szerepelt. Egy rejtély, egy nagy misztikum. Ez van itt mindenütt. Ez egy érdekes hely. Azt szeretném, hogy erre is
emlékezzetek: az energia nem veszi tekintetbe a határokat. Nem látja a kultúrákat, az Gaia része. Tehát, ez kiterjed ezen
helyen mindenhová, de még délre is. Ez más itt, mint ott, de azért ugyanazokat a tulajdonságokat mutatja. Egy
Kristályháló, ami emlékszik. Ennek az ereje olyan hathatós, hogy még a fűben látható alakzatokra is kiterjed (a dél-angliai
gabonakörökre utalva - a ford.) Ez nem értelmi tevékenység, ne jegyzeteljetek! Azt szeretném, ha valóban éreznétek azt,
amit éreztek! Bízzatok az intuíciótokban, hogy elmesélje nektek annak nagyszerűségét, ami ezen a régi varázslatos földön
felbukkant! Kezdődjön hát a kirándulás!
És ez így van.
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www.kryon.hu

2/15 oldal

2. Long Meg
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Az a helyénvaló, ha a közvetítésnek nevezett ceremónia elvégzésére az ősök engedélyét kérjük, és ezt minden
alkalommal megtesszük, amikor olyan helyen vagyunk, amely az ősöké. Ez egy olyan energia előtti tiszteletnyilvánítás,
amely mindig ugyanaz, mert a különböző korokon keresztül is őhozzájuk tartozik. Maga a közvetítés is egy
tiszteletnyilvánítás - tiszteletet adunk annak, ami itt van. Szeretnék még többet is mondani arról, ami itt jelen van. Olyan
módon szeretnék beszélni róla, amelyről talán nem gondolnátok, hogy megtenném. Arról szeretnék beszélni, hogy
hogyan működik az energia, és ami valójában itt lehet, mindazon túl, amit gondoltok, hogy itt van. Történelemről
beszéltek, ősökről beszéltek és energiáról beszéltek. Gyakran mindezekről együttesen beszéltek talán egy helyen, egy
csomagban, ahogyan ti mondanátok, egy körben. De kedveseim, sokkal többről van szó, mint amit ismertek. Ezekben a
magyarázatokban logika rejlik. Ezekben a magyarázatokban még a fizika is ott rejlik - ahogyan az ott is kell legyen.
Kedveseim, a világegyetem teremtője a "Nagy Fizikus". Így az energia mögött is okság húzódik, és az mintázattal bír.
Kezdjük a legelején. Minden energia a bolygón akár valóban energiaként van már elismerve, akár még nem, polaritással
rendelkezik. Szeretném, ha emlékeznétek erre: polaritás. Még akár a gondolkozásotok is polaritást okozhat, mert
dualitásra épül. Ez a tudatosság dualitása, ha gondolkozni kezdtek róla. Tehát minden energia polaritással rendelkezik. Ha
tudományos beállítottságú valaki, akkor ismeri a fizika törvényeit, úgy ahogyan azokat eddig ezen a bolygón átadták
számotokra. Minden törvény rendelkezik egy erős és egy gyenge erővel. Ez a polaritás. Azt is mondtuk már nektek, hogy
a galaxis legnagyobb energiája annak közepén található. De a tudósok valamilyen okból ezt "szingularitásnak" nevezték,
amely egyébként lehetetlen, mert nem létezik olyan polaritás, amely egyben önmagához tartozik. Két dolognak kell
léteznie a galaxis közepén: egy húzó és egy vonó, egy erős és egy gyenge erőnek. Beszéljünk most egy picit arról, amit
éreztek, ami az ilyen helyek energiája, akár ebben a körben, akár más körökben. Mondtam nektek, hogy a kristályrács itt
erőteljes, és sokkal erőteljesebb volt itt mindig is, mint a bolygó más részein. Számos oka van annak, amiért ez sokkal
erőteljesebb. Erre nemsokára visszatérünk még.
Beszéltem nektek a kristályrácsról, amely emlékezik az emberi tudatosságra. Kövessétek ennek a logikáját. Ha ez a
kristályrács erős ezeken a területeken, mit gondoltok, mit sugároz majd magából a talaj? A válasz pedig az, hogy erős
emberi tudatosságot. Az pedig mi lehet? Hát maguk az ősök. Ez az oka annak, hogy tiszteletet adtok, mielőtt beléptek a
körbe. Nem a körről szól, vagy hogy mi történt a körben. Az ősök miatt teszitek, akik itt voltak, akik ezt építették és
akiket a kristályrács megőrzött, mert a rács maga a rájuk való emlékezet. Néhányan azt mondják: "Kryon, bár az ősök
már eltávoztak, a rájuk való emlékezés elég az üzenetük megértéséhez?" A válasz pedig: igen, az üzenet a tudatossággal
együtt érkezik. Összefoglalva az eddigieket: a kristályrács erős errefelé, és az ereje az, amely az ősök jelenlétét, az ősök
tudatosságát közvetíti, és amely tudatosságot éppen azért helyeztek a rácsra, hogy a jelenléte erősebb legyen.
Tehát besétáltok ide, és mit éreztek? Elsőként az ősök energiáját. Ez az elsődleges energiája ezeknek a köröknek. Nos,
miért rendelkeznek a körök különböző energiával? A válasz pedig az, hogy azért, mert különböző ősöktől származnak.
Nem minden kört építettek ugyanabban az időben. Különböző ősök különböző köröket képviselnek, egymástól különböző
időkben. Néha évszázadnyi különbséggel, de mind nagy-nagyon ősi. Most hadd adjak mindehhez még egy további
összetett elemet. Van itt valami, amit még sohasem mondtunk el nektek. A bolygó kristályrácsa maga is rendelkezik
polaritással. Mit gondoltok, a kristályrács mihez vonzódik? Nem a tudatossághoz, arra csak emlékezik, azt csak erősíti.
Hadd adjak számotokra egy kis segítséget. A mágnes mihez vonzódik? A válasz: egy másik mágneshez. A dualitás
általános törvénye, hogy a hasonló hasonlót vonz. Visszatérve a kérdéshez, a válasz az, hogy hatalmas, föld alatti
kristálylerakatokhoz vonzódik. Amikor a bolygó olyan részén vagytok, amelyek nagyon nagy kristályképződményekkel
rendelkeznek, a kristályok maguk is polárissá válnak, mint ahogy egy mágnes is tenné. A kristályrács ugyanúgy poláris,
mint ahogy egy mágnes, csak egy másik kristályhoz vonzódik. Hirtelen egy olyan területtel találkoztok, amely erősen
telített kristályokkal, ezért vannak itt ezek a rácsok és ezért olyan erőteljesek. Néha a pozitív és a negatív pólus közti
határfelületen a fű is megváltozik. Ez az egyik oka annak, hogy ezeken a területeken oly sok különböző energia található
és hogy ezek olyan erősek. De még nem végeztünk... Ha a hasonló válaszol a hasonlóra, és a tudatosságnak polaritása
van, akkor jöjjön ennek a rejtélynek az utolsó darabja. Mit mondtam, hogy mi van ott? Az ősökre való emlékezés. Olyan
tudatosság van jelen, amelyhez vonzódtok. Korábban is így volt ez - minden ős vonzódott az ősökhöz. Nem sok olyan
hely van a bolygón, ahol az ősök oly szabadon és oly erősen beszélhetnének, amely nagyon vonzó azok számára, akik
képesek a tudatosság érzékelésére. A legjobban az öreg lelkek képesek erre. És ezzel be is fejeztem ezt a kört
www.kryon.hu

3/15 oldal

számotokra, hogy tudjátok, miért úgy hat, ahogy. Néhányatok a múltat érzi, csak az ősöket, üzenet nélkül. Elég ahhoz,
hogy néhány órát üldögéljetek, elmerengjetek az életen és a saját lelketek időtlenségén. Az igazán nagy dolog pedig az,
hogy néhányan a saját őseitek voltatok. Ezt azért mondom, hogy ez hangozzon el az elsők között. Néhányan
mélységesen érzitek, hogy éltetek itt. Ez megtisztelő, kedveseim. Nincs semmi, amit tennetek kellene, nincs üzenet,
amelyet meg kellene válaszolnotok, éppen olyan ez, mint amikor hatalmas szeretettel találkoztok: nincs más tennivaló,
csak annyi, hogy leültök és elfogadjátok. Megértitek, hogy itt van. A feladatotok, hogy élvezzétek, tiszteljétek és annyit
értsetek meg belőle, amennyit kívántok. Minden polaritásra épül, még ti is.
És ez így van.

Kryon
3. Castlerigg
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
A hallgatókhoz szólok most: gyönyörű nap van ma Castleriggben. Ez egy kövekből (megalitokból - a ford.) álló kör,
mégpedig egy jelentős kör. Engedélyt kérek az ősöktől, hogy elmondhassak néhány titkot. Nem igazán titkokról van szó,
hanem történelemről, amelyet nem értettek meg. De mielőtt ezt tenném, röviden újra felemlegetném az itteni energiával
kapcsolatos gondolatokat. Beszéltünk a hálókról, de még nem sokat hallhattatok a Gaia Hálóról. A Gaia Hálót az
emberiség kapta, egy megértéssel, szeretettel és személyiséggel és intelligenciával rendelkező érző rácsról van szó,
amelyet ti Gaiának hívtok. Mielőtt ti megjelentetek volna, Gaia nem volt olyan barátságos, mint amilyen manapság. A
történelem meg fogja mutatni nektek ezt a dolgot: olyan, mintha a Föld készen állt volna az emberiség fogadására.
Szeretném, ha most valami nagyon érdekesre figyelnétek oda. Bárhova mentek - különösen az ilyen helyeken, nem
érzitek a jóindulatot? Nehéz olyan helyet találni a bolygón, ahol ne lenne ott a jóindulat. Kiárad a földből, és üdvözöl
benneteket a szépségével, érdességével, az időjárásával. Ezer és ezer mérfölddel odébb a Földet vulkán nyitja fel
Lemuriában. Még ez is az üdvözlés egy módja, a tisztításé, és ha idős hawaiiakat kérdeztek erről, azt fogják mondani,
hogy Pele nem mérges vagy nyugtalan. Ez egyszerűen maga Gaia, amely így szellőzteti magát, hogy egyensúlyba
kerüljön - értünk és értetek. Ezen a területen ez több, mint jóindulat. A Föld néhány pontján pedig, - különösen ahol sűrű
a növényzet és ami tele van szépséggel, - találkozhattok az elementálokkal. Az elementálok a Gaia Háló részei,
többdimenziósok, néhányan "az erdő déváinak", vagy "a kicsinyeknek", vagy "a fényeknek", "tündéreknek" hívják őket.
