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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
30 éve hozom nektek azt az üzenetet, ami néhányatok számára bonyolult és nehéz befogadni. Nehéz, mert szembe megy
mindazzal, amit gondoltok, amit mondtak nektek, vagy azzal, amiről azt gondoljátok, hogy így vagy úgy kellene lennie. Az
pedig, amit lassan közöltünk veletek ezen évek során - mikor is a valódi igazság elkezd világossá válni -, nem fog
túlságosan jól hangzani azok számára, akik azt gondolják, hogy tudják azt, amit tudnak. Átadtunk nektek néhány
tudatosságbéli alapvetést is, és újra el fogjuk mondani őket.
A tudatosság, az intelligencia, és az értelem egy bizonyos szint alatt létezik, ezen dolgoknak is vannak határai. Az ostoba
nem tud arról, hogy ő ostoba, kedveseim. Egy ember nem mindig van tudatában annak, hogy korlátok között létezik. Ha
megkérdeztek egy értelmiségit, aki büszke a magasröptű gondolkodására, azt fogja mondani, hogy: "Bármiről képes
vagyok gondolkodni." A válasz erre pedig az, hogy: egyáltalán nem. Emberi lény, 4 dimenzióban élsz. Ez az, ahogyan és
amiben létezel. Említettük nektek már korábban, hogy még a tudomány is azt mondja, hogy az atomszerkezet legalább
11, de leginkább 27 dimenzióval bír, attól függően, hogy melyik fizikusról van szó. Tehát, ha a testetek atomszerkezete
legalább 11 dimenzióval rendelkezik, és ebből ti 4-ben éltek, akkor azt gondolhatjátok önmagatokról, hogy: "Nos, sok
minden van még, amit nem ismerünk." - és igazatok is lenne. Az értelmetek, a tudatosságotok, az intelligenciátok mind a
4D-ben létezik. Nem tudtok igazából többdimenziós módon gondolkodni. Azt hiszitek, hogy igen, de valójában nem.
Elmondtuk már korábban, hogy ti fekete-fehérben léteztek, Isten pedig színekben. Ha lejön egy angyal hozzátok, és
elkezd a csodás vörösről, zöldről, kékről és a szivárványról mesélni, akkor nektek fogalmatok sincs arról, hogy miről is
beszél. De tudni akarjátok, és azt gondoljátok, hogy tudjátok is, így a szürke árnyalataiban értelmezitek. De nem
ismeritek a színeket, fogalmatok sincs róluk. Ez hát az akár magas tudatossággal rendelkező 4D-s teremtmény hasonlata,
mikor is egy többdimenziós Teremtőről beszél. Mindezt azért említjük, mert azt szeretném, hogy használjatok némi
spirituális logikát! Sok minden van még, amit nem tudtok.
Aztán lennének olyanok, akik - mivel az emberek olyan lineárisak - azt mondanák: "Nos, érdekelne, hogy megismerjem
ezeket. Le tudnád írni őket egy listaként?" A válasz pedig az, hogy amikor többdimenzióssá váltok kedveseim, akkor nincs
lista vagy sorrend. Valaki belenéz a szemetekbe, akit nagyon szerettek - lehet, hogy nemrégiben meg is tapasztaltátok tehát a szemetekbe néz, megfogja a kezeteket és azt mondja: "Teljes szívemből szeretlek." Ti pedig odafordultok hozzá,
és azt mondjátok: "Tudnál listát írni róla?" (Nevetés) Miért is ilyen vicces ez? Mert tudjátok, hogy ez lehetetlen, mivel a
szeretet szinte majdnem mindig többdimenziós formában hat és érvényesül.
El tudjátok képzelni Isten szeretetének erősségét, mindenható erejét, fenségét egy emberi lénnyel, vagy egy állattal
összehasonlítva? Fel tudjátok-e egyáltalán mérni, hogy ezek színek? Mégsem látjátok, nem ismeritek őket. Amit ehelyett
tesztek az az, hogy fogjátok, amit ismertek, ami a tudatosságotok, és a tőletek telhető legjobb módon rámásoljátok azt a
Mindenhatóra. "Ez Isten gondolatmenete, ezt akarja Isten, így gondolkodik, ezt engedi meg Isten." Mindezen dolgokat
emberként érzékelitek - a csodás színeket, amiket még csak nem is láttok. Amit mondok nektek kedveseim az, hogy olyan
sok szeretet van itt, és ti nem igazán értitek ezt meg. Mi ez az emberi lényben, ami így szól: "Meg kell értenem, mielőtt
elfogadom?" Tehát a személynek, aki előttetek áll és azt mondja: "Teljes szívemből szeretlek.", azt felelitek vajon, hogy:
"Addig nem, ameddig nem írsz róla egy listát és el nem hiszem." Nem. Helyette a szívetekkel érzitek, és ketten egymásba
fonódtok olyan módon, ami annyira többdimenziós, hogy az elme, a szív és a tudatosság eggyé válik - ez az, amikor
szerelmesek lesztek.
Túlságosan elképesztő, bizarr vagy helytelen a számotokra az, hogy elhiggyétek létezik egy olyan Teremtő, aki a
szemetekbe néz és azt mondja: "Szeretlek"? Sok ember erre rátekintve azt mondja, hogy: "Pontosítanád ezt? Szükségem

