Ezoterika a végsőkig - A fénymunkás kézikönyve sorozat - 3. lecke
Shasta-hegy, California - 2007. június 16.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelhandbook03.html )
Ezt a közvetítést felfrissítettük és kibővítettük (Lee és Kryon), hogy még tisztább megértést biztosítson. Sokszor ezek a
Shasta találkozók nagyon alapvető információkat hoznak Kryontól, de ennek nagy része érzelmi töltésű, amit a
nyomtatott anyag nem tud átvinni. Ráadásul, Kryon ki is bővítette, belefoglalva olyan nehezen érthető fogalmak adalék
magyarázatát, amelyek az időkorlátok miatt csak röviden hangzottak el az élő közvetítésben. Ez a kibővítés még
érthetőbbé teszi a kommunikációt, mint ahogy az a felvételen elhangzik.
Konkrétan ezt a közvetítést "A Fénymunkás kézikönyv" sorozat 3. fejezetének fogjuk besorolni. Annak a sorozatnak,
amelyet Kryon azért hozott létre, hogy segítse azoknak az előrehaladását, akik éppen hogy csak elkezdték a
behangolódást ezekre a "woo-woo" dolgokra maguk körül. Ezért a közvetítések sorában mindig az első sorokban lesz a
helye. Így hát élvezzétek ezt a kibővített üzenetet, ezen az erőteljes Kryon nyári fénytalálkozón, 2007. június 16-án.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ne hagyjátok, hogy ez a név megfélemlítsen benneteket. Én Kryon vagyok, a nővéred és a fivéred. Lehetséges az, ahogy
reggel is mondtam (a délelőtti közvetítésben), hogy"a minden várakozást felülmúló energia, amely megtöltötte a
helyiséget, olyan helyekről érkezik, amelyet elképzelni sem tudtok?" Azon a helyen létezik egy energia, amely olyan jól
ismer benneteket, hogy ez szíven talál.
Függetlenül attól, hogy te ki vagy, vagy milyen kultúrából jöttél, szíven talál. Vajon miért? Ha azt mondom, hogy ti
mindannyian rendelkeztek valamivel, ami közös, ez hihetetlen lesz számotokra, ugyanis, ti mindannyian ugyanarról a
helyről jöttök. Ebben van a közös, egy igazság, ami kimondja, hogy egy bizonyos módon ti mindannyian ugyanolyanok
vagytok, az otthon ugyanaz mindannyitok számára. Így, talán ezt érzed, amikor eljössz egy ilyen helyre? Amikor olyan
Emberi Lényekkel találkozol, akiket nem fogsz "soha többé látni", vajon érzed a kapcsolatot? Mit jelent ez a számodra?
Tisztában vagy-e a hidakkal és a kötődésekkel, amelyeket itt létesítesz, hogy milyen mélyrehatóak és "nem részei ennek
az időkeretnek"? Tudtad, hogy ez egy olyan hely, amely generálja a szeretetet? Tisztában voltál vele, hogy ez egy
biztonságos hely arra, hogy másképp gondolkodj?
Nem mindenki azért jött, hogy lássa ezt a különös előadását, ugye? (Nevetés) Vannak köztetek, akik csak elviselik ezt az
ezoterikára fordított időt. Tudom kik vagytok, ezért most hozzátok szólok: nagyon szeretünk benneteket türelmetekért...
szeretünk türelmetekért! Tisztában vagytok vele, hogy nem létezik egyetlen vezető, egyetlen angyal, vagy egyetlen egyéb
lény sem a fátyolnak ezen az oldalán, aki háborgatni fog? Ha majd indultok hazafelé és azt mondod:"Nem törődök ezzel
az egésszel! Nem hiszek ebben! Tudod, az a pasas valójában nem is közvetített, csak úgy tett." Ha teljesen hitetlenül
távozol, semmit nem változtat azzal kapcsolatban, ahogy Kryon nővér/fivér érez irántad. Ez a szabad választás az Ember
számára és ezt tiszteletben tartjuk. Mert, amikor majd készen állsz, akkor majd úgy dönthetsz, hogy kinyitod azt az ajtót,
hogy hiszel az ezoterikában és nem előbb. Isten nem helyez energiákat arra, aki mentes szeretne maradni az
élményektől.
Most el szeretném mondani, hogy fogjuk megszerkeszteni ezt az üzenetet. Mi lesz az üzenet ma este és aztán holnap
este. Mert ma este ezoterikával fogunk feltöltekezni. Aztán holnap este fizikával és asztronómiával. Ez két nagyon
különböző fajta közvetítés lesz. Külön fogjátok megkapni, habár az én valóságomban ez együtt történik, egyidejűleg.
Számotokra ez két üzenet, amelyek egymással szemben állnak, de kapcsolatban vannak. Így, ha most ezt hallgatod vagy
olvasod, vagy a felvételt hallgatod, biztos lehetsz benne, hogy megtapasztalod a másikat is. Mert olyanok ezek, mint két
könyvtámasz, amelyek egyensúlyozzák egymást - az egyik nagyon ezoterikus, a másik inkább tudományos. Tehát holnap,
(vasárnap este) olyat teszek, amit már nagyon hosszú ideje nem tettem. Tiszta fizikát fogok nektek hozni - színtiszta
tudományt. Rá fogok világítani néhány dologra, amit képes vagyok megmutatni, a lehetőségek határain belül. Utalást
fogok adni arra, hogyan működnek a dolgok és miért működnek úgy, ahogy működnek. Meg fogok magyarázni néhány
megmagyarázhatatlan dolgot, amit a csillagászok látnak és néhány dolgot, amelyet a fizika teljes egészében elhibázott.
Még a fizika néhány törvényét is újraírom, amelyektől egy logikai rendszer miatt függötök. De a mai este a woo-woo
csoporté. (Nevetés) Tudtam, hogy ez tetszeni fog nektek. Társam mondta, hogy ezt a kifejezést használjam.
A woo-woo személyzet
Tudom, mik azok a dolgok, amelyek miatt leginkább kritizálnak benneteket. Tisztában vagyok vele, kik azok, akik itt
vannak. Tudom mit kell kiállni sokaknak közületek a hite miatt, ami különbözik a kultúrátokban elfogadott
gondolkodásmódtól. Néhányan teljesen egyedül jöttetek ide, tudva azt, hogy ha visszamentek, senkivel nem tudjátok
megosztani mi történik itt, habár nagyon szeretnétek! Szeretnél félrehívni valakit és elmondani neki: "Képzeld, voltam egy
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ilyen és ilyen helyen és nagyon megérintett a dolog. Valahogy szíven talált. Még azt sem tudom, mi volt az, csak azt
tudom, hogy olyan jól érzem magam. Úgy érzem képes vagyok olyan dolgokra, amiket ezelőtt soha nem tettem. És
mindezt teljesen egyedül és szeretném ezt neked elmesélni." De nem lehet ezt megtenni, ugye? Ha rólad van szó, adok
neked egy tanácsot: Nem szükséges, hogy bármit is elmesélj a többi embernek, valóban. Egyszerűen csak boldogan
távozzál, gyógyultan, áldással és vigyél magaddal egy olyan tudatosságot és fényt, amely a mindennapi
tevékenységedben megmutatja a változást a családodnak, munkatársaidnak, az egész kultúrádnak. Ez legyen a te
üzeneted. Mert ennek ez a legjobb módja, mindig is ez volt.