Mindez az a számos dolog, amelyeket az emberek akarnak látni. Valójában azonban, kedvesem, jóindulatú energiák,
amelyek gyakran körbevesznek és azt mondják: "Üdvözlünk a Földön, a bolygón, amelyet nektek teremtettek, a bolygón,

amely azért van, hogy azon létezhessetek és tiszteljétek azt, amely életerőt, vizet, meleget, erőforrásokat és élelmet ad
számotokra." Ezek azok a dolgok, amelyeket el kell fogadnotok. Nem kell elmondanom egy fákat ölelgetőnek, hogy mi is
az az elementál, mert ők valóban sokak számára láthatóak. Üdvözölnek benneteket egy csoport tudatosságával, ahogyan
besétáltok a mezőre. Ez maga Gaia, ez az energia egy jóindulatú forrása az emberiség számára, mindig a barátotok,
mindig útmutató, akit az ősök mindig tiszteltek, és itt jön be a képbe ez a kör. Betekintést nyújtok arról, hogy az ősök
milyen okkal építették ezt. Ez nem mindegyik körre érvényes, de erre igen. Utalni fogok arra is, hogy a körök mit
jelképezhetnek.
Oly sokféle vonatkozása van ennek az üzenetnek. Elsősorban: az idővonal zavarba ejtőnek tűnik, mert az ősök több ezer
évvel ezelőtt építették, de az eltelt idő legnagyobb részében használatban volt. Ezért az egymás után következő
generációk ugyanazt a kört használták, de volt, mikor az eredeti célja elveszett, és más értelemben használták. Ezért
nehéz egyetlen okot azonosítani a használata mögött. Kezdjük a legelején. Miért építették, mit jelent? Annyi minden
veszett el a történelem során, hogy nehéz pontosan megmondani, hogy mi lett volna az egyedüli szándék vele. De van itt
néhány utalás. Elsőként is, ami itt történt, az közös az emberiség szempontjából az egész bolygón. Talán még nem
ismertétek fel. Nézzünk elsőként a Chile partjainál húzódó apró szigetre. A Húsvét Szigetek nagy és súlyos kövekkel van
tele, melyek olyan kultúrától származnak, amely nem is annyira régi, így hát a köveket művészi alapossággal és
hozzáértéssel faragták ki. Észrevettétek, hogy az előttetek lévő köveken nincsenek bevésések, amelyek segítségével
megkülönböztethetnétek őket? Mi itt most régibb kultúrára tekintünk ugyan, ám a Húsvét Szigeteken valami mást is
tettek: ugyanazt, amit itt ebben a körben láttok. Minden kő, amelyeket Moai'on-nak neveznek a Húsvét Szigeteken,
középre tekint. Minden kő egy-egy őst képvisel. Az elképzelés pedig a következő: az ősök kövei a sziget közepe felé
néznek, védelmeznek és utat mutatnak. Így a kör maga az ősök iránti tisztelet köre, ezért építették őket. Ha olyan helyen
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vagytok, ahonnan vissza tudtok nézni a körökre, akkor látjátok, hogy ezek a körök ugyanolyan módon lettek építve, csak
kisebbek. Természetesen szertartás céljából lettek építve, de minden egyes kő egy őst, egy ős vérvonalát, vagy egy ős
asztrológiai képletét képviseli, mert a csillagok fontos szerepet játszottak a kialakításnál. Azt szeretném, ha megnéznétek,
hogyan helyezték el a köveket. Mert ha ilyet csináltok, akkor nem egy kővéső közösségről van szó - találtok olyan
köveket, amelyeknek sima a felülete. És ezt a sima felületet igazították a lehető legpontosabban a közép felé. Ha felfelé
mozdítjátok a köveket amennyire csak tudjátok, akár egy picit előre is billentitek ezzel, akkor az egy embert jelképezne.
Megtalálni a megfelelő követ, amely egy fontos őst jelképez - ez volt a legjobb, amire a kövek vésése nélkül képesek
voltak. Egyenként arccal a kör felé állítva volt az az elképzelés, hogy tisztelettel tekintettek rájuk és engedélyt kértek a
létezéshez. A szertartások aztán különbözőek voltak. Idővel változtak, de az alapgondolat maradt: itt ünnepelték a
születést, itt ünnepelték a halált, az elementáloktól itt kérték, amire szükségük volt. Ez volt a kör alapjául szolgáló
gondolat. A kövek az ősök. A későbbiek során ez néha megváltozott. Jöhetett olyan generáció, amely elvesztette szem
elől ezt a gondolatot. De azt ők is megértették, hogy a kör szent hely, ahogyan ma is az. Néha - különösen a későbbiek a körön kívül építettek egy kisebb kört. Ez olyasmi volt, mint egy karzat a királyi méltóságok számára, akiknek jobb helyet
kellett adni, hogy lássák, mi történik a körben.
Még egyszer: ne "agyaljátok túl" ezeket a dolgokat! Ezek alapvetőek, gyönyörűek és a bolygó különböző társadalmai
ugyanezt a dolgot tették. Azok, akik soha nem találkoztak, köröket építettek, amelyek az ősöket reprezentálták, sima
felületű kövekkel a közép felé fordítva. Keressétek ezeket, és tudni fogjátok, hogy miről szólnak. Hosszú idővel azelőtt,
hogy arcokat véstek vagy tettek volna rájuk, a sziklák az ősök voltak, és később, ahogyan sokkal kifinomultabbá váltak,
arcokkal is ellátták őket.
Ugyanazt fogjátok találni. Néha formákkal dolgoztak, de a csillagokhoz igazították őket. Most ennyi elég is.
És ez így van.

Kryon
4. Artúr széke
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ismét a szabadban találjátok magatokat. Kedveseim, ez a hely, és az ezt körbeölelő energia hasonlít a bolygó sok más
helyére. Olyan energia, amely a királyok, háborúk, csaták és sok más kimondhatatlan dolog idejét idézi, alacsonyabb
rendű energia. Nemcsak itt történtek ilyen dolgok, hanem az egész világon. Bárhova is mentek, ilyet mindig találtok.
Néhány helyen rabszolgaságként jelentkezett, néhány helyen másként hívták ezt, ami arról szólt, hogy a hatalmon lévők
durván bántak a többiekkel. Ma, ebben az új energiában és tudatosságban, az öreg lelkek - akik akár itt is lehettetek
akkoriban -, újraírják a történelmet, mégpedig új tudatossággal, új gondolatokkal, új ötletekkel. Ők azok, akik megértik
az élet becsességét, akik érzékenyek arra, hogy miként válaszol a föld nektek, és ti neki.
Kedveseim, használtam korábban épület-metaforákat az életetek leírására. Szeretném, ha megragadnátok most az
alkalmat valamire. Adok számtokra egy másik metaforát, a korábbiakhoz hasonlót. Mivelhogy ma várakat néztek majd
meg. Más országokban templomokat látogattatok, de a várak ettől kissé különbözőek. Foglaljuk össze ezt egy
metaforába! Mintha a saját személyes váratokat kellene megépítenetek, de nem fizikai, hanem ezoterikus formában,
amely az életeteket mintázza. Hadd utaljak egy kicsit az alapzatra, a falakra, a tetőre, a mennyezetre! Mi lenne az
alapzatotok? Olyan, amely sokáig megmarad. Olyan, amely szabad döntésen alapszik és mégis megmarad. Mert a vár,
amit az életetekben és az életetekhez építetek, az a szabad választás vára. Mi lehetne ennek az alapja? Az, ami nem
mozdul el, amely minden egyebet megtámaszt az életetekben. Ezt kellene mondanotok: "Nos az, amiben hiszek." Talán a
bennetek lévő istenség értékessége lenne ez. A bennetek élő Isten lenne a létezésetek, a váratok alapja, azon helyé, ahol
- képletesen szólva - ébren töltött óráitokban tartózkodtok. Mondjuk, hogy ez az alap, ez a gyönyörű hit. Csak annyit
akarok mondani, hogy bármit is építetek rá, az alapoknak maradandóaknak kell lenniük. A hit pedig olyasvalami, amely
nem feltétlenül változik, vagy mozog el másfelé. Vagy a hit csak egy múló trend lenne?
Megalapozottnak kell lennie, mert minden, amit ráépítetek, ezen fog állni. Mindegy, hogy mi történik, ha gyenge alapokra
építitek a várat, összeomlik, csak romjai maradnak meg, ha váltogatjátok a meggyőződésrendszereket. Biztosnak kell
lennetek a bennetek élő Istenben, az istenségetekben és azt kell mondanotok magatoknak: "Ez az én tartós
meggyőződésem, mert ez a helyes számomra." Ha még nem jutottatok el idáig, akkor kedveseim, ne építsétek meg még
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a váratokat! A szabad választás annyit tesz, hogy addig kereshettek, amíg rá nem találtok a megfelelő építőanyagra az
alapok számára. Ám tegyük fel, hogy eldöntöttétek. Ez az egész életre szóló hitetek.
Amikor elkezditek építeni a falakat, azokhoz a követ és téglát a tetteitek adják, és az együttérzés, amelyből a
cselekedeteitek állnak. Az, hogy mi tesztek az életben, miként hisztek-, hogyan bántok másokkal - ebből képzitek a
falakat, mert ezt látják az emberek. Az emberek nem az alapokat látják, mert az személyes, csak ti ismeritek. Az adja a
stabilitást. De amit látnak, azok a falak. Hadd képviseljék a falak azt, ahogyan éltek. Hadd mutassák mindazt az
értékességet, jóságot, amit mások látnak bennetek! A fal titeket mutasson meg, ne csak a külső homlokzatotokat! Hadd
legyen a fal az, akik vagytok! Mikor megépítettétek a falakat úgy, ahogyan azt ti szeretnétek, azt a részt, akik valójában
vagytok, akkor készen álltok arra, hogy az építmény tetejét is megalkossátok, amelyet a legtöbben tetőnek neveznének.