lenne erre, mert ez nem az, amire tanítottak. Túl nagy, túl nagyszerű, túl csodálatos vagy, és én csak egy ember
vagyok." Nos tehát, beszéljünk most az emberekről néhány pillanat erejéig! Szeretek beszélni az emberekről kedveseim,

mert az emberek a családom egy része. Minden mester, aki valaha is előttetek ült, azt mondta, hogy Isten bennetek van.
Mindegyik.
Aztán az emberi lényektől függ az, hogyan értelmezik, mit is jelent és milyen messzire mutat ez, ahelyett, hogy azt
mondanák: "Ez elképesztő! Isten egy darabkája vagyok. Ez azt jelenti, hogy a társammal, a Teremtő Forrással együtt
bármit megtehetek." De nem ez történik, ugye? Az állatvilágban az a különbség köztetek és például egy ló, egy elefánt,
egy disznó, egy kutya, egy macska között, hogy ezek mindannyian értelmes állatok, mint tudjátok, de ti vagytok a
legintelligensebbek. Azok, akik gondolkodnak ezeken a dolgokon, akik összefüggésbe hozzák ezeket a dolgokat, akik
könyveket írnak ezekről a dolgokról, azt fogják mondani, hogy: "Nos, az emberi lény annyira intelligens, értelmes. Ez az
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értelem aztán megadja számukra azt, ami különválasztja minden más állattól a bolygó állatvilágában. Ez pedig az, hogy
elemezni tudják önmagukat." El tudtok töprengeni a saját tudatosságotokon. Ilyen okosak vagytok. Fekbukkanhat az is
gondolatként a számotokra, hogy ti valamilyen más helyről érkeztetek. Ilyen okosak vagytok. Most pedig meg fogom
cáfolni ezt, és beszélek egy kicsit róla.