Mielőtt azonban rátérnénk az ezoterikára, újra el kell, hogy mondjam nektek milyen kihívásokkal nézünk szembe, mi, a
fátyol másik oldaláról (mint Kryon), amikor megérkezünk egy háromdimenziós létezésbe (a ti oldalatok), mindent
megpróbálva, hogy átadjuk nektek a dimenziókon áthatoló információt. Itt egy példa számotokra: Próbáld meg egyszer
elmagyarázni a színeket egy olyan embernek, aki soha nem látott. Még a látás élményében sem volt része, aztán te pedig
el akarod magyarázni neki a pirosat és a zöldet. Hát, ilyen jellegű a problémánk minden egyes üzenetnél.
Az idő kezdetétől fogva, ez a sajátos Univerzum úgy lett beszabályozva, hogy minden amit látsz egyedül áll. Az
érzékelésetek pedig egy vonalon halad (lineáris). Érzékeléseteknek ez a linearitása teljesen úgy állítja be a dolgokat, hogy
amit látsz az valós, amit hiszel az meg nem. És, ha valamit nem láthatsz, akkor az nem is létezik. Ha nem láthatod, még
beszélni sem tudsz róla. Még ha vannak is körülötted láthatatlan erők, amelyeket természetesnek találsz, mint a
mágnesség és a gravitáció, nem tudsz csak úgy belenyugodni. Ez mindkettő bizonyítható egy „látható” szinten, mert
világosan láthatod a hatásukat minden nap.
De ha te nem láthatod, amit mások látnak… az energiák színeit a dolgok körül, akkor az ostobaságnak tűnik. Ezért
vannak olyanok, akik így beszélnek: „én a linearitást választottam.” Vannak itt köztetek ma este is ilyenek. Ez így
kényelmes és már hozzászoktatok, csakhogy ez egy elfogult linearitás és ezzel nem vagy tisztában. Túlélésed attól függ,
hogy tanulsz meg létezni a lineáris világban, így már nagyon korán, az agyad hozzáedződött, hogy ne hagyjon „látni”
semmi olyat, ami nem illik bele a lineáris létezésedbe. Tehát, egy elfogult valóságban élsz. Még akkor is, ha a tényleges
fizikai szemeid talán látják a színeket, az agyad tagadja ezt a látványt. Nem illik bele a lineáris valóságodba.
Minden egyes Ember, ezen a helyen ilyen lineáris és így szokta meg, ezért egyikőtök sem fogja fel, hogy egy
„megnyomorított valóságban” él. Mint 3D-s lineáris Emberi Lények, megjelentek egy hét óra hosszúságú értekezleten,
ahol minden egyes előadó el kell, hogy juttassa hozzátok az üzenetét, szavanként, sorban. És agyatoknak, sorban,
szavanként kell felfognia. Úgy tűnik, mintha az egész valóságotok ezen a vékony kis vonalon lenne, ahol csak előre
haladtok, soha sem visszafelé, vagy fölfelé, vagy lefelé, vagy jobbra, vagy balra – csak előre. Mintha egy vékony huzalon
egyensúlyoznál és körülötted minden így működik. De te hozzászoktál ehhez, úgyhogy egyáltalán nem veszed észre a
korlátokat.
Amikor kapsz egy könyvet, lineáris módon olvasod, szavanként. Még azok is, akik gyorsolvasók, csak oldalanként
olvasnak. Az még lineáris… egyiket a másik után. Valóságotok meg van nyomorítva és még csak nem is tudtok róla.
Ha „kvantum valóságban” élnétek mint mi, mindent egyszerre látnátok, koncepció szerűen. Látnátok az összes lehetséges
forgatókönyvet és minden üzenetet egyszerre, nem egymás után. Bejönnétek egy ilyen terembe mint ez és megkapnátok
az egész napra szóló üzenetet néhány másodperc alatt, mintha itt ültetek volna egész nap és hallgattátok volna, lineáris
módon. Fölvehetnél egy könyvet és „elolvashatnád” egy érintéssel, csak pillanatokig a kezedben tartva. Olyan lennél, aki
képes előre is, hátra is, le és föl, jobbra és balra mozogni, egy olyan valóságban, amit el sem tudsz képzelni. A találkozó
részvevői láthattak erre egy példát a mai napon. (Lee bemutatott az előadás előtt egy videót tehetséges japán
gyerekekről.)
Az igazi dimenziók közötti Emberi élmény általában nagyon ritka. Nem ok nélkül vagytok 3D-sak, mert ez az az energia,
aminek a fejlődéséhez hozzájárultok. Ellenőrzésetek alatt tartjátok a saját valóságotokat és egészként élitek azt meg.
Tehát, amit teremtettetek, abban éltek. Életeteket a 3D-ban élitek és amikor vége lesz ennek az előadásnak, elmentek,
egyik lépést a másik után, háromdimenziósan. Ezért, amikor ezoterikus dolgokról beszélünk, kevés igazolás (bizonyíték)
van, mert ezek nem indokolják önmagukat a 3D-ban. De azok számára, akik át akarják lépni velem a valóság küszöbét
ma este, hitrendszeretek legezoterikusabb dolgairól szeretnék beszélni és ez sokakra lesz majd hatással.
Úgy tűnik majd, hogy ezek a dolgok mögött nincs ott a tudomány. De ez csak azért van, mert a tudományról való
elképzelésetek teljes mértékben a 3D-n alapszik. Amikor majd kezditek elhagyni a 3D-s skatulyát, tudományotok egy
napon majd valóban igazolni fogja az ezoterikus dolgokat. Mert akkor majd az elméletek, a posztulátumok és a szabályok
dimenziókon átívelő alapokon fognak nyugodni. Ennek ez a módja. A mai badarságok ezért a holnap tudománya lesznek
és ez így fog lenni mindaddig, ameddig Emberek lesztek. Mulatságos lenne, ha berakhatnálak egy időgépbe, ahol el
tudnád mesélni az őseidnek, hogy milyen egyszerűen tudsz beszélgetni bárkivel a Földön, egy kis szerkezet segítségével a
kezedben. Sok szerencsét a magyarázkodással, de nem jutnál messzire, mert megköveznének, megégetnének, vagy
egyszerűen nem vennének rólad tudomást, mert „biztosan az ördöggel cimborálsz”. Hallottál már ilyet a történelmetek
folyamán?