Ezt a cselekedeteitek tartják meg és oltalmat nyújt az életetek hátralévő részében. Építsük meg a tetőt szeretetből és
együttérzésből! Jelenleg ezek a legmagasabb szintű létező energiák, pontosan az egésznek a tetejére valók. Legyetek
tudatában annak, hogy ha a falak nem erősek, ha az együttérző cselekvésetek nem erős, akkor az építmény össze fog
roskadni! Nincs akkora együttérzés és szeretet, amely túléli azt, ha a cselekedeteitekben nem tükröződik. Ez a templom,
ez a vár az öreg lélek, a fénymunkás számára. El fog jönni az idő kedveseim, miután eltávoztatok, amikor ősökké váltok,
és az akkoriak majd a ti váratokra néznek, és azt mondják: "Ez nagyon szép volt." Utánozni fognak benneteket. Anya,
apa, lánytestvér, fiútestvér, hadd nézzenek a gyermekek a várra, amit építettetek és azt igyekezzenek felülmúlni egész
életükben. Ez a fénymunkás valódi öröksége.
És ez így van.

Kryon
5. Rosslyn kápolna
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Mielőtt bármit mondanánk, a minket később olvasókkal és hallgatókkal tudatjuk, hogy a Rosslyn kápolnában vagyunk,
azon a helyen, amelyet Skóciának neveztek. Adjunk elsőként tiszteletet a helynek, ahol ültök. A tiszteletadás azoknak
szól, akik kigondolták és megalkották az épületet - nem feltétlenül azt, amelyben most vagytok, hanem az eredetit.
Mindaz, ami ebbe beleépült, és amely most is itt van, sokkal többel telített, mint amiről tudomásotok van. Így megálltok
egy pillanatra, látjátok az azonosítható dolgokat, és tiszteletet adtok azoknak, amelyek nem azonosíthatók. Ahol ültök, az
tulajdonképpen a történelem, a legendák, a mitológia és a hagyomány keresztútja. Hatalmasabb dolog történt itt, mint
amit ismertek, mert figyelembe kellene vennetek a szándék valóságát, figyelembe kellene vennetek az együttérzés
tudatosságát, amely egy ilyen helybe beépül. Kedveseim, ez különbözik azoktól az élményeitektől, amelyeket hasonló
épületekben már átéltetek a múltban, ahol ugyanilyen képeket láttatok, és amelyek egy hitrendszer ugyanazon
megnyilvánulásai voltak. Ez más. Ha tényleg besorolhatnátok, hogy miről is szól ez, akkor talán azt mondanátok, hogy ez
a rejtett titkok, rejtett történelem és legendák helye. De ami igazán itt van, az maga a fény. Ne vezessen félre az, amit
gondoltok, hogy talán itt lehet, talán azt képviseli, amit gondoltok, hogy itt van. Mert azok számára, akik kellő
tudatossággal rendelkeznek, itt sokkal többről van szó, mint arról a politikáról, amely szintén megjelenik. Kedveseim, a
politika emberi dolog, mindenhol ott van, amerre jártok. Mi a fényről beszélünk. Nemcsak a fényről, van valami még a
rejtett dolgokon túl is, amely fizikai szintű. Van egy kérdésem a számotokra: melyik az a pillanat, amelyben "a kőfaragók
megszűnnek kőfaragónak lenni" és a titkok őrzőivé lépnek elő? Pont úgyanúgy kezdték, mint bárki, aki építkezésbe fog.
Mi rejlik igazából az említett keresztútnál? Itt azonban van még valami más is, mert az építők az őrzött titkokról
útmutatást is kaptak. Milyen keresztútról is beszélek igazából? Talán rejtett vagy nagyszabású dolgokkal függ össze és
olyan titkokról szól, amelyek még itt rejlenek néhány kőben, vagy amelyek a zsidó néppel történtek, vagy arról, amit
Szent Grálként ismernek. Mi a helyzet a lovagokkal, a templomosokkal? Azt kérdeznétek talán, kik voltak ők? Kedveseim,
maga a történelem az, ami itt rejtőzik, mert vannak történetek, amelyeket még sosem mondtak el. Amit meg szeretnék
osztani veletek, az egy rejtett történet, nem a történelemről, amely felfedi majd önmagát az idő múlásával, még nagyobb
mértékben, mint azt eddig hallottátok. A rejtett történetet szeretném elmondani: ami az emberi tudatosságról szól.
Kedveseim, gondoljatok egy pillanatra arra, amivel minden egyes ember rendelkezik: azok, akik ezt építették, azok, akik
megőrizték a titkokat, akik elrejtették a dolgokat, a történelmet és mást. Szeretném, ha a tudatosságra gondolnátok,
amellyel rendelkeztek, mert van itt valami, ami megbújik! Ezen a bolygón a gonosztevőket rágalmazzák, a hősöket pedig
felnagyítják. Ebben a fény titka rejlik: minden egyes emberi lény a bolygón rendelkezik a saját hősi történetével. A fény
keresése során a dualitás hamvaiból emelkedtek fel, hogy átkeljetek a történelem és a tudatosság hídján. Mindebből igen
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sok történt meg itt. Bárhogyan is neveznétek azt, ami itt történt, hősies volt sok szempontból. A falikárpitokon túl a
megváltásról, a feltámadásról, a szépségről, a régiből az új energiába való átmenetről szóló üzenetek találhatók itt. Ott
van a falakon. Minden egyes ember magában hordozza a hős útját. Ez az oka, hogy ha erre a helyre tekintetek, vagy ide
beléptek, nincs nyomasztó érzésetek. Itt nincs sötétség, a gyertyák világítanak, talán mind éjszaka, mind nappal. Annak a
helynek a lenyűgöző tudatossága, ahol most ültök, és amelyet Rosslyn kápolnának neveznek, csordultig van reménnyel,
kedveseim. Nemcsak a szeretet mesterének reményével, de a titkokból fakadó reménnyel is, amelyek itt feltárulnak és
amelyek azt üzenik: Isten jó. Még a Földdel való kapcsolat is jelen van, a falakon megjelenik a bolygóval való kapcsolat
ábrázolása. Ez valóban különleges, ugye? Ahogy körbenéztek, más ábrázolásokat is láttok, amelyeknek mintha nem lenne
értelmük. Azokra a hősökre vonatkoznak, akik itt voltak, akik azok védelmezői voltak, akik nem voltak képesek magukat
megvédeni. A történelem azt mutatja, hogy a védelmezőkre, a lovagokra - hosszú idővel azután, hogy úgy nevezték őket,
ahogyan azt ismeritek - más név alatt folyamatosan a védelmezés hőseiként tekintettek.
Megváltás, mitől? A dualitásból való megváltás, amely a sötétségbe húzna benneteket, a bolygó régi energiájából az új
energiába való megváltás. Még azokban a festményekben is megtalálható, amelyek azt mutatják, hogy a jelenések
pecsétjei mit hoznának egy új bolygóra. Metaforikusnak tűnhetne, de nem az, mert most ebben vagytok. Ez a hely a
Földön bekövetkező béke előfutára, ahol a történelem összeér a legendával és a mitológiával. Nem fogjuk könnyelműen
használni a "mitológia" szót, mert a "mítosz" szó önmagában olyanra utal, amely nem történt meg valójában. A
szándékban, a történetekben, az emberek elméjében azonban igen - ami azt jelenti, hogy mégis megtörtént. Ezért nem
használjuk többet a "mitológia" szót általános értelmében, és helyette a "hagyomány" szót alkalmazzuk, mert az
emberiség hagyománya az, hogy meghaladja önmagát a gondolkodásában, hogy önmagánál magasabbra gondoljon és
életre keltse a hős útját. Annak érdekében, hogy a történelem másik oldalán ott lehessen a fény. Hadd emlékeztessenek
az itteni falikárpitok, és a hitrendszer is arra, hogy a szeretet mesterének egész története a fényhez való visszatérésről
szól. A történet erről szól, minden egyéb dolgot félretéve, ami történik. A történet az emberiség feltámadásáról szól.
Kedveseim, ez az oka annak, amiért itt vagytok, amiért ma, 2018-ban itt ültök, minden valószínűség ellenére áthaladtatok
azon a jelzőponton, amelyre az Írás is azt mondta, hogy nem teszitek meg - és ti mégis megtettétek. Ez kedveseim maga
a régi energiából való megváltás a szabad választás, szeretet, az együttérzés és a tiszteletadás által, ahol a tisztelet
azoknak szól, akik itt megőrizték a titkokat, akik később társaságokat alapítottak a titkok megőrzése érdekében, hogy
azokat tartsák mindenek felett magasra tartva: a védelem, a szeretet és minden igaz dolog erényét, amit az emberiség
képvisel.
Hadd emlékezzetek most csak erre, mert a hely, ahol ültök, sokkal több annál, mint aminek ismeritek!
És ez így van.

Kryon
6. Edinburgh-i találkozó - 1. rész
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Azok számára mondom, akik ezt még soha nem látták korábban: észrevettétek, hogy a társam nem készül fel a
közvetítésre. Mondtuk már korábban is, hogy ez azért van, mert az isteninek, amelyet elétek tár, ő már eleve része.
Hasonlóan ti is részei vagytok. Az évek során történt egy összeolvadás. Az összeolvadást úgy írták le, mint amely arról
szól, hogy az emberi lény megérti, hogy a nagy forrás, amelyet Istennek neveznek, a részetek, és mindezt a
teremtéstörténetként ismert folyamatban kaptátok. Azt mondhatnátok: mi az, amit a közvetítő ma adhat nekem, amit
nem hallottam eddig a magaménak tudott hitrendszertől, attól, amiben hiszek és amibe annyi mindent fektettem. Meg
szeretném mutatni a különbséget. Amit nektek mondtak az az, hogy Isten szeretete csodálatos és gyönyörű. Ugye érzitek
is, amikor imádkoztok? De kedveseim, ez csak a Földre jellemző. Valami történik itt, amely elkezd kiterjedni. Minden, amit
csak mondtak nektek, nagyobb, hatalmasabb annál, mintsem hinnétek. Nehéz eldönteni, hogy hol is kezdjük. A
történelem, sőt az emberiség fennállása során egészen a jelen váltás idejéig minden egy gondolat egyedülállósága köré
összpontosult: a Föld bolygó köré. Azokra figyeltek, akik itt, a Föld bolygón tanítanak benneteket. Valamennyi
hitrendszeretek a Föld bolygóról származik. Az egy Istenről beszéltek, ám ez az Isten alkotta a Föld bolygót. Az Írások is
a Föld bolygó keletkezésével indítanak. Tehát rendelkeztek egy gyönyörű történettel arról, hogy mi történt itt. Hadd
kérdezzelek meg benneteket, ahogy manapság a kozmoszra tekintetek, a saját galaxisotok végtelenségére, és amint
éppcsakhogy most kezditek felfedezni a lehetőségek azonosságának kémiáját és fizikáját más égitesteken, holdakon, még
a saját naprendszeretekben is. Ha azokkal beszéltek, akik az űrhajókat építették, és megkérdeznétek, hogy mit
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vizsgálnak, mi van azokon a holdakon, azt felelik erre, hogy": "Élet, azt gondoljuk, hogy mikrobiológiai életformákat
találunk a holdakon". Az csakugyan ott van, fel fogják fedezni kedveseim. Látni fogjátok a kémiáját. Hasonlít a tietekéhez,
a földihez kedveseim.