Az intelligenciának nincs kapcsolata azzal, hogy eltöprengtek-e Isten szeretetén. Az értelem nincs kapcsolatban az Isten
szeretetén való eltűnődéssel. Viszont a tudatosságnak van! Ti vagytok azon egyetlen állatok, akik olyan tudatossággal
rendelkeznek, akik tudnak a Teremtőről. Mindez egy olyan eseményhez nyúlik vissza, amiről a bolygón lévő majdnem
minden spirituális szervezet vagy nem szervezet állítja, hogy megtörtént. A társadalmatokban, a kultúrátokban, ezt
édenkertnek hívjátok - mások nem így nevezik. Mindig is volt néhány olyan kritikus pont az időben - az egyik nem is
olyan régen -, mikor egy angyali forrás eljött erre a bolygóra, és megadta számotokra a szabad választást. Ha követitek
az ábrázolásokat és azok intuícióit, akik lerajzolták az édenkert eseményét, akkor két csodás embert kaptok, akik pont
úgy néznek ki, mint ti magatok is - nem barlanglakót, nem állatokat. Ez ti voltatok, - pont olyan formában, mint ti is
manapság, - nem túl régen. Felruháztak titeket a szabad választással. Az édenkert a Föld hasonlata, ahol az emberek az
angyalok előtt álltak. A férfi és a nő hasonlata, és a Teremtő Isten hasonlata, mint angyali forrás, aki eljött erre a helyre
és megváltoztatott benneteket.
A tudósok észrevették, hogy 200.000 évvel ezelőtt valami megváltozott a DNS-etekben. Micsoda véletlen! Nem kapcsolták
ugyan hozzá a teremtéstörténethez, de az emberek mind 23 pár kromoszómával rendelkeznek a 24 helyett, mint amivel
mindenki más bír alattatok a biológiai láncban. Beszéltem erről korábban, így most nem fogok. Csupán azt fogom
elmondani, hogy az általános dolog majdnem az egész emberiség, minden vallás, minden hitrendszer számára, hogy
valami történt, és most szabad választással rendelkeztek. Tehát, mi is volt ez a valami? Milyen messze mehettek vissza a
történelemben ahhoz, hogy vessetek egy pillantást arra, mit is gondol az emberiség a Teremtőről? Egy kutya gondol
vajon a Teremtőre? Nem. Azt mondjátok: "Nos, egy kutya nem elég okos hozzá." Kedveseim, ez nem az okosságról,
hanem azon tudatosságról szól, hogy tudjátok, nem vagytok egyedül - valahonnan idejöttetek.
Óh, de több is van még. Olyan a tudatosság, ami nem csak azt tudja, hogy valami nagyobb hozott létre benneteket,
hanem azt is, hogy van valami többdimenziós bennetek, amit léleknek neveznek. Nos, ennek semmi köze sincs az
intelligenciához vagy az értelemhez, ez az ön-tudatosság. Mikor is kezdődött el ez? Elmondom nektek, hogy abban a
pillanatban, amikor az angyal megérintett benneteket emberi lényeket, és szabad választást adott nektek. Megadta
számotokra Istent, minden egyes sejtetekben, hogy elkezdhessetek gondolkodni azon, vajon van-e valami nagyobb is
nálatok? A bolygó 80%-a hisz a halál utáni életben, kedveseim. Gondoljátok azért, mert okosak? Azt gondoljátok azért,
mert értelmesek?
Milyen régi az emberiség? Milyen messze tudunk visszamenni ahhoz, hogy leellenőrizzük ezt? Ha megkérdeztek egy
társadalomtudóst, akkor azt mondja: "Nos, lehet, hogy 10-11.000 év.", de senki olyan élő sincs, akit meg tudnátok
kérdezni róla. Tudtátok, hogy vannak olyanok, akiknek 40.000 éves kultúrájuk van? Manapság is pontosan azt teszik,
amit 40.000 évvel ezelőtt. Ismerik a származásukat. Ismerik a családjukat. Ismerik a törzsüket. Tudják, hogy hogyan
éltek akkoriban, mivel az olyan, mint ahogyan ma is élnek. 40.000 év. "Ez egy feltételezés Kryon?" Nem, ez az elmúlt 3
évben DNS kutatással bebizonyított dolog. Az ausztrál bennszülöttekről beszélek. Társadalomtudósok, miért üldögéltek
csupán a székeitekben? Miért nem interjúvoljátok meg őket, és tesztek fel pár kérdést nekik? Mivel ők ma is abban
hisznek, mint akkoriban. Hogy létezhettek egy kontinensen 40.000 évvel ezelőtt úgy, hogy nem volt túlnépesedés?
Honnan szerezték az élelmet? Hogyan oldották meg a gondokat - egy olyan társadalom, ami annak csupán egynegyede
korban - melyek megoldhatatlanok? Hogy történt ez? Mégsem kérdezi meg őket senki, nem igazán. Az oka, hogy a
válaszaik többdimenziósak. Miben hisznek, miben hittek? Miben hisz egy 40.000 éves emberi lény ezen a bolygón? Ők
tudják, mert az sohasem változott meg. Itt van, hogy miben hisznek: létezik egy Teremtő, létezik lélek, és van halál utáni
élet is. Nem találjátok ezt valamilyennek? Ön-tudatosságúnak - magától értetődőnek? A mai napig megvannak a
történeteik. Megvannak a történeteik arról, aki a hitük szerint teremtette őket - egy nagyobb Forrás.