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Aztán vannak olyanok, akik azt mondják: „Nem hiszek el semmit, hacsak nem látom.” Hadd beszéljek erről a dologról
először, mert ez annyira közös, olyan sok emberben.

„Látnom kell” mondják, „Azonkívül, Mr. New Age, ne beszéljen nekem furcsa dolgokról az éterben. Ne beszéljen a tárgyak
gondolattal való mozgatásáról, amit telekinézisnek nevez. Ne beszéljen számmisztikáról. Ne beszéljen csillagjóslásról. Ne
beszéljen nekem elmúlt életekről. Ne beszéljen Lemúriaiakról a hegy belsejében. Azért nem látom őket, mert nem
léteznek. Az egész csak mesebeszéd.”
Mindenfelé körülötted léteznek láthatatlan dolgok és te fenntartással fogadod őket, pedig azok részei a háromdimenziós
valóságodnak. Valahogy mégis megindokolod őket, ugye? A levegő részecskéi túl kicsik, ahhoz, hogy láthasd őket, de a
mikroszkóp megmutatja. Aha! „Azért, mert valójában nem láthatatlan” mondod. A szeretet egy érzés, amit érzünk, nem
látható. Az is rendben, mivel meg tudod tapasztalni. A gravitáció és a mágnesség eredményeit állandóan láthatod, így
azok is rendben vannak a te 3D-s elmédben. Tehát, a 3D-s elme úgy tűnik mindent elfogad, amit egy eszközzel meg
tudsz mérni, vagy a tested érezni tud, mint „valóságosat.” Azonban én olyan valamiről beszélek, amit el kell majd
érnetek, mert ezt csak a spirituális szándék segítségével fogjátok látni és megtapasztalni… egy kicsit megváltoztatva a
3D-s szabályokat.
Tehát, a nem látható dolgokat, amelyekről beszélek, csak a valóságotok megváltoztatásával lehet megtapasztalni… ez
pedig olyan valami, amire jóváhagyásotok van, hogy megtegyétek. Ha fel tudod függeszteni, csak egy pillanatra a 3D-s
elfogultságodat, át tudod velem lépni ezt a küszöböt egy kvantum állapotba – csak egy pillanatra. Ez a kezdete a hamis
valóság skatulyátok lágyításának, amelyben vagytok, elmozdulás „a nem látható dolgok elfogadása” felé, hogy azok
részei legyenek a lehetőségeiteknek. Hogy fogod magad érezni, ha majd egyszer egy eszköz képes lesz „látni” az
dimenziókon áthatoló energiát. Mesebeszéd lesz az is, vagy akkor majd az is rendben lesz? Tényleg hamarabb elérkezik
ennek a döntésnek az ideje, mint azt gondolod.
Az igazság – a nagy félreértés
A legnehezebb dolgok egyike az elfogult 3D-s gondolkodásról beszélni és ami valóban megmutatja gondolkodásotok
linearitását, az egyik legalapvetőbb dolog, amivel foglalkoztok, hogy mi az igazság? „Na jó, Kryon majd elmondja nekünk,
mi az igazság.” Igen, elmondom. Eltaláltad és nem fog tetszeni, mert nem 3D-s.
Az igazság az a sajátosság, amikor egy Emberi szív rátalál Isten szeretetére és az eredmény a spirituális útkeresés
szenvedélye, amely csak erősíti azt az Embert.
Van köztetek, aki már rendelkezik ezzel az élménnyel és te tisztában vagy a saját igazságoddal, ugye? És gyakran fogod
mondani: „Ez az én igazságom.” De mit érzel akkor, amikor ez nem a más igazsága is? Másnak is lehet ugyanúgy saját
igazsága, ami nem olyan mint a tiéd, de ugyanolyan szenvedélyes lehet a kapcsolata Isten szeretetéhez. Amit ő lát, mint
lehetőségeket és amit tesz – a tevékenysége, amit folytat, a teljesség, amit gondol a Szellemről, az irány, amerre halad –
lehetnek nagyon, nagyon különbözőek a tiédtől. Mi a véleményed erről? Ők tévednek?

„Kryon, azt akarod nekünk mondani, hogy több igazság létezik?” Azt akarom mondani, de még ettől is többet. Valóban,
több igazság létezik. De az Emberi agy, elfogulva az egyedüliségben, így sikoltozik, „Egyedül egy igazságnak kell lenni! Ez
egy olyan dolog, ami minden spiritualitás magja – egy igazság. Nem létezhet több. Mindannyian EGY igazság után
kutatunk. Ez felelős a bolygó minden vallásáért és a legtöbb háborúért. Ez felel meg az Isten után való kutatásnak.”
Én pedig azt mondom: „Mennyire háromdimenziósak vagytok!” Mi van akkor, ha az igazságnak többszörös realitása van
és mind ugyanarra a helyre vezet? Meg tudsz ezzel békélni? Mert ilyen módon működik. De ha valóban szükséged van az
igazság egyedüliségére, megadom neked: Mindannyian össze vagytok kapcsolva. Ez hogy tetszik? De gondolkodj el ezen
– ismeri-e minden földi gépezet minden része az egész képet? Tudják-e létezésük okát? Nem, egy lineáris világban nem
tudják. És mit szólsz ahhoz, hogy ti mindannyian egy gigantikus „igazság gépezet” darabkái vagytok, mind
együttműködve egy olyan cél érdekében, amelyet még meg sem értettetek igazából? Elárulom nektek, ezek az igazság
kapcsolatok olyanok, mint egy kerékagy küllői. Milliószor millió van belőlük és mind a középpont felé tartanak és
mindegyiküket úgy hívják – igazság.
Van, aki azt mondja: „Nekem ez nem tetszik”. Hát persze, hogy nem tetszik, mert nem illik bele a lineáris skatulyádba.
Szóljunk pár szót a táplálékról. Életed fenntartásához szükséged van táplálékra. Spirituális növekedésed fenntartásához
az igazságodra, ami tulajdonképpen a szenvedélyed. Hogy mit fogsz tenni életed folyamán, az igazságtól függ, amit
magadénak vallasz és a kapcsolattól, amit kiépítesz magad és a Felsőbb Éned között. Hogy mit teszel? Bármit is teszel, az
a te igazságod és egyedül te tudsz róla. Ez személyes dolog. De az Emberi létezés linearitása az, amely azután ezt
általánosítja, Emberi csoportokra illeszti és tantételnek (dogmának) nevezi. Rakjuk egy skatulyába és már jobban is érzed
magad tőle, ugye? Sokkal könnyebb, amikor egy jogosultság rajtad kívül van, hogy az mondja meg mi a te igazságod,
akkor már nem is a tiéd a felelősség.