Lehetséges lenne, hogy Isten története sokkal nagyobb a Földnél? Lehetséges lenne, hogy a galaxis végtelenségében
hozzátok hasonló élet létezhetne? Ha kielemzitek valamennyi, a teremtéssel kapcsolatos statisztikát, hogyan kerültek oda
a dolgok, ahol most vannak, mikor alakultak ki és mindez mennyi ideig tartott, ti milyen idősek vagytok, majd
megvizsgáljátok a földet és a sziklákat, találni fogtok valamit: nagyon fiatalok vagytok. Lehetséges, hogy ez a bolygó csak
épphogy elkezdett kifejlődni, és az evolúciós gondolatok egyik legnagyobbika az, hogy nem vagytok egyedül? Mi van, ha
a statisztikák helyesek, és az élet mindenütt létezik? Néhány formája régi és ősi és bölcs, és oly sok mindenen ment
keresztül, és tudja, kik vagytok. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy vannak, akik védelmeznek titeket másoktól? Azt
fogjátok mondani, hogy "ez nagyon messze van attól, amiben mi hiszünk". Szeretnék bemutatni nektek egy nagyszabású,
nagyobb léptékű tervet. Eszerint nem csak ti rendelkeztek isteniséggel a galaxisban. Isten, aki ezt a bolygót, ezt a
galaxist és a világegyetemet teremtette, más helyeken már jóval azelőtt életet teremtett, hogy az élet szikrája valaha is
eljutott volna erre a bolygóra. Nem érdekes, hogy kis dobozokba kategorizáltok mindent, és mégis, valamennyi
hitrendszeretek a Földnek nevezett bolygó köré épül? Mindebben angyalok munkáját látjátok, és valóban látjátok is az
angyalokat, de semmi nincs a kettőtök között, ugye? Vagy emberek vagytok, vagy angyali forrásból származtok. Nincs a
kettő között semmi. Kedveseim, ez azért van, mert ezen helyen, ami ugyanolyan elszigetelt, mint ti, az emberi
linearitásotok csak ezzel a fogalommal rendelkezik. Mi lenne, ha az isteniségnek lennének árnyalatai? Hallottatok már az
Orionból érkezőkről? Hallottatok már az Arkturuszról érkezőkről? Hallottatok már a Szíriuszról érkezőkről? Hallottatok már
a Hathorokról? És így tovább, és így tovább. Kik és mik ők? Lennének, akik erre azt mondanák, hogy ez ostobaság,
ilyenek nem léteznek. Ám valamennyiüknek egy ellenállhatatlanul lenyűgöző tulajdonsága van: együttérzés, segítség,
szeretet. Lehetséges lenne, hogy olyan civilizációs társadalmakat képviselnek, akik nagy változásokon mentek át, nagy
vizsgákon, és egy fejlődésen keresztül, ahol a belső Isten megnyílt oly módon, hogy valamennyien mesterlétet értek el, a
Földről ismert mesterekhez hasonlóan? Lehetséges lenne, hogy még a fizikát is meg tudják változtatni, pont úgy,
ahogyan azok, akiket a Földről ismertek? Lehetséges, hogy rendelkeznek a Teremtő együttérzésével, mert már átmentek
mindezen? Gondoljatok erre. Gondoljatok erre. Mi lenne, ha Isten annyival nagyobb lenne a Földnél, hogy nem lennétek
egyedül? Ti csak a legújabbak vagytok, most kezdtek csak egy olyan váltásba, amely azt a tudatosságotokat változtatja
meg, hogy egy hatalmas Isten miatt létezhet minden, és most mindez majd az általatok végrehajtott váltás mentén, a
tökéletesedés, a fejlődés, a tudatosság, az ébredés új energiája révén rátok összpontosul.
Figyeljetek rám! Mindez nem megváltoztatja, hanem megerősíti azt, amit tanultatok. Mi lenne, ha Isten oly hatalmas
lenne, hogy megteremtette a galaxist és a világegyetemet, de egyben olyan kicsi is, hogy ismeri a neveteket? Amit ti
Istennek, Szellemnek hívtok, olyan nagy, hogy nem tudjátok elképzelni azt a fokú tudatosságot, amiről itt szó van. Még
ha tudatosságnak is hívnátok, a tiszta szeretet olyan hatalmas és ugyanakkor olyan kicsi is egyben, annyira személyes. Mi
lenne, ha azt mondanám, hogy itt minden egyes a közvetítést hallgató ember, mindenki, aki a teremben van, Isten
szemében fenséges. Fenségesen nagyszerűnek született. Minden más, amit korábban nektek mondtak, csak abból jön,
amit az emberek istenkeresésükben kifejlesztettek - nem értve, hogy Isten nem egy emberi lény. Istennek nincsen
fegyelmező apja. Isten nem mondja nektek, hogy rakjatok rendet a szobátokban és utána nem büntet, ha nem teszitek
meg. A tiszta szeretet nem tesz ilyet. A tiszta szeretet ismer titeket. Kedveseim, nem azért vagytok itt, hogy
szenvedjetek, hanem azért, hogy megerősítsétek ezt a bolygót, hogy átöleljétek a fákat a Gaia-val való partnerség
jegyében, ahogy az ősök tették, hogy megértsétek minden létező összekapcsolódottságát, az összes létező egységét.
Mindebben pedig haladtok a saját együttérző tudatosságotok felé, amely megváltoztatja az életeteket. Szeretnétek tudni,
praktikusan hogyan segíthet ez a közvetítés nektek? Mi a helyzet a meghosszabbított egészséggel, a gyógyulással, az
öröm kibővített tudatosságával? Így amikor felébredtek reggel, nem vagytok túlterhelve a problémák, a napi feladatok, a
családotok, vagy a dráma által, mindazon dolgokkal, amelyekbe az emberek belemerülnek, mert azt gondolják, ez az,
amit az emberek tesznek. Nos, ezt az emberek csak azért teszik, mert így döntöttek, kedveseim. Fenségesen nagyszerűek
vagytok. Szeretném, ha tudnátok, hogy ahogyan most itt ültök, nem vagytok egyedül - ebben a pillanatban sem vagytok
egyedül. Az általatok Istennek, Teremtő Forrásnak, Szellemnek nevezett valaminél ott van egy részetek a fátyol
túloldalán, amelyet Felsőbb-Énnek hívnak. Egyszerre több helyen éltek, és még csak tudatában sem vagytok ennek, mert
a dimenziókhoz kötött észlelésetekkel csak annyit láttok, amennyi a tükörből látható. De kedveseim, amikor egyedül ültök
és meditáltok vagy imádkoztok, érzitek ugye, amikor átfut rajtatok a borzongás és a tudás, hogy oly értékesek vagytok,
minden rendben van, és minden együttműködik mindennel. Az egész részei vagytok, amely igen hatalmas, ám a
tudatosságotok képes a kiterjedésre. Ez az egység. Itt az idő, hogy kilépjetek a bolygószintű szemléletből a galaktikus, az
egyetemes szintre. Vannak olyanok, akik előttetek jártak, és úgy néznek ki, mint ti, úgy viselkednek, mint ti, olyan
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tudatossággal, mint a tiétek, humanoidok, mint ti. Találkozni fogtok velük egy napon és az nagy felismerésekkel fog járni,
azt mondjátok majd: "Tudtam, hogy másoknak is léteznie kell."
Ez az üzenet, és mindig is ez volt, ebben a korban, a mai napon: Isten nagyobb annál, mint amit valaha is mondtak
nektek és arra vár, hogy a elfogadjátok a megértés felétek nyújtott kezét. Talán angyali formában érkezik, amely a szó
szoros értelmében mellettetek áll, mindenhol ott van veletek arra várva, hogy elismeréssel adózzatok annak, milyen
hatalmasak vagytok. Kedveseim, ebben annyi béke rejlik. Ez maga a felébredés. Ez maga a felébredés arra a kapcsolatra,
amely valamennyi létező között húzódik. Ide tartoztok. Azok, aki ezt most hallgatják, mind öreg lelkek. Mások nem
értenék, miről is szól ez az üzenet. Néhányan félnek ettől, olyan tág és mélységes, olyan különös, nem lehet igaz. De
öreg lelkek, azért vagytok itt, mert ahogy elkezdetek belenőni ezekbe a dolgokba, minden megváltozik. Ami számotokra
változik, az a bennetek lévő együttérzés. Elkezdi megváltoztatni azt, amit egymásról, a világról éreztek. Elkezdetek úgy
nézni a dolgokra, ahogyan még nem tettétek és elkezditek felismerni: "Talán annak, hogy mi megfelelő és mi nem az,

vannak árnyalatai, és én a nehézségeikre tekintek, amelyekben részük volt, ahelyett, hogy azt nézném, mi a gond velük".
Ez lehetővé teszi számotokra, hogy sötét helyekre is együttérzéseteket küldjétek, hogy fényt vigyetek olyan helyekre,
ahol erre van szükség, ahelyett, hogy panaszkodnátok róluk. Ez az együttérző cselekedet, megengedi az öreg lélek
számára annak a megértését, hogy minden összefügg mindennel, és hogy ebben a kapcsolatban ott a lehetőség a velük
való munkára, arra, hogy fényt küldjön nekik, vagy akár szeresse őket.
A mester, aki a Földön feltűnt, nem támasztott semmilyen feltételt. Nem nézte, hogy ki mit tett, kicsoda volt,
bevonódtatok a jelenlétébe, éreztétek őt és tudtátok, hogy nincs jelen ítélet. Rátok vetette a tekintetét és látta a
lelketeket, a felsőbb éneteket, számára valamennyi bennetek lévő dolog megfelelő volt. Ezért a körülötte lévők közül
sokan a térdükre hullottak, nem azért, hogy imádják őt, hanem hálájuk jeléül, hogy nem volt ítélkezés, csak szeretet.
Akkor megkapták, amiért érkeztek: gyógyulást, megváltást, fényt, egy új kezdetet, új utat, Isten új megértését.
Eme közvetítőnek ezúttal ez az üzenete, mindig is ez lesz. Olyan nagyságra való ráébredés, amely mindenen túlmutat,
amit nektek valaha is mondtak. Legyen elég ennyi mostanra. Az üzenet különbözne a tegnapitól? Nem, nem különbözik.