"Mi a Forrás elhelyezkedése? Ez kritikus dolog. Beszélj nekünk a Forrásról! Bennszülött, 40.000 éve itt vagy, beszélj
nekünk a Forrásodról!" Azt fogják mondani erre: "A Forrás együttérzéssel és szeretettel telített." Most pedig beszéljetek
nekem a ti Forrásotokról, kedveseim! Mert az itteni kultúrátok nagyrészben azt mondja erre a "Beszélj nekem a
Forrásról!" kérésre: "Érinthetetlen, ítélkező, haragos. Jobban járunk, ha jól csináljuk a dolgokat!" Hol illeszkedik ebbe az

együttérzés és szeretet? Szeretném bemutatni nektek a szeretet fejlődését! Miért nem mentek vissza az eredeti Forráshoz
és kezditek el megkérdezni őket? Tehát menjünk vissza, csak menjünk vissza oda valameddig! Talán olyan 7-8.000 évvel
ezelőttre. Beszéljünk az első szervezett spirituális rendszerrel, amit hinduizmusnak neveznek! Ez az első feljegyzett
rendszer ebben a civilizációban, de voltak régebbiek is. Elmondtuk nektek, hogy egy napon rájuk fogtok találni. De most
tekintsünk csak erre! Miben hittek ők?
Egységet akartak mindennel. Észrevettétek azt, hogy a hinduknak nincs prófétája? Segítőik vannak, kis isteneik, akik
segítenek, ennek meg annak az istenei - ti is ezt akarjátok (az egységet - a ford.)? Néha ezek műanyag formában vannak
az otthonaitokban. Néha az autótokban lógnak - vajon ezt akarjátok? De nem voltak prófétáik. Tehát, hol volt az istenük?
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Mi volt az isteneik megtestesítője? Kit imádtak? Azt mondták, hogy minden létezőt imádtak. Az egységet a Földdel,
egységet egymással, a szeretet egyesült szépséges tudatosságában világszerte és az emberek között. A szemébe
nézhettek bármelyik másik emberi lénynek, és azt mondhatjátok: "Namaszté". Szeretlek - a bennem élő Isten tiszteli a
benned élő Istent. Minden egyes emberi lényt, nem csak a hindukat. Tudtátok ezt? Ha megkérdezitek őket, hogy: "Nos,
hol vannak a szabályaitok?" Akkor ugyanazt fogják felelni, amit az ausztrál őslakosok is. Azt fogják válaszolni, hogy: "Ez

magától értetődő. Lehet helyesen élni és lehet helytelenül élni. Ez nyilvánvaló, nem igaz?"