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Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy csak egy fajta táplálék van? Azt sem nagyon szeretnéd. Mi lenne, ha lejönne egy
óriási tápláló angyal és így szólna: „Hagyjátok abba! Amit eddig ettetek, olyan nincs több, változtatunk, mert csak egy
fajta táplálék van.” Mit mondanál? Hát, hogy „Ez bizony nem működik. Ez képtelenség. Sőt ostobaság.” Elárulom, ez
ugyanaz a jellemző, mint amikor a spirituális igazságról beszélünk. A spirituális táplálék is individuális és egyedi. Az
igazság keresése, nem egy olyan dolog, amit mindenki akar és akkor részt vesz benne. Ez egy nagyon háromdimenziós,
elfogult felfogás.
És itt van valami, amire figyelnetek kell. Éppen most mondtam, hogy minden egyes Emberi Lénynek, itt a teremben saját
igazsága van, egy olyan igazság, amelyik elszigetelt, különálló és egyedi. Mégis, itt most létrejött egy kvantum effektus.
Amikor összejöttök, valahogy, az igazságaitok összeolvadnak egy cél irányában, ugye? Létrejön egy közös fonal az
intuíciótokban Isten színe előtt. Egy olyan közös fonal, amikor a mai nap igazsága megnyilvánul előttetek. És akik ezt
megtapasztalják, egyeznek vele, mert ők látják az összképet.
Az ebben az érdekes, hogy habár mint külön személyiségek jöttök ide, egyedi igazságokat keresve, amikor együtt
vagytok, egy cél lebeg előttetek, mert az igazságaitok közötti kapcsolatban jelen van egy szinkron, ez pedig Isten
szeretete. A Felsőbb Éned, amivel rendelkezel, ez az ezoterikus dolog, amelyet nem láthatsz, úgy tűnik ez a ragasztó,
amely lehetővé teszi, hogy a kvantum effektus működjön… úgy tűnik, mindent kiegyenesít. Ez benned az egyedülálló.
Intelligens sejtek?
Beszéljünk az intuitív mozgásról. A korszerű orvostudomány nem szereti ezt, hogy léteznek Fénymunkások, akik saját
testüket használják arra, hogy megvizsgáljanak vegyszereket és az élelmiszereket, amelyeket bevisznek a szervezetükbe.
Kineziológiának hívjátok – az izmok próbája. Valahogy, valami módon, tested állítólag többet tud, mint az agyad vagy az
intellektusod, mégpedig, hogy mi a jó neked és mi a rossz. Ezért sok Fénymunkást láthatsz, amint sétálgatnak és végzik
ezeket a próbákat testükön, persze ez nagyon furcsa azoknak, akik nem fogadják el ezt a hiedelmet. „Fura bogarak!”
mondják: „ez a legnagyobb badarság, amit valaha is láttam. Mit csinálnak ezek az emberek?”
Szemléljük csak meg ezt a dolgot. Hajlandó vagy-e átlépni ezt az ezoterikus küszöböt velem? A tervek szerint
biológiádnak mi a feladata? Kedves társam, azt szeretném ha egy kicsit lassítanánk. (Kryon úgy beszél Lee-hez, hogy
senki ne hallja, kivéve, hogy Lee ezt minden alkalommal elmondja) Mi lenne, ha egy betegség lenne a testedben?
Tegyük, fel olyan valami mint a rák és ez benned van a jelen pillanatban. Ó te értelmiségi, akinek az agya az evolúciós
létra csúcsán van, mért van az, hogy te erről nem tudsz? Miért nem figyelmeztetett az agyad? Vajon nem vagy
behangolva minden egyes sejted szerkezetébe? Nem kellett volna az agyadnak megkapni már az üzenetet, hogy valami
növekszik benned, ami nem csak, hogy nem oda való, de még a halálodat is okozhatja? A testedben minden rendszer be
van kábelezve, hogy beszéljen az agyadhoz. Akkor tehát, miért nem tudtál erről?
Elárulom. Ilyen módon lettél kialakítva, mert a tested a túlélésről szól és ELSŐSORBAN mindig túlélő módban működik.
Ha létezne egy idegi protokoll, hogy minden alkalommal értesítsen, amikor a tested immunrendszere akcióba lendül,
állandó aggódás lenne az életed – ez pedig nagyon káros a túlélésre. Nem, ettől meg vagy kímélve. Egy teljes mértékű
blokád működik. Ott hordozhatod magaddal mindenfelé és amikor véletlenül felfedezed, túl késő. Úgy tűnik, ez nem
igazán van rendben, ugye? Azonban, te egy olyan tudatossággal vagy tervezve, ahol az agyad biztos benne, hogy a
tested védelmi rendszere elég jó ahhoz, hogy gondot viseljen mindenről és hogy ne háborgasson téged a részletekkel.
De a sejtszerkezeted mindent tud róla, elhiszed? Minden sejt tud róla, mi történik. Tehát akkor, rendelkezel egy tudat
alatti rendszerrel, amely kezeli ezeket a dolgokat. Hónapokkal ezelőtt, talán napokig folyt egy ütközet a sejtjeidben, te
mégis mentél a dolgodra, fogalmad sem volt erről. Tehát, létezik egy rendszer, amely hordozza a belső tudást arról, hogy
mi is történik a sejtrendszeredben és jelenti azt neked. Csakhogy ez kívül van azon a körön, amit intellektusnak neveztek
(a logikus gondolkodóknak nagyon nehéz elhinni) és kineziológiának hívják.
Próbáld ki. Tested majd megadja az információt, de olyan módon kell kérdezned, ami messzire megkerüli az intellektust.
Hogy valós lesz-e az információ? Sokan foglalkoznak vele, valós feljegyzések vannak róla. Ugyanezt az eljárást
alkalmazod, amikor az ingát használod információszerzésre. Ujjaid tartják az inga láncát, vagy zsinórját és attól függően,
hogy milyen irányban indul, segít eldönteni, hogy mi a jó neked. Mégis sokan, akik ezt látják, sikoltozva menekülnek
onnan! „Biztos, hogy valami gonosz felekezethez tartozol!” mondják. Valahogy összekötik azt, amit te csinálsz, a
mitológiával. „Ördögi energiákkal cimborál” mondják. „Ingát használ.”