Ez lesz a holnap és a holnaputáni és az azutáni nap üzenete is. Mert az üzenet rólatok szól. Az életetekről, mindenről,
amin most keresztülmentek.
És ez így van.

Kryon
7. Edinburgh-i találkozó - 2. rész
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Az emberiség számára valójában nehéz és bonyolult abba belegondolni, hogy ők állnának a bolygó szent evolúciós
láncának tetején. Gondolkoztatok el már azon, hogy hol is a helyetek? Ha azt mondanám, hogy az egész bolygó azért lett
teremtve, hogy eljöjjenek azok az évek, hogy itt lehessetek, hogy a lelkeitek itt lehessenek, elhinnétek nekem? Vannak,
akik azt gondolják, hogy egyszerűen csak egy emlős faj vagytok az élet rendszerén belül, de most azt mondom nektek,
hogy nem csupán különlegesek vagytok, de az egész bolygót számotokra hozták létre. A lelkek örökkévalók - ezt már
mondtam nektek az egyik európai közvetítésem alkalmával. De a lelketek rendelkezik névvel és fénnyel. A mostani
nevetek egy emberi név, amely minden alkalommal, hogy idejöttök, megváltozik. Ez a biológiai nem változásának, a
tapasztalatszerzés változásának, az Akasha változásának, a karmikus változásnak a csodálatos rendszere. Ehhez tartoznak
a csoportok, amelyekről úgy döntöttetek, hogy a tagjai lesztek, a szüleitek, a leckék, amelyekkel szembesültök - mind az
általatok előre tervezett módon. Nagyon szokatlannak tűnik, hogy egy ilyen dolog éppen abban a realitásban történik,
amely nem nagyon támogatja ezt. Legalábbis a felszínen. De kedveseim, abban a pillanatban, ahogyan elkezdtek
összekapcsolódni vele, megérteni, látni fogjátok, hogy ti irányítjátok. Ez az, amikor az élet elkezd megváltozni. Elhiszitek,
hogy ezek a dolgok lehetnek valósak is, és aztán tesztelitek őket. Amikor leteszteltétek, elkezditek azt is észrevenni, hogy
mindezek változást generálnak. Sőt, nem csak bennetek, hanem azokban is, akik körülöttetek vannak. Lehetséges lenne
valóban, hogy a bolygó egész léte a sötéttel és fénnyel teli kihívásokkal való szembesülésetek és az ehhez kapcsolódó
döntéseitek körül forog? Ami pedig itt bolygószinten történhet, az mindennek az eredménye. Lehetséges, hogy maga az
evolúció előre eltervezetten akart titeket ide eljuttatni, hogy aztán itt lehessetek a sötét és a fény ezen próbáján? Ez nem
a lelkek próbája vagy kihívása, kedveseim. Ez a sötét és a fény tesztje, hogy kiderüljön, a szabad akarat merre visz
titeket egy olyan dualitásban, amelyet bennetek hoztak létre. Milyen rendszer ez, amely ilyen csodálatos módon egy
www.kryon.hu

9/15 oldal

bolygóra helyez benneteket, hogy ti is meglássátok ezt. Mégis, vannak, akik soha nem hinnék el, hogy ilyen rendszer
létezik - akik szerint csak egy emlős faj vagytok. Szeretnék néhány lehetőséget elétek tárni, amelyekről szeretném, ha
elgondolkodnátok. Ez a fejlődő emberi lényről szóló közvetítés. Egy olyan rendszerről, amelynek nincs értelme, ha
megnéztétek és összehasonlítottátok a bolygó más emlőseivel, vagy az itteni esélyek valószínűségével. Azok, akik az
evolúciót abban a millió éves távlatban nézik, amely eljuttatott benneteket ide, tehetnek felfedezéseket. Az egyik
felfedezés a következő: túl gyorsan történt, hogy az aminosavak csak úgy véletlenül kapcsolódtak volna össze más
dolgokkal, hogy megteremtsék azt a folyamatot, amelynek a végén olyan komplexitással rendelkező valami áll, mint az
emberi lény. Vannak számítógépes modellek, amelyek azt mondanák, ez lehetséges, de a teremtéshez még további
egymilliárd év kellett volna, ha az véletlen módon zajlik. Nem véletlenül ment végbe, kedveseim. Vannak olyan tudósok,
akik most azt mondják, hogy az evolúciónak kellett, hogy legyen egy megtervezője. Talán ez az a Mező, amelyről ma is
beszéltetek, a felhangolás, az együttesség fizikája, de az evolúciót magát valami hajtotta előre. Talán azt is
mondhatnátok, hogy egy intelligens tervezés annyira előrehaladt, hogy az emberek teremtése is végbement. Néhányak
szerint, akik a modelljeikkel ezt tanulmányozzák, mindez messze túl gyorsan történt. Most kezd el feltűnni az ezt
tanulmányozó tudósok számára, hogy az evolúciós folyamatban a véletlen soha nem hozhatott volna össze olyan
összetett és csodaszép dolgot, mint amelyek ti vagytok. És mégis megtette. Kedveseim, aztán történt még valami. Az
emberi lény 23. kromoszómája megvalósításának tanulmányozása. Hallottatok a hiányzó láncszemről, ugye? Hiányzó is
marad, hacsak nem fordultok a csillagok felé. Mi adott nektek 23 kromoszómát a szokásos 24 helyett, amellyel minden
más, alattatok lévő élőlény rendelkezik, és amelyekből feltételezhetően kifejlődtetek? Volt egy váltás, egy változás, a
szentséget helyezték el bennetek. Ez gyönyörű. Ez a dualitás teremtéstörténete, amikor megkaptátok Isten szikráját,
kedveseim, és a lelkeitek beléptek az emberi fajba. Már annyiszor beszéltünk erről, csodálatos volt, okkal történt és nem
véletlenül, de valamit megváltoztatott: a természetes evolúciós folyamatot. Azok, akik objektíven tekintenek arra, amit el
fogok mondani, ahelyett, hogy a szemüket forgatnák és továbbmennének, látni fognak valamit. Van valami, amit
érdemes megnézni, és amely olyan furcsa, szokatlan az emberi lény evolúciójában. A társam mai előadásában említette,
hogy a tudomány megvizsgálta ezt és töprengésre késztette, hogy csak egy emberi faj van, pedig az alattatok lévő
emlősök annyira változatosak. Úgy tűnik, mintha a természet diszfunkcionálisan működött volna, és a túlélés és
változatottság szűrőjén csak egyfajta embert eresztett volna keresztül. Ti, akik a bolygón vagytok, valóban egy fajt
alkottok, és ez nem a legkülönösebb. Még egyszer kijelentek egy dolgot. A természetes evolúciós folyamatok ott lépnek
be, amikor már 23 kromoszómával rendelkeztetek, és a körülöttetek lévő többi emlős számára folytatódtak is.
Változatlanul folytatódtak csakúgy, mint ahogy természetes dolgok történnek, és a természet megalkot dolgokat. De
veletek nem ez történt. Az evolúciótok elkezdett egy dologhoz kapcsolódni, a tudatosságotokhoz. Hirtelen az emberi
lények csak magasabb tudatossággal fejlődtek tovább. Az evolúciótok ahhoz kötődött, hogy miként döntötök a sötétség
és a fény között. Megérthetitek ezt, könnyen megérthetitek. Hadd mutassak valamit, amit sokan egyáltalán nem
gondoltak a természet működésével kapcsolatban. Szeretném, ha megnéznétek egy evolúció során kifejlődött emlőst, ami
messze alattatok, a tudatossági szintetek alatt van! Egy emlős, aki túléli a bolygón működő és igazoltan működő
természetes evolúciós folyamatokat. Nézzük meg a bölényt! Ez csak egy a sok faj közül, amelyek borjaiknak adnak életet,
és a borjú egyből felkel, és egy órán, vagy kevesebben belül már vágtat, vágtat a csordával együtt. A borjú ügyes és
ösztönösen tudja, hogy milyen illata van a mérgezett víznek, milyen az ellensége, ahogy a csordával együtt vonul a
születése után szinte azonnal. Ha egy biológust kérdeztek, hogy ez mit jelent, azt feleli: ez az ösztön, veleszületett tudás,
egy természetadta érzés, amit a borjú a szülőktől kap. Evolúciós alapú, a túlélésről szól, és ti mégsem rendelkeztek vele.