Szeretettel és együttérzéssel bánni másokkal magától értetődő, nem igaz? Ezek a szabályok. Ezek nincsenek kőbe vésve
sehol sem. Nincsenek következmények, ha nem így csináljátok, mert látjátok, szabad választásunk van. Eltűnődtetek
valaha is azon, hogy miért is jött le Isten, és adott szabad választást, majd azonnal megítélt benneteket a választásotok
miatt? Van ennek igazából értelme a számotokra? Nos, márpedig ez az uralkodó hit manapság. Mit tettek már megint az
emberek? Elmondom nektek, hogy megragadták a legmagasabb szintű tudatosságot, amire csak gondolni tudtak
emberként és ráhelyezték a Mindenhatóra. Ezért van hát Istennek emberi gondolkodásmódja.
Ezért voltak háborúk a mennyben, ezért kellett bukott angyaloknak és korrupciónak lennie. Ezért kellett ennek és annak
lennie. Ezért kellett ítélkezésnek lennie, stb. Ez nem Isten kedveseim. Ez a fekete és fehér, Isten pedig a színes. Vannak
olyanok, akik meg fogják hallani ezt az üzenetet, és nem fogják elhinni. Be akarják máris zárni magukra az ajtót. Mielőtt
még bezárjátok, hadd kérdezzelek meg benneteket: miért féltek a szeretettől? Ez az, amire épp rátekintetek. Féltek a
szeretettől. Túl hatalmas, nem igaz? Isten túlságosan fenséges, ezért inkább meg sem érintitek. Nem mentek oda, mert
ha megteszitek, akkor megégetitek a kezeteket. Elmondhatom nektek, hogy Isten bennetek van? Tudtátok azt, hogy ez a
kéz mindvégig kinyúlik értetek? Készen álltok rá, hogy megragadjátok? Mivel a részei vagytok. Minden mester részei
vagytok. Miért is lennétek elkülönülve, a részei vagytok. Hadd mondjak el nektek egy történetet!
Elmondok nektek egy történetet egy nagyszerű emberről. Egy olyan emberről beszélek az emberek között, aki
együttérző, szépséges, kedves szívű volt, megállt és segített mindenkin. Már gyermekkorától fogva mindenkiben az
együttérzést látta meg. Az egyesülete nevelte fel, és a tőle telhető legjobbat végezte. Majdnemhogy egy szent volt az
egyesületen belül.
Minden, amit csak tett, tökéletes és a szabályok szerinti volt. Megnézte a helyeket, ahol gyónt. Elment azokra a helyekre,
ahol Istennel tudott beszélni, egy olyan segítőn keresztül, aki képes volt Istennel beszélni. Helyesen csinálta mindezeket a
dolgokat. Nagyszerű ember volt. Valószínűleg nem volt magasabb tudatosságú ember, mint ő. Szerette Istent. Aztán
meghalt, és most a felébredését szemléljük, test nélkül. Minden, amit lát az a fény. Ezzel a metaforikus, metafizikai,
többdimenziós szemmel, minden, amit csak lát az a szeretet, a fény és az együttérzés. Ez veszi körül. Sír az örömtől,
mikor a hang, amit fülek nélkül hall valahogyan, otthon üdvözli őt. Valahogy látja a barátait. Azokat is, akik még a Földön
vannak. Látja a lelküket a fény ezen levesében. Egy olyan fényt, ami annyira, de annyira fényes, hogy az énekel neki.
Semmi mást nem lát, csak a szeretetet. Mindannyian a kezét fogják és énekelnek. Azt mondják: "Üdvözlünk itthon!" Egy
része pedig azt mondja: "Óh, hol van az ítélkezés? Hol vannak azok a dolgok, amiket mondtak nekem? Amikkel úgy

vigyázni kellett? Nehogy rossz helyre lépjek, tudjátok, amiket nem teszünk? Hol vannak mindazok a dolgok, amikről
beszéltek nekem?" Aztán tett egy felismerést, és meglátta. Jó ember voltam, és egész életemet a sötétségben töltöttem.
Végig fény volt körülöttem mindenhol. Annyit ragadtam meg belőle, amennyit csak tudtam, de egész idő alatt a
sötétségben voltam.

Ti éltek, ti vagytok azok, akik hallgatják ezt. Így azt mondom nektek, hogy miért féltek a szeretettől? Ez egyszerűen
túlságosan nagyszerű. Talán a dobozotok azért a dobozotok, mert az emberek azt mondták nektek, hogy annak kell
lennie, vagy hogy Isten ítélkező és emberi agya van. Fekete-fehérben éltek, és a körülöttetek lévő színek azt mondják:
"Miért nem szólsz hozzám? Miért nem ragadod meg a kezemet?" Meg lennétek döbbenve, meg lennétek lepődve, hogy mi
történik akkor, mikor egy emberi lény elkezd beszélni a saját Veleszületettjéhez, ami a fátyol túloldalán van, és a
gyógyulásokat illetve a spontán gyógyulásokat okozza. Mit gondoltok, megtörténne, ha ez egy téves üzenet lenne? Ezt
hiszitek? Ez a lényeg.
A józan ész, a spirituális logika azt mondja, hogy létezik egy olyan Isten, aki szeret benneteket és veletek van.
Kommunikálhattok vele a bennetek lévő szeretettel és tudatossággal, amely összevegyül a Teremtőével, és ami csak arra
vár, hogy megváltoztassa az életeteket. Évekig adtunk át nektek információt erről. A szeretet és az együttérzés
tudatossága el fogja kezdeni elhagyni az aggódás szintjét, és ti pedig hosszabban fogtok élni. Egy emberi lény számos
okból öregszik meg. Beszéljünk az elsőről! Számít rá. Kettes számú: milyen idősek vagytok? Milyen hosszan lesztek a
bolygón? "Nos, adj egy percet, hadd keressem meg a Google-n!" (Nevetés) Hol van itt az ön-kiteljesítettség? Számotokra
ez abban áll, hogy ezt mondhassátok: "Én vagyok az illetékes a sejtszerkezetemmel kapcsolatban. Tudom, hogy van egy