Hogy mi történik ebben a folyamatban az ingával, nagyon egyszerű „ez mini kineziológia.” Szó szerint az ujjaid izomzata
válaszol a sejtszerkezettel kapcsolatos kérdésre, anélkül, hogy te képes lennél befolyásolni. Ahogy igyekszel nagyon
nyugodtan tartani az ujjaid, az izmaid megmozdulnak, hogy közöljék veled az üzenetet – kimozdítva az ingát az egyik,
vagy a másik irányba. Egy belső intelligencia kísérli meg megkerülni az intellektust, izmaidon keresztül és működik a
dolog. Mit gondolnál az olyan orvosról, aki az ingát lengeti minden alkalommal, amikor választ akarsz gyógyszereid
adagolásáról. Nos, vannak ilyenek. Egy éppen itt van (Kryon nevet). Ha úgy gondolod, használd ezt a módszert, hogy
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megtudd mi történik a testedben. Mi felel meg legjobban neki? Milyen élelmiszerekre vagy allergiás? A tested tudja
mindezeket a dolgokat. De az intellektus túlélő módban van - 3D-s skatulyában – és nem akar tudatni veled semmit.
Asztrológia
Lépjünk most egy más témához. Az asztrológiához. Sajnos, ma este nem beszélhetek nektek az asztrológiáról, mert nem
ezoterikus. Az ezotéria a végsőkig tudományos. Ez a legrégebbi tudomány a bolygón. Így hát, elhalasztom az asztrológiát
holnapra. Elmondom majd a fizikai részét, hogy működik és miért működik. Lehet, hogy éppen a varázslattól fosztom
majd meg, ami sokaknak nem fog tetszeni, mert ők szeretik mindazt a misztikumot körülötte. A miszticizmus definíciója
pedig, Isten meg nem magyarázott tudománya.
A számmisztika (numerológia) – egy energiarendszer
Olyan témának szeretnék nekikezdeni, ami igen nehéz és aminek a meghatározása ezoterikus. 3D-s részed teljes
mértékben fel kell függesztened, ennek a magyarázatnak az idejére, hogy egyáltalán közelébe jussál a megértésnek. Ha
azt kell elmondanom, hogy működik a numerológia, a fátyol túlsó oldaláról kell mesélnem nektek. A kvantum-lét egy
dimenziók közötti állapotáról kell mesélnem, ami bemutatja, hogy számodra hogy működnek a dolgok, de aminek
egyáltalán nem vagy tudatában.
A valóságnak ezen a húrján, amelyen te élsz és amelyik lineáris - egy időkeretben, ami annyira korlátozó – nem tudod
megállítani az órát. Állandóan jár, függetlenül mindentől. Visszafordítani sem tudod. Csak egy irányban halad és
állandóan halad. Nem tudod megállítani. Nem haladhatsz gyorsabban előre, hátrafelé meg egyáltalán nem. Micsoda
korlátozás! Képzeld most el, hogy eljutsz egy olyan helyre, ahol egyáltalán nincs idő, ahol valóban minden irányban
mozoghatsz egyszerre. Ez rettenetes mértékű konfúzió lenne számodra, mert minden véletlenszerűnek látszik. Ahelyett,
hogy egy szabályos, egyszerű 3D-s valóság lenne, úgy néz ki mint egy káosz!
Látsz minden lehetséges potenciált a saját és a szomszédod számára, a bolygón mindenki számára, mind együtt, egy
helyen. Senki nincs belekényszerítve egy időkeretbe. Tehát, nem csak annak a lehetőségét látod, hogy esetleg mit fogsz
tenni miután elhagyod ezt a találkozót, de annak a lehetőségét is, hogy mit szoktál tenni ott, amit múltnak hívtok –
minden lehetőség ott lenne, amit elszalasztottál, vagy amit nem tettél meg, minden együtt, egy helyen. El tudsz képzelni
valamit, ami ilyen kaotikus? Csak állsz és bámulsz, mert az egész olyan zavarba ejtő és szervezetlen. Csak annyit
mondasz: „Vissza akarok menni arra a lineáris vonalra, ahol olyan egyszerű volt az egész.”
Ez a kvantum állapot. És számodra, ahogy átléped a 3D küszöbét ebbe a kvantum állapotba, még ha csak érintőlegesen
is, kaotikusnak tűnik - hihetetlenül kaotikusnak – mert nincsenek látható szabályok. Látszólag nincs „rendszer”, mert a
dolgok, amelyeket látsz, nem úgy következnek, ahogy azt elvárnád a 3D-ben. Nem olyan módon egyszerűek, egyedüliek,
vagy szervezettek, ahogy azt te fel tudod fogni. Csak azt hajtogatod: „engedjetek ki innen.” Azzal a helyzettel
hasonlítható ez össze, amikor egy születésétől fogva világtalan Ember, a legújabb tudományos felfedezéseknek
köszönhetően, hirtelen képes lesz bizonyos mértékben látni. De amikor ez megtörténik, csak annyit mond: „Takarjátok le
a szemeim! Ez annyira más, mint amihez hozzászoktam, amúgy sokkal egyszerűbb.” Ez történik a 3D-s átlagemberrel,
amikor átlép a fátyolon és káosznak tűnik neki az egész. Nem az… de nem is az, amihez hozzászokott.
Még a legjobb tudósaitok is sok nehézséggel néztek szembe a kvantumfizika korai éveiben. A látszólagos szervezetlenség
és véletlenszerűség láttán tiltakoztak. Ilyen közhelyeket pufogtattak: „Az én Istenem nem lehet egy kaotikus Isten. Nem

akarok egy kaotikus rendszer része lenni. Az Univerzum nem így működik. Kell létezni egy rendszernek, kell létezni egy
tervnek, kell hogy létezzenek törvények és nem káosz.” És igazuk van. Egyenlőre annyit mondunk, hogy ami 3D-s
konfúziónak tűnik, az kvantum szinten szervezés. Valóban létezik egy rendszer és ez a vibrációról és az energiáról szól.

Ebben a rendszerben minden, ami egy bizonyos frekvencián rezeg, olyan potenciálokat hoz létre, egy interdimenzionális
módon, amelyek ennek a rezgésszámnak a „jelzését” hordozzák. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni. Ezek akkor „jelzett
potenciálokká” válnak. És olyan potenciálokat képviselnek, amelyek legjobban megfelelnek arra, hogy megjelenjenek a
3D-s valóságban, mert egyedi vibráció veszi őket körül, szemben azokkal, amelyek nem rezegnek. Ráadásul, ott vannak a
rezgés húrjai, gyönyörűek és amelyek ott feszülnek minden potenciál között. Ott vannak a húrok abban, ami neked úgy
tűnik káosz, ott vannak két ember között, amikor találkoznak és ott vannak köztük, amikor teszik a dolgukat. Ti ezt
véletlennek hívjátok, de a Fénymunkás szinkronicitásnak. Akárhogy is nevezed őket, egy szabályokkal rendelkező
rendszert képviselnek, de olyan szabályokkal, amelyek nem illenek a 3D-be.