Hadd kérdezzek tőletek valamit! Mindegyikőtök, akik erre a bolygóra születtetek rendelkeztek egy, a tűzzel és a
forrósággal kapcsolatos élménnyel: megégettétek a kezeteket a kályhán vagy valaminek a lángjában, és mindezt életetek
egy korai pontján. Ez a tapasztalat bevésődött az agy neuronjaiba. Annyira, hogy életetekben soha nem fogjátok még
egyszer megtenni. A kályhát a halálotok órájában sem fogjátok megérinteni. Az anyák megszülik gyermekeiket, akik nem
ismerik ezt és újra megérintik a kályhát. Nem gondolnátok, hogy a bolygó evolúciós szempontból legmagasabb fokon álló
élőlényeiként legalább egy olyan, a bölényéhez hasonló ösztönszerű tudást kellett volna kapjatok, mint hogy nem szabad
megérinteni a kályhát? Most adtam nektek egy kis gondolkodnivalót. 23 kromoszóma, felsőbb énnel rendelkező szent
személy és egy lélek, az evolúciótok, hogy mire emlékeztek és mit tesztek generációról generációra - az mind
összekapcsolódik azzal, hogy mennyire magasszintű a tudatosságotok. Nem gondoljátok, hogy az emberiség tanulni fog a
hibáiból, és a következő alkalommal éleseszűbb, tisztább, világosabb és bölcsebb lesz? Hogy nem ez történik? Feltűnt az
nektek drága emberi lények - abban a ciklusban, amiben éppen vagytok, és amit reinkarnációnak neveznek, - hogy amint
az öreg lelkek öregebbé válnak, és újra és újra és újra és újra visszatérnek, emlékezniük kellene valamire? És mégsem
emlékeztek. Mennyiőtök számára ismert, hogy hányszor tanultatok már meg olvasni, és hogy minden egyes alkalommal
előről kezdtek mindent. Minden egyes alkalommal. Hogyan nézne ki a tudatosság evolúciója? Hadd adjak egy példát,
hogy merre halad és hogy mi történik most ezen a bolygón. A gyermekek változnak, a gyermekek fogalma változik. A
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gyermekek elkezdenek emlékezni. Ez annyira és olyan gyorsan megváltoztatja a gyermekeket, hogy a saját gyermekeitek
és az unokáitok között is látni fogjátok a különbséget. A gyermekek elkezdenek ellenállni a működésképtelen dolgoknak,
különösen az oktatásban. Kedveseim, az emberiség elkezdett fejlődni. Lesznek gyermekek, akik nagy nehézséggel
találkoznak az általános iskolában, ha a nekik adott könyvekből kell olvasni tanuljanak, mert nem újra tanulják az
olvasást, hanem visszaidézik, hogyan kell olvasni. Ehhez az oktatás egy teljesen új paradigmájára van szükség. Ha már
rendelkeznek valamivel, és adnátok nekik valamit, ami beindítja az emlékezetüket, akkor más tankönyvekre lesz
szükségetek, ugye? Nem olyanra, ami teljesen az alapoktól kezd, mintha nem tudnának semmit. Ugyanez igaz a
történelemre. Ha ott lennének kedveseim, és rendelkeznek azzal a tudással, hogy mi működött és mi nem, akkor egy
olyan történelemkönyv, amely egyszerűen a legelején elkezdi, adatokat, táblázatokat és dátumokat ad nekik, nem lesz
érdekes. Matematika. Nem akarják az "egy meg egy"-től kezdeni. Fel akarják venni a fonalat, emlékezni és onnan tovább
haladni. Mit tesz egy gyermek, ha régi energiájú tanítás veszi körbe? Elmondom: ki fog lépni belőle, nem akar a részese
lenni. Régi, nincs értelme, elavult és semmit nem tanít számukra. Üdvözöllek benneteket kedveseim az új gyermekek
tudatosságában, és ezt kezditek látni mindenütt a bolygón. Visszaemlékeznek, hogyan kell olvasni. Nézzétek majd ezt:
egy egész generáció, amely egy hónapon belül elkezd járni ahelyett, hogy elfogadnák azt a paradigmát, mennyi idő
megtanulni járni. Ennek oka pedig az, hogy izom-memóriával rendelkeznek majd. Mindazzal, ami a borjúnak is van,
ahogy megszületett és a Földre került, és a dolgok elkezdtek aktiválódni. Emlékezni, emlékezni, emlékezni arra, hogyan
kell állni, járni, mozogni, menni, az izmok együttműködésére. Közeledik, látni fogjátok. Ez az evolúció egy dolog miatt
kezdődött el: áthaladtatok a 2012-es éven. Az emberiség a működésképtelenségen túlmutató dolgokat cselekedett.
Rendszeresen halomra gyilkoltátok egymást, soha meg nem értve, soha nem átadva a következő generáció számára,
hogy a háború nem működött. Csata csata után, élet élet után, bánat és borzalom. Újra jöttetek és újra megtettétek. Ha
a történelemre néztek kedveseim, az ellenség ugyanaz maradt. A megállapodások közti távolság ugyanaz maradt. A
szereplők ugyanazok maradtak. A legutóbbi két háborútok ugyanaz a háború volt, egy rövid szünettel. A szereplők
ugyanazok voltak, az események ugyanazok voltak, az okok ugyanazok voltak. De az utolsó nagyobb lett, nem igaz?
Nagyobb, mint az első. Ez a diszfunkció. Ez nem evolúció, hanem az emberiség, amely újra és újra elakadt egy régi
paradigmában, amely sohasem működött. Nem fejlődtetek. A körülöttetek lévő állatok nagyon jól fejlődtek, de ti soha
nem tanultatok. Minden megszületett gyermek a legelejéről kezdte. Meg kellett égesse a kezét a kályhán, meg kellett
tanulnia olvasni. Nem tűnik ez furcsának számotokra? Több, mint furcsa. Azt mondanám: az igazság megjelenése. Ám az
emberek nem olyanok, mint más emlősök, valami máshoz kapcsolódnak: a tudatossághoz.
Megkezditek az utatokat kedveseim, amelyen oly sokan jártak már ennek a galaxisnak más részeiből. Kimásztatok a
stagnálás működésképtelenségéből, a tudatosságotok elkezdett fejlődni, és ahogy a generációk során visszatértek,
elkezdtek emlékezni, öreg lelkek. Hadd mondjak valamit nektek: éppen hogy csak megkezdődött. Azok, akik most velem
itt ülnek, azok, akik a későbbiekben hallgatnak és olvasnak majd, azért vannak itt, mert valami beindította az igazságra
való emlékezést. Az igazságra, hogy van bennetek valami, amely sokkal hatalmasabb a biológiánál. Egy rendszer,
amellyel mindig is rendelkeztetek, de nem emlékeztetek rá. Az emlékezés annyira beindít benneteket, hogy amint ültök,
azt mondjátok: "Hűha, itt van valami, figyelnem kellene, van itt valami, amit ki kellene próbálnom. Van valami itt, ami
korábban nem volt." Ez maga az ébredés. Mondtam ezt korábban is, hogy az elsőként emlékezni kezdők: az öreg lelkek.
Azok az öreg lelkek, akik újra és újra és újra és újra csak idejönnek. Figyeljetek. Ha meg is kell égetnetek a kezeteket
minden egyes alkalommal, ha el kell kövessétek ugyanazon hibákat minden egyes alkalommal, az mind az Akashátok
része. És amikor az Akashátok aktiválódik, elkezdetek emlékezni rá. Most pontosan ez történik. Az Akasha tudatosság
elkezd megjelenni azon emberi lények között, akik öreg lelkek. Említettem már, hogy néhányan el fogjátok dönteni: nem
jöttök vissza. Dehogynem. Hadd mondjak nektek valamit. Hadd kérjek valamit, hadd tárjak elétek valamit! Mekkora
különbséget jelente, ha visszatérnétek erre a bolygóra, megszületnétek és egy szintet elérve visszaemlékeznétek
valamennyi korábbi tévedésetekre, és soha többet nem követnétek el azokat. Különbséget jelentene? Óh igen, azt
jelentene! Fiatalon jöttök vissza, készen arra, hogy ismét elinduljatok, de ezúttal, öreg lelkek, készen álltok arra, hogy
gyorsabban haladjatok, emlékezzetek, és olvassatok, és ne kövessétek el ugyanazokat a hibákat újra, mert nem
működnek. Ösztönszerűen, veletek születik majd, hogy mi az, ami nem működik. De ennél többről van szó. Egy felébredt
Akasha azt a bölcsességet is megadja, hogy mi az, ami működik. Ez az, amerre haladtok. Néhányan felismertétek, hogy a
felébredésetek képessé tesz titeket, hogy pusztán az intuíció alapján képesek legyetek elirányítani az életeteket a működő
és a nem működő dolgok között. Ez a veletek született lehető legmagasabb szintű működése. Egy szteroidokkal táplált
parkoló angyal. Úgy vezetitek az életeteket, hogy tudjátok: valami jön, ami jóindulatú, csodaszép és fogalmatok sincs, mi
lesz az, vagy honnan jön. De békésen ültök, mert tudjátok, hogy érkezik. Képesek lennétek most néhány pillanatra arra,
hogy csak üljetek velem most itt együtt, és azt mondjátok magatoknak, hogy: "Tudom, hogy érkezik."
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Mi lenne, ha azt mondanám, hogy minden egyes gondotok és problémátok ismert Isten előtt? Az összes. Még a legkisebb
is, amely idegesít benneteket és zavar az elalvásban, amely aggódásra késztet a jövővel kapcsolatban, minden ilyen
dolog ismert. Hadd mondjam el, hogy miért ismertek ezek. Mert ezek azok a dolgok, amelyek megrövidítik az életeteket,
és ezek megértése, kedveseim egyben a feloldozást is jelenti, és olyanfajta béke teremtését, amely a megértésen túl van.
Már éreztetek talán ilyet, amikor meditáltatok, amikor imádkozni mentetek, együtt ültetek másokkal és énekeltetek,
felhangolódtatok, és egy pillanatra, és csak egy pillanatra minden rendben volt, és abból a tudásból fakadó eufóriát
éreztetek, hogy az Istent jelentő rendszer részei vagytok, ismernek és szeretnek benneteket. De amikor felálltok onnan,
mindez eltűnik. Most azt mondom nektek: tudni fogjátok, hogyan tartsátok fenn ezt, hogyan alkossátok meg, hogyan
fókuszáljátok a csodaszép dolgokra, hogy tegyétek félre és gyakoroljátok addig a pontig, amíg az életetek természetes
részévé nem válik. Jóindulatú változást várjatok, ne az ellenkezőjét! Nem áruljátok el a szüleiteket kedveseim azzal, ha
eltértek attól, amit mondtak. Ha meséltek nektek arról, hogyan működnek a dolgok, és említették az emberi természetet,
s azt mondták: "ez soha nem fog megtörténni, az soha nem fog megtörténni, és ennek és annak soha nem leszel
részese." Szeretném, ha ezeket most azonnal eldobnátok magatoktól! Valójában ez egy jó gyakorlat. Néhányatok szülei
már távoztak a világból. Ha ez rátok vonatkozik, akkor van egy hírem számotokra: nem mentek el, éppen most itt ülnek
és azt mondják: "Figyelj rá!" (Lee-re/Kryon-ra - ford.). Mert ők most már tudják ezt, és azért vannak itt, hogy ezen a
nagyon szokatlan módon támogassanak benneteket. Lélek-támogatás: beszéltünk már erről korábban. Az a régi
paradigma, régi tanítás, régi energia csupán, amely azt mondaná: nem tehetsz semmit. De ti nem ezek vagytok. Az öreg
lélek egyik dolga, hogy ezt feloldja. Anyjai és apjai azon gyerekeknek, akik csak most érkeznek ide, figyeljetek: legyetek
óvatosak, hogy mit mondtok nekik! Nem azért, amit gondoltok. Azért legyetek óvatosak, mert ellen fognak állni, nem
hisznek nektek, mert tudni fogják magukról, hogy fenségesen nagyszerűek. A gyermekek Isten felhatalmazásával
érkeznek, a béke felhatalmazásával. Ha azt mondjátok nekik, hogy valamit nem tehetnek meg, vitába fognak veletek
szállni. Dráma keletkezik a családban, ha azt mondjátok nekik, hogy nem képesek, nem fognak, nem szabad valamit
tenniük - mert jobban tudják. Ez a tudatosság új generációjának érkezése a bolygóra. Úgy tűnik, hogy a gyerekek
nehezen kezelhetőek, pedig csak felhatalmazással érkeznek. Bölcsek, bölcsességgel viszonyulnak ehhez a
felhatalmazáshoz. Egyre többet és többet fogjátok ezt látni. Szülők, tiszteljétek ezt! Tiszteljétek a tényt, hogy tudják azt,
amit ti nem gondolnátok, hogy tudnak, és részesei lehettek valaminek, amit még nem oktattak sehol: az eddiginél
magasabb tudatosságú gyermekek felnevelésének! Engedjétek őket, hogy megértsék, hogy beszéljenek olyan dolgokról,
amelyekről nem gondolnátok, hogy képesek lennének! Együttérezhettek velük, mert hozzátok hasonlóan ők is öreg
lelkek. Egy bizonyos szint után elmondhatjátok nekik, tudjátok, hogy kicsodák, és hogy különbek, mint azt mások
gondolják. A támogatóik lehettek és nem a fegyelmezőik. Olyan dolgok érkeznek, amelyek át fogják írni azt, ahogyan a
nevelés működik, hogy mit kell tenni a gyerekekkel, akik egy bizonyos módon látják a dolgokat. Pedig egyáltalán nem
csak egy bizonyos módon látják, hanem fejlettek. Ez maga az evolúció, és 2012 nyomán ez most történik. Amikor
magának az időnek a paradigmáján változtattatok, a régi energia újraismétlődő köreitől mozdultatok el. Közületek
mennyien vették észre azt, hogy pillanatnyilag olyan bolygón éltek, amely nem rendelkezik jövendölésekkel? Valamennyi
korábbi jövendölés olyanról szólt, amely nem történt meg. A régi idők prófétái, a régi idők látói valami olyat jeleztek
előre, amely megtörténhetett volna, mégse történt. Milyen érzés olyan világban élni, amely valóban nem rendelkezik
próféciákkal? Ti teremtettétek ilyenné, ti léptetek olyan területre, amelyről senki nem beszélt, kivéve az ősöket, akik
látták annak lehetőségét, hogy talán elértek idáig. A Föld néhány pontján a piramisokra rajzolták magukat és azt, hogy
mi következhet be, egy vonallal jelölve az emberi tudatosság szétáradását, ahogy olyan szintekre is eljut majd, ameddig
korábban még soha. Van egy profécia... nem az, amelyeket olvastatok, nem olyan, amelyet ismertek, de attól még
létezik. Most kezdtek bele az emberiség egy újabb fejezetébe, és a dolgok oly gyorsan változnak körülöttetek, hogy
néhányan félnek tőle. Azt gondoljátok, hogy a változás olyan helyzetekbe visz benneteket, amelyek csak nehezebbé teszi
az életeteket - és ha ellenálltok, valóban ez fog történni. Várjátok a jóindulatú változásokat az életetekben és a Földön!