élettartam, nem vagyok ostoba. De ezen életöltőm nem lesz azon kultúra kezében, amely megmondja nekem, hogy hány
éves vagyok, és hogyan kell érezzem magamat így! Ehelyett én fény vagyok. Sokáig élőnek és fiatalnak fogom érezni
magamat."
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Szeretném elmondani nektek, hogy az epigenetika valós, vagyis a sejtek figyelnek. Reagálnak arra, hogy mit mondtok ki,
amikor elhiszitek és értelmezitek a dolgokat. Így hát, felettébb rossz szokás számotokra elhinni kedveseim azt, amit
mások mondtak nektek arról, hogy mi hogyan vagy milyen hosszan működik. Vagy arról, hogy nem tudjátok
meggyógyítani a betegséget, mert az normálisan nem történik úgy meg - amíg el nem kezdtek beszélni a sejtjeitekhez és
rá nem jöttök arra, hogy a betegség eltűnt. Amíg azt nem mondjátok, hogy: "Minden, amit tettem, az valami belső,
belülről fakadó dolog volt." Óh, ez valójában nem is belső ám, mert ti Isten egy darabkája vagytok. Az univerzum tudja,
hogy mikor kezditek el meggyógyítani önmagatokat, kedveseim. Ez túl nagy dolog a számotokra? Féltek a szeretettől?
Féltek kinyúlni és megérinteni azt, amiről azt mondták nektek, hogy nem tudjátok megérinteni? Ez hát az üzenet - és
mindig is ez lesz. Ez a bolygó el fogja kezdeni meglátni az együttérzést és a változást, nem csak hozzáállásban, hanem
ahogy a fiatalok be fognak hozni pár új dolgot. Maga a régi energia elfogultsága - azzal kapcsolatban, ahogy a dolgok
megszokottan működtek -, ahhoz képest, ahogy működni fognak, elkezd egy kicsit átváltani - egy kicsikét.
Mondtuk nektek, hogy ez akkor lesz lehetséges, mikor elhagyjátok 2012-t - akkor kezd el megtörténni. Tehát, ma este ezt
kezdtem átadni nektek. Öt szakaszban fogom ezt átadni a számotokra. Úgy fogjuk elnevezni őket, hogy: "Mi a baj a
Földdel? Mások elmondása alapján." Adok még néhány átgondolni való dolgot. Minden, amiről beszélni fogunk, aktuális
lesz. Arra fogunk felkérni benneteket, hogy színesben hallgassátok őket. Ha lehetséges haladjatok túl azon, amit
tanultatok, és ne írjátok le, csak hallgassátok! Talán meg lesztek lepve, mert adni fogok pár megoldást is, vagy legalább
is néhány átgondolni, megfontolni való dolgot. Az információk meg fogják értetni veletek azt, hogy ez a bolygó olyan
irányban halad, amire senki sem számított - kicsit lassacskán talán, minden valószínűség ellenére, dacolva a régi
energiákkal és a régi elfogultságokkal. Van itt még remény! Van remény, mert a fény olyan helyeken kezd el
megmutatkozni, ahol azelőtt sohasem volt. A tudatosság elkezd kilépni a fekete-fehér állapotból.
Gondolkodjatok el most ezeken a dolgokon! Isten szeretet és ti Isten részei vagytok. Nézzetek egymás szemébe, és
gondolkodjatok csak el a gyűlölet és ellenségeskedés értelmetlenségén! "A bennem élő Isten szereti, látja és tiszteli a

benned élő Istent."
És ez így van.
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