Sokan mondják: „Nincsenek véletlenek.” Ez a megállapítás méregbe hozza a logikus gondolkodókat, akik akkor ilyeneket
mondanak: „Ez a legnagyobb badarság, amit valaha is hallottam. ’Nincsenek véletlenek?’ Persze, hogy vannak.” Nem,
véletlenek pedig nincsenek. Ezek a megfelelő potenciálok megnyilvánulásai a kvantumjellemzők rezgésszámán alapuló
valóságban és azzal van kapcsolatban, amit ti társ-teremtésnek hívtok. Ez nem feltétlenül az, amit tervezésnek hívtok, de
jelen van benne a szervezés.
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Ez egy gyönyörű rendszer. Mondd: Mi hozott téged ide? Látomásod volt? Van itt valami különleges – egy energia talán?
Igen, van. Tudom, kik vannak itt. És úgy gondoljátok, ez véletlen? Mi hozott ide, hogy itt ülj előttem, ebben a teremben?
Mi vezetett oda, hogy e sorokat olvasd, vagy a felvételt hallgasd? Hát erről beszélek. Ez nem véletlen. Itt egy rendszer
működik és te része vagy ennek a rendszernek.
Mondod-e minden alkalommal, amikor 11:11-et látsz az órán: „Óh, micsoda véletlen!” Vagy talán tudod, mit jelent a 11es szám energiája a számmisztikában? Megvilágosodást, felvilágosulást. Két számjegy egymás mellett, mindegyiknek a
jelentése egy új kezdet. Ha megtörténik, hogy két mester-szám együtt van, az megvilágosodást, felvilágosulást jelent. És,
miért mutatkozik ez olyan gyakran neked? Mert ez a mostani korszak jele. A korszak számjegye. A numerológia vibráció.
Amikor azt vizsgálod, hogy mi a jelentősége és megnézed, mit jelenthetnek a számok az életedben, figyelj oda! Ezt a
rendszer hozza létre és a numerológia tökéletesen illeszkedik a vibrációknak ehhez a rendszeréhez.
Lépj át velem egy másik küszöböt és figyelj egy kicsit a tarot kártyára, amelyet egyesek úgy is hívnak, hogy az ördög
bibliája. Kiteríted a lapokat és valamiképpen meg fogják mutatni, hogy mit tegyél. Hát ez nem jövendőmondás? Nem. A
tarot nem az, aminek gondolod. A tarotnak semmi köze a jövendőmondáshoz. Idehallgass: Ha csak most hallasz erről
először, hadd mondjam el neked, mi az. A tarot kártya egy gyönyörű, intuitív módja a káosz kiegyenesítésének egy
pillanatra, csak egy pillanatra. Ennek a rendszernek a segítségével megláthatsz bizonyos dolgokat az életedben, ami segít
abban, hogy energiáidat jobban megértsd. És még egyszer, azt mutatja meg neked, amiről az intellektus nem tud. Mert
felfedi a rendszerben jelenlévő vibráció energiáját, éppen amiről beszéltünk.
Micsoda csodálatos rendszer is ez! Ezoterikus. Tetszik vagy nem, így van. A numerológia nagyon régóta a
rendelkezésetekre áll. Végülis, nem az új kor hozta ezt nektek. Ez egy régi dolog. Lehetséges az, hogy az ősök tudtak
valamit, amit te csak most leplezel le nekünk? Lehetséges az, hogy tudtak a számokról és egész idő alatt használták
őket? Lesznek olyanok, akik majd azt mondják: „A számmisztika szerint, ez év szeptemberében biztos, hogy történni fog

valami. Mert a 2007 egy kilences év és a szeptember is egy kilences. Hogy is van ez?”

A kilences év (2007) rezgésszáma valaminek a végét jelenti, beteljesedést, valaminek a becsomagolását. Rögtön a
következő év, a 2008-as, egy egyes év (2008=10=1). Ez újraindulást jelent, egyedülállóságot és új kezdetet. Ez minden
kilenc évben megtörténik. Van ugye a kilences és az egyes. Ez csak matematika. De ki hozta össze a kilencéves
ciklusokat? Írd a számokat egymás mellé és nézd, mi történt velük, illetve a körülöttük lévő lehetőségekkel. Szeretném
valamire felhívni a figyelmedet – amikor ez utoljára történt (a kilenc-éves ciklus), az egy olyan év volt, amelyre az
Armageddon volt megjövendölve, amit aztán nem kellett megélnetek. Fölfigyeltél erre? Mindig ott a lehetőség a
változásra, hogy egyik dolog befejeződjön és kezdődjön egy másik és íme, itt vagytok, újra a kilences évben. Erre azt
mondhatnád: „De 2007-ben, a kilencedik hónap, valami kell, hogy történjen, történni fog valami, ugye?”
Van több dátum is abban a hónapban, amelynek szintén kilences vibrációja lehet. Például 18-a, esetleg 27-e? „Nos,
Kryon, mi fog történni valamelyik napon ezek közül?” Elárulom nektek, mi fog történni, azokon a napokon talán majd
valaki ráhangolódik az ezoterikára, valaki meg talán egyszerűen tovább megy és nem törődik vele. De elmondom, hogy
mi fog történni: Ez ugyanaz a nap, mindenütt ezen a földön, bármelyik nap legyen is az, ünnepelni fogjuk. A változás
fergeteges ünneplésének egy napja. Ne féljetek ezektől a dolgoktól. A numerológia elárulja nektek, amit az intellektus
nem, így ebben az esetben tanácsokat ad nektek a földről magáról, a pályáról, amelyen haladtok és arról, amit tesztek.
Válasszátok ki ezt a napot és tartsatok csoportos összejöveteleket. Válasszátok ki ezt a napot és ünnepeljétek azt a tényt,
hogy 2012 felé haladtok. Éppen ahogy a Maják megmondták. Ez a megvilágosodás ideje, egy olyan rezgésminta, aminek
az ismétlődését látták több ezer éven keresztül, mikor is a bolygó rezgésszáma megemelkedett, majd lecsökkent. Hát
ezzel foglalkoztak az obszervatóriumaikban, a napot vizsgálták és a holdat. Kalkulálták az ezoterikát!
A föld rezgésszámának változásait ábrázolták és sikerült nekik. Most, ebben a kilencedik évben, a kilencedik hónapban és
egy kilences rezgésszámú napon, szánj rá időt és mondd ki: „Köszönöm Szellem, hogy itt vagyok, hogy élek és hogy itt,

ezen a bolygón végre tudom hajtani a változást magamon, egészségemben és a családom iránti szeretetben. Köszönöm,
hogy Világítótorony lehetek ebben az időszakban!” Tisztában vagy vele, hogy nem ez volt az eredeti terv, abban az
időben, amikor még csak gyerek voltál? Valami megváltoztatta. Csak nézz utána Nostradamus jövendöléseiben. Többé
már nem érvényesek. Valóban nem. Lecseréltétek és megváltoztattátok, sarkon fordultatok. Ez a számmisztika… egy
energiarendszer.
Elmúlt életek
Ó, a nagyágyú! Mondják majd sokan: „Hogy tud bárki is olyan ostoba lenni, hogy hisz az elmúlt életekben? Egyáltalán

semmi bizonyíték nincs rá. Hogy tudsz egy olyan dologhoz ragaszkodni, hogy elmúlt életek?”

Erről az emelvényről nem fogsz semmilyen bizonyítékot kapni az elmúlt életekről. Soha nem lesz semmiféle abszolút
tapasztalati, kézzelfogható bizonyíték. Lesz sok közvetett és kísérleti bizonyíték vele kapcsolatban, de soha semmi, hogy
valóban bizonyítsa. Vagy rendelkezel egy intuitív megerősítéssel és akkor megvan a tudás, vagy nem. Feltesszük azonban
a kérdést, mi vezette a személyiségedet, hogy annyira másnak szüless, mint a nővéred, vagy a fivéred, ugyanazoktól a
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szülőktől? Mi tett olyan egyedivé? Honnan szerezted a fóbiáidat, amelyekről senki nem gondolta volna, hogy rendelkezel
velük, hiszen még nem volt élettapasztalatod, hogy létrehozd őket? Mitől van, hogy bizonyos dolgokat meg akarsz tenni?
Miért lesz művész egy művész? Mindez véletlenszerű? Úgy gondolod, hogy mindez a biológia sokszínűsége miatt van így,
ahogy azt a tudomány magyarázza, vagy talán létezhet egy rendszer?
Vajon a lehetőségek kvantum mivoltában, amiről meséltem, lehetséges, hogy már éltél ezelőtt? A válasz az, hogy igen. A
válasz, hogy már sokszor. A válasz az, hogy aki hajlandó eljönni egy olyan összejövetelre, mint ez is, nagyon is tisztában
van ezzel. Az öreg lelkek összejönnek, hogy megtanulják ezeket az ezoterikus dolgokat. Az öreg lelkek vonzódnak
ezekhez az intuitív dolgokhoz. Öreg lelkek vannak itt a teremben. Tehát a hitet azok szerzik meg, akik kutatnak az
igazságuk után, mert ez része isteni mivoltod tanulmányozásának. Ostobaság azoknak beszélni erről, akiket nem érdekel,
vagy azoknak, akik intellektuálisan kötődnek 3D-s skatulyájukhoz.
Olyan információt kaptok most tőlem az elmúlt életekről, amilyet talán eddig még nem hallottatok, de amit nem árt, ha
tudtok. Mert ez a legkevésbé megértett része az Emberi Lénynek. Először is tudnod kell, hogy: Nem járul hozzá a
ragyogásodhoz, ha tudod ki voltál, vagy mit csináltál. Bizony, útjában van az életfeladatodnak. A figyelmed elterelése.
Ezért van titokban és jól elrejtve, nem ok nélkül van ez így elhatározva. Kaptok tőlem néhány adatot és el szeretném
nektek mondani, hogy ezek a dolgok nagyon becses, értékes információk. Ez most nem az ezoterikus szabályok, vagy
doktrína tanulmányozások ideje. Ezek nagyon értékes dolgok, amelyek azt kell, hogy megmutassák neked, mennyire is
szeretnek téged a rendszerben. Létezik egy rendszer!
Minden, amit ezen a bolygón, az összes életedben spirituálisan megtanultál, kollektív. Egy olyan helyen van elraktározva,
ahonnan egyenesen a DNS-edbe töltődik, ezoterikus szinten, a dimenziók közötti állapotban, amikor megszületsz. Újra
magadhoz veszed, akár használod, akár nem és soha nem kell visszafelé menned és újra tanulni dolgokat. Minden, amit
megtanultál az összes életedben, elteszed és megmarad a következő alkalomra. Nem tudtad? És minden amit tenned kell,
hogy szabad, spirituális döntéseddel kinyisd az élettapasztalat korsóját és kiárad a századok bölcsessége. Maguk a
tanítók, akiket ott látsz az emelvényen ezen a hétvégén, ők is ezt tették ezelőtt! Már megélték ezt és jól érzik magukat
benne. Ez nem néhány év földi lét terméke. Ezredévek kellettek ehhez. Ez az igazság, éreznetek kellene ezt, kedveseim.
Hadd mondjak el még néhány értékes dolgot: Van egy barátod, aki veled van minden utazásodon és még csak nem is
tudsz róla. Ezt a dolgot ti Felsőbb Énnek hívjátok, amelyet még definiálni sem tudtok igazából, egy többdimenziós
részetek – Isten egy darabkája. Egy dimenziók közötti része a rendszernek, amely az, ami. A látszólagos káosz része és
ez egy olyan valami, ami közös, minden egyes elmúlt életedben, amit végigéltél. Tudod, minden egyes alkalommal
ugyanaz a Felsőbb Éned, amikor leszületsz. Ez része annak, amit lelkednek hívsz és ez ugyanaz a Felsőbb Én. Egy
pillanatra gondolkozz el ezen. Mit jelentsen ez?
Mondok többet. Mivel a Felsőbb Éned és az elmúlt életeid tapasztalata, mindkettő ahogy te neveznéd, „kvantum
állapotban” vannak (dimenzió-közöttiek), felvetődik a kérdés: valóban elmúlt életek-e ezek, amikor olyan, hogy idő, ott
nem létezik. Hogy használhatod egyáltalán az „elmúlt” szót? Ha viszont nem elmúlt élet, akkor micsoda? Akkor az egy
jelenlegi élet, ugye? Minden, amit megtanultál, annak a felhalmozódása, hogy ki is vagy te, amikor ezen a bolygón élsz.
Bölcs, öreg lélek, ha esetleg nem is érzed úgy, hogy fel vagy töltve bölcsességgel, de néhányan közületek tudják, miről
beszélek – és tényleg, fel vagytok töltve tudással. Rendelkeztek „az Univerzum utcai bölcsességével” és ezzel tisztában
vagytok. Ez ugye, intuitív dolog. Nem tudjátok teljesen felfogni, de tudjátok, hogy ez az igazság. Ez a Felsőbb Én ismer
minden egyes Emberi Lényt, aki voltál. És ezek nem sorban állnak, vagy halomba rakva, esetleg lista van róluk készítve.
Mind össze vannak keverve egy „edényben” és ott vannak az „öledben”. Amit tehát az előbb megtanulhattatok, a
következő: Azok, közületek, akik szeretnék, el tudják érni ezt az edényt, elvenni a legjobb részeket minden egyes életből
és alkalmazni azokat a jelenlegi életükre! Abból az egyszerű okból, kedves Emberi Lény, mert ott vannak. Részei a
rendszernek. Egyáltalán nem múltbéliek. Áldott az az Ember, aki bejut az Akashába, megszerzi a bölcsességet, magára
veszi a tanítót, az isteni szeretet szenvedélyét, a szerzetest, a kedves nővért, a sámánt. Mind ott van! Része a
rendszernek, ahol rá fogsz ismerni az igazságodra, mert most már tudod, miért is olyan egyedülálló, mert magában
foglalja a századokat, amelyeket itt töltöttél. Ezek a tények az elmúlt életekkel kapcsolatban.

„Kryon, én hiszek az elmúlt életekben. Hiszek a kineziológiában. Még a számmisztikában is hiszek, mert láttam működni.
Mindezekkel a dolgokkal rendben vagyok. De számomra valóban nehéz dió a Lemúriaiak a hegy belsejében.” (Nevetés)
Rendben. Gyere velem, hogy együtt rakjuk össze ezt a képet. Arra kérlek, függeszd fel egy pillanatra a hiedelmeidet és
lépd át velem ezt a lépcsőt. Az emberiség nagy része azt mondja, Isten örökkévaló. Bármi is legyen Isten számodra, - a
Forrás, a Szellem, az Intelligens Teremtő, A Világegyetem teremtője, az Intelligens Tervezés - legtöbben úgy érzik, hogy
ez örökkévaló. Isten mindig volt és mindig lenni fog. Isten több helyen is lehet ugyanabban az időben. Ezt mindenki
tudja. Isten beszélgethet éppen most veled, ugyanakkor mással is – talán még valakivel a múltban is. Mi kell hogy legyen
Isten, hogy mindezt meg tudja tenni? Nyilvánvaló, hogy Isten kvantum állapotban van. Csak ilyen módon lehetséges.
Gondold csak el: Egy bizonyos szinten Isten találkozik minden lélekkel, aki éppen most távozik, a nap minden percében.
Isten köszönt minden újszülöttet, minden percben, mindenütt a bolygón. Micsoda egy Isten! Mindenhol, ugyanabban az
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időben, kortalanul, bármilyen időkorlát nélkül. Isten ott van a lehetséges jövőben, a múltban és itt most. De bátorkodnále alkalmazni ezeket a tulajdonságokat egy olyan teremtményre, aki a bolygón él, vagy szokott élni? Erre te: „Persze,
hogy nem, ez butaság. Ne is beszélj ilyenről. Ez istenkáromlás!” Lesz köztetek, aki már kezd türelmetlenkedni, hová
akarok kilyukadni ezzel? Az Emberi Lények, akik megtanulják, hogy átlépjenek kvantum állapotba, olyan Emberi Lények,
akik időtlenné válnak. Ezt teszed, amikor meditálsz. Vajon szoktad érezni? Vajon tudtad-e, hogy társam fizikai testének
órája megáll, amikor közvetít? Már beszéltünk erről ezelőtt. Amikor átlépsz a fátyolon, felfüggeszted a 3D-s linearitásod.
A Lemúriaiak is ezt tették, de fizikailag. Rendelkeztek azokkal a DNS rétegekkel, amelyek lehetővé tették nekik, hogy
megértsék a kvantum állapotot, úgyhogy nekik sok gyakorlatuk volt a bölcsességgel, hogy „hogy kell”, ami ezeket a
dolgokat illeti. Azért tudták ezt megtenni, mert magukra tudták ölteni a rezgésszám megváltoztatásának idő-kapszuláját.
Ha ez a föld valaha is túl lesz az Armageddon kihíváson, (ami már megtörtént) és a 2012-es ígéret felé mozdul (amit épp
most tesztek) ez az idő-kapszula fel fog nyílni és a bölcsességük kiömlik erre a bolygóra. Képesek lesznek arra, hogy ezt
megtegyék, mert Isten ott van a DNS-ükben, akár csak nektek! Hát, elég kísérteties, ugye?
Gondolkodj el ezen. Kik voltak ők? Ők éppen olyanok, mint te! Társak ebben az új korszakban. Annyira szeretik az
emberiséget, hogy amikor láttak bizonyos dolgokat közeledni, amelyek majd megrövidítik fajuk fennmaradását (a
jégkorszak visszahúzódása, 50.000 évvel ezelőtt, ami lehetővé tette a víznek, hogy elárassza országukat), magukra
öltötték ezt a dimenziók közötti állapotot. Biztos azt gondolod, „Nos, jó hosszú ideig vártak!” Hát, nem így volt. Kérdezd
csak meg őket. Számukra ez olyan, mintha tegnap reggeliztek volna Lemúriában. Ahol ők most vannak, az egy időtlen
állapot és a másodpercmutató megállt az órájukon. Úgy tűnik csak átmentek az utca túlsó oldalára és már itt is vannak!
Hát, hogy is van ez, azzal a heggyel? Tulajdonképpen, nagyon egyszerű. Ez egy gyülekező hely, amit kiválasztottak
maguknak. Csak egy gyülekező hely, ahonnan szervezik a segítséget azok számára, akik majd eljönnek és kérik. Minden
alkalommal eddig, amikor itt ültem társammal, ezen az emelvényen, ezen a varázslatos helyen, emlékeztettelek
benneteket erre és most újra elmondom. Arra biztatunk, vigyél haza magaddal egy Lemúriait! Ők egyszerű emberek, akik
ezelőtt éltek, egy ősi-ősi időben, akik fejlett technológiával rendelkeztek a sejtrendszerükben (kvantum tudatosság).
Kvantum állapotban voltak a bolygón lévő elemekkel. Ez annyira lenyűgöző? Mit tudsz a saját korod bennszülötteiről? A
Lemúriaiak ismerték a bolygókat, a biológiát, a DNS-t, a mágnességet. Most úgy lépnek elő, mint azoknak a segítői, akik
el kívánnak indulni közületek ezen a dimenziók közötti utazáson. Ez a rendszer része.
Végül, most már befejezzük