Lássátok a fokozatosságot abban, ahogyan az emberi lények valódi igényei a felszínen megjelennek. Olyan dolog is lesz
bennük, amelyet még soha nem láttatok. Ahol az emberek túl gyorsan reagálnak, az együttérzés és a cselekvés sem
várat magára sokáig. Várjátok ezt olyan vezetők között és olyan helyeken, ahol soha nem gondoltátok volna! Azok, akik
össze tudják kapcsolni a dolgokat, bárki, aki össze tudja rakni a dolgokat, amelyek soha nem voltak összerakva,
egyszerre megláthatja őket. "Ez az, amit akarunk, ez az, amit akarunk, ez az, amit akarunk." A korábbitól különböző
módon. Változóban van az, ami az emberi lényeket motiválja, és amilyen energiákat egy emberi lény kíván. Mindenütt
látni fogjátok a bolygón. Kedveseim, meg fogjátok becsülni azokat, akik össze tudják rakni a dolgokat, harmóniát és
békét teremtenek, mert ők nem azt az emberi természetet képviselik, amellyel korábban rendelkeztetek. Az őseiteknél
nem értitek jobban, hogy mi az a magas szintű tudatosság. Hadd szóljak most a skótokhoz. Tegyetek úgy egy percre,
mintha találkozótok lenne a száz és száz évvel ezelőtti őseitekkel egy kerekasztal körül. Találkozni fogtok és beszélni
fogtok velük. Elmondják, hogy mi történt akkor, és ti elmondjátok, hogy most mi a helyzet. Meg fogjátok nekik mondani,
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hogy "Még mindig vannak problémák az alattunk lévő országgal." (Angliára utalva - a ford.) Erre azt felelik, hogy "Nos,
mindig is voltak." Erre talán azt felelnétek, hogy "Valamit tenni fogunk ezzel kapcsolatban." Erre ők: "Rendben, azt
kívánjuk, hogy bárcsak veletek lehetnénk a harcban és élesíthetnénk a kardjaitokat." Ti azt felelnétek: "Várjatok egy
percet, várjatok, nem ezt fogjuk tenni, ilyet nem teszünk többé, mi szavazni fogunk." Azt válaszolnák" erre: "Vicceltek,
ugye?". Minden lehetőséget megragadva megpróbálnátok elmondani számukra, hogy mi is történt, és milyen normák
váltották fel azokat, amelyeket ők ismertek. Ők soha nem hallottak arról a magasabb tudatosságról, amelyet ti ismertek.
Nem fogják megérteni, nem fogják megérteni. Felugranak, kiáltoznak és élesítenék a kardjaitokat. Ezt tudják, kedveseim.
Jelenleg minden, amit ti ismertek, az abból származik, amivel rendelkeztek. Nem értitek, hogy mi a magasabb szint, nem
tudtok felfelé tekinteni, csak visszanézni. A holnap elődjei pedig olyan tudatossággal rendelkeznek majd, amelyet
elképzelni sem tudtok. Összeraknak dolgokat, és olyan bolygót teremtenek, amelyet elképzelni sem tudtok. Nem a földi
béke elérése a cél. Ez már adott, értitek ezt? Meg fog történni, és ez indít el minden mást, amelyben ez a bolygó
részesülni fog. Ezt már mondtam korábban és újra el fogom mondani: eljön a nap, amikor visszanéztek és azt mondjátok,
"minden, ami 2012-ig történt, az a barbár emberek korszaka. Minden, ami 2012-ig történt az a barbárság, a
szörnyűségek korszaka, a felnövésünk előtti kor". Minden 2012 óta történt dolgot különbözőképpen látnak majd és végül
ez lesz az együttérzés korszaka. Az időszámításotokat is megváltoztatjátok, hogy az visszatükrözze a tudatosságotok
nagyarányú fénybe fordulását. Olyan problémákat oldotok meg, amelyekre ma még megoldhatatlanként tekintetek. A
fizika és a tudatosság együttes alkalmazásával oldjátok meg őket. Túlnépesedés, víz, villamosság, áram. Mind ott van,
mind kivitelezhető azon dolgok által, amelyek érkeznek majd, és amelyekről nem tudtok, és amelyeket elképzelni sem
tudtok. Mind a magasan fejlett tudatosságú emberi lényeknek köszönhetően. Olyan dolgok érkeznek, hogy ha
találkozhatnátok háromszáz évvel későbbi emberekkel, akik mesélnének ezekről a dolgokról, azt mondanátok nekik:
"Most hülyéskedtek!". Nem tudjátok, hogy mi az, amit nem tudtok. Ez a szépség. Egy lépés előre, kettő hátra, nem megy
végbe sem gyorsan, sem könnyen, de folyamatosan történik. Feltűnni látjátok majd ezt a bolygón, akár most is, ahogyan
a híreket nézitek. Olyanokat láttok, akik eltökéltek a cselekvésre, bár soha nem gondoltátok korábban, hogy valamit is
tenni fognak. Minden valószínűség ellenére történnek meg ilyen-olyan dolgok, és ezt látni fogjátok. Az emberek nagy
tömegei nem fogadják el, ha integritásbeli problémát látnak. Már láthatjátok ennek jeleit a saját kultúrátok szintjén.
Amikor ennek elutasítása előtérbe kerül. Soha nem volt még ilyen kor, és ti ennek a részesei vagytok. Miért ültök hát csak
ott és kételkedtek benne? Miért folytattok egy szenvedéssel teli életet, amikor körülöttetek ott a válasz? Miért maradnátok
rossz egészségügyi állapotban, amikor meg is gyógyíthatnátok magatokat?
Ez a közvetítő üzenete, jönnek majd mások és ugyanezt fogják elmondani. Végsőfokon majd nem lesznek közvetítők,
mert az intuícióból származó saját ösztönös megérzésetek a nagyságotokról mesél. Nem lesz szükségetek senkire, aki a
székben ülve üzeneteket közvetít nektek. Ez a szépsége a jövőben érkező dolgoknak. Ismerem ezt, láttam már korábban.
Más emberek, akik pont úgy néztek ki, mint ti, különböző helyeken, már átmentek ugyanezen. Az, hogy milyen gyorsan
haladtok, tőletek függ. Kedveseim, áthaladtatok egy fontos jelzőponton, akár érzitek, akár nem, akár hiszitek, akár nem.
Hosszú idővel azután, hogy ennek az üzenetnek vége, olyan dolgokat láttok a hírekben, amelyek arról árulkodnak, hogy a
beszélőnek igaza volt. Amikor valami rossz dolgot láttok történni, nem pont azt, amit gondoltatok, ne essetek vissza, ne
csússzatok vissza abba a régi energiába, amely azt mondja, hogy soha nem fog megtörténni! Mert ezek a dolgok lassan
történnek, bonyolultan, és minden utatokba kerülő dologra meglesz a megoldásotok.
Kedveseim, ragyogjatok! A fénymunkásnak ragyognia kell. Öreg lelkek, szükségünk van az együttérzésből és a jó dolgok
iránti várakozásotokból fakadó energiátokra. Az együttérzés és a jó dolgok iránti felfokozott várakozás olyan tudatosság,
amely előrehajtja magát az időt. Itt jöttök a képbe. Ez gyönyörű, és most megtehetitek. Ez a ma esti üzenet, de mindig is
ez lesz az üzenet. Menjetek és elmélkedjetek azon, amivel rendelkeztek, vizsgáljátok meg a logikáját. Nézzétek meg a
történelmet, vizsgáljátok meg, aztán érezzétek Isten szeretetét, az "aha" felismeréseket, és a fényt, amely megérkezve
azt mondja: "Ezt a bolygót nektek hoztuk létre. Fogjátok hát, és alkossatok valami különlegeset!"
És ez így van.
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Azok számára, akik csak véletlenül találtak rá éppen erre a közvetítésre, ez a sorozatzáró. Öreg lelkek csoportja előtt
vagyok éppen, akik Skócia és Anglia számos helyének energiáját próbálták végig, ezt folytatni is fogják, még annyi
minden van érkezőben.
De mindezek között mindig ott szerepel önmagad tükröződése, kedves Ember. Ezért azok, akik nem vettek részt a
kirándulásunkon, csak figyeljenek. Azok, akik részt vettek, szeretném, ha éreznének. Közvetítésről közvetítésre arról
adtunk át információt számotokra, hogy kik is vagytok valójában. Néha lehet, hogy mindez süket fülekre talál, mert még
nem álltok készen arra, hogy meghalljátok. Vagy tagadjátok, hogy tényleg az lenne, ami. Vagy ismeritek már annyira
önmagatokat, hogy azt gondoljátok, nem igénylitek. Adjatok neki valamennyi időt, és azt találjátok, hogy igényetek lesz
rá. Az emberi körülmények olyan helyzeteket teremtenek, amelyeket néha másokkal, néha intézményekkel, néha a saját
testetekkel kapcsolatban éltek meg drámai módon. De az idő egy pontján mindegy, hogy mennyire fiatalok vagy öregek
vagytok, el fogtok gondolkodni a nagyobb igazságról. A nagyobb igazság pedig, amely miatt jöttem, egyszerű, gyönyörű
és nem újdonság. Az ősök hitéhez való visszatérés, amely szerint Isten teremtő forrásának részei vagytok. Amely szerint
minden dolog egységben létezik a többivel. Nemcsak az élőkkel, hanem minden a bolygón teremtett dologgal. Még
előttetek áll a valódi többdimenziósság felfedezése. Annak a felfedezésnek a határán álltok, amely kimozdít abból a
szuperlineáris állapotból, amelyben vagytok. Végül elkezdtek megnyugodni, előremozdultok és olyan dolgokat éreztek,
amelyek megengedettek számotokra.
Néhány évvel ezelőtt Dél-Amerikában közvetítettem egy csapat ember számára és valami olyat mondtam az egyiküknek,
amiről tudtam, hogy hallania kellett. Ezt mondtam neki: "Minden hegymászó hisz Istenben." Arra volt szüksége, hogy ezt
hallja. Ez annak volt része, hogy elfogadta: rendben van, ha Kryont hallgatja. Mert hegymászó volt. Igaz is volt, ami
elhangzott, mert vannak olyan hegymászók, akik nemcsak a mozgás öröméért másznak hegyet. Ahogy feljutnak egy
csúcsra, körbetekintenek és azt mondják: "Része vagyok mindennek. Ez nagyszerű érzés, mert csak én vagyok és a
Föld." Ez olyan fajta többdimenziós gondolkozás, amely csak a hegymászók esetén lehetséges. Mások más módokon
kapcsolódnak a Szellemhez. Itt vannak az intellektuális beállítottságúak. Ők azok, akik filozófiát tanulnak és maguk is
tanítókká válnak. Sokan közülük megtanulnak bánni a szavakkal, és költő lesz belőlük. De a bölcs értelmiségiek ismerni
fogják az intellektualitás határait. Más szavakkal: vannak dolgok, amelyeket nem érdemes intellektualizálni, mert nem
lehet. Ha megpróbáljátok, véget nem érő kört hoztok létre, és a végén frusztrációt éreztek. Mert ahogy megpróbáljátok
Isten szeretetét, vagy a szeretetet magát kielemezni, nem találtok megoldást. Tehát helye van az intellektualitásnak is. A
bölcsek tudják, hogy mikor kerüljék el, és mikor van itt a helye.
A legnagyobb dolog, amibe nem tudtok belegondolni, annyira egyszerű: részesei voltatok a világegyetem teremtésének.
Ott voltatok, mert a lelketek Istenhez kapcsolódik. Isten pedig mindig volt és lesz. Az emberiség pedig átmeneti dolog.
Ebben az átmeneti állapotban pedig arra kaptok meghívást, hogy érezzétek azt az egy-séget, amely abból fakad, hogy a
Teremtő részei vagytok.
A bolygó ébredése megkezdődött és olyan irányba tart, ahol még soha nem volt. Az intellektuális gondolkodók pedig
vadul próbálják majd kideríteni, miért változott meg minden úgy, ahogy. A rendszereket fenntartó dolgozók megpróbálják
kideríteni, miért nem működnek többé a rendszerek. Azok, akik a szervezett vallásba fektettek, csodálkozni fognak, hogy
az emberek miért éppen azt teszik, amit tesznek, amikor korábban olyan nem történt. Kérdések merülnek fel a
politikában, a tudományban, különösen a biológiában, amelyek arra kérdeznek rá, amivel korábban még nem
foglalkoztak. Mert ezt a változást az energia hajtja előre, és ez a változás már ismerős lesz.
Kedveseim, ez a váltás visszatérést jelent azon kevesek eredeti gondolatához, akik az égboltra tekintettek és azt
kérdezték: "Vajon egyedül vagyunk?" Akik a világegyetemen elmélkedtek és azt mondták: "A része vagyok én magam is".
Akik életüket Gaia érdekében élték, és az élet fenntartásában társként kezelték. Már ismerős lesz, ezért az öreg lelkek
lesznek azok, akik csodálattal telve járnak majd az ősök által teremtett lehetőségek útjain. Szeretnék egy példát mondani.
Legyen a neve az, hogy többdimenzióssá válni a szeretetben. A legtöbbeknek, akik most itt vagytok, vagy akik ezt
hallgatják, kellemes gyermekkora volt. A gyerekkor alatt a 8 éves életkor előtti időt értem, egy olyan korszakot, amikor
nem volt olyan, ami miatt aggódni kellett volna. A ti esetetekben semmiképp sem. Mindegy, hogy mi történt az
életetekben, anya ott volt, apa ott volt, ott volt valaki, aki felemelt, leporolt és segített. Egyáltalán nem aggódtatok azon,
honnan jön az ételetek, lesz-e villamosáram. A legnagyobb dolog, amivel rendelkeztetek: a szeretet volt. Annak tudata,
hogy mindegy, mi történt - bármi is történt -, minden rendben van, mert anya és apa, vagy valaki ott van és a
gondotokat viseli. Valamilyen szinten egy gyermek tudja, hogy szüksége van gondoskodásra. Valamilyen szinten ezt
szükséges tudnotok, és ennek megfelelően működtök, várjátok ezt és számítotok rá. Amikor pedig néhány esetben ez
nem történt meg, az hatalmas sokkot jelentett. Most azt szeretném, hogy vegyétek ezt az érzést, amikor valamilyen
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szinten, valamely életben teljes mértékben és maradéktalanul gondoskodtak rólatok olyanok, akik többet tudtak, mint ti.
Szeretném, ha most behúznátok ezt az érzést az életetekbe úgy, hogy igaznak tekintitek. Nevezzük annak, ami valójában:
Isten szeretetének többdimenziós energiája. Most is ugyanúgy értetek létezik, mint ahogy a múltban történt, amikor
gyermekek voltatok. Talán nem értitek, hogy működik, mert nem fizikai dolgokban mutatkozik meg, mint a múltban tette.
Nincs ott egy szülő, aki mellettetek áll és segít, de mégis így van. A felsőbb énetek és a másik oldallal való kapcsolatotok
valódi, nagyon is az. Ha elvágjátok magatokat tőle, és elkezdtek azon aggódni, hogy mi fog történni, akkor is ott marad.
Újra megismétlem: ha lekapcsoljátok magatokat róla és elkezdtek aggódni azon, hogy mi fog történni, akkor is ott lesz. A
szabad választás révén leválasztottátok magatokat róla, majdnem úgy, mint egy gyermek, aki hatévesen úgy dönt, hogy
le fog válni az apjáról és az anyjáról, a maga útját járja, és hamar belátja, hogy bajba került. Miért kapcsolódnátok le a
Forrásról, kedveseim? A válasz az, hogy a kultúra, a megszokások, a linearitás miatt. Azt tanították nektek, hogy egy
adott kortól kezdve felnőttnek lenni annyit tesz, hogy felelősek lesztek a cselekedeteitekért és azért, amit teremtetek. De
senki nem kért meg benneteket, hogy Isten szeretetének is feleljetek. Ez a fajta felelősségvállalás valahogy így hangzik:

"Tudom, hogy gondoskodnak rólam. Bár lehetnek problémák az életemben, mindegyik megoldódik, nem tudom, hogy
mikor. Bár lehetnek egészségügyi problémák a testemben, azok gyógyulni fognak, mert rendelkezem valamivel: a bolygó
teremtésének része vagyok. Amint jóindulatú változást várok az életemben, megragadom az anyai-apai Istennel a
kapcsolatot, amely gondoskodik rólam és ismeri a nevemet. Amikor néha letérdelek, hogy köszönetet mondjak, felemel
és azt mondja nekem: "'Nem kell letérdelned, ugyanolyan vagy, mint 'én'. Néha sírni fogok és érzem, ahogyan a Szellem
csodálatosan szerető karjai átölelnek: 'Miért sírsz, amikor itt vagyok neked'?'" Erre az ember feláll és így szól:
"Elfelejtettem. Azzal a tudással fogok előre haladni, hogy az egész része vagyok, és utolsó lélegzetemmel majd
hazaindulok. Aztán visszatérek. Mert az emberiségnek szüksége van a fényemre és a bölcsességemre. Az emberiségnek
szüksége van arra, hogy lássa: megbízom abban az érzésben, ami valóságos, és a Teremtőként ismerik."
Ez egy gyakorlatias üzenet azzal a céllal, hogy jobbítsa mindazok életét, akik meghallgatják és akik elhiszik, hogy mindez
lehetséges. Számos rétegen keresztül történik, mert valamennyien nagyon egyediek vagytok. Olyan gyorsan, vagy lassan
ébredtek, amennyire képesek vagytok, vagy amennyire vágytok ebből a hatalmas igazságból. De öreg lelkek, fel kell
ébredjetek az üzenet számára. Nyitottak kell legyetek rá. Ez a módja annak, hogy a fény elterjedjen ezen a bolygón.
Országról országra, háztartásról háztartásra, emberről emberre. Egyszerre egy szívet betöltve. Ez a szeretet
többdimenzióssága, multidimenzionalitása. Valódi. Egyre erősebben kezdheti ezt érezni ez a csoport is, erősebben, mint
amikor megérkezett. Induljatok tovább ebből a kalandból, és vigyétek magatokkal mindazt, amiről beszéltem! Ne
hagyjátok csak úgy itt, mintha ez vakáció lett volna! Hagyjátok inkább, hogy az egész életetek legyen maga a vakáció, a
béke, szeretet, megoldás és gyógyulás, mert részei vagytok mindannak, ami az! Tűnődjetek csak el mindezen, öreg
bölcsek!
És ez így van.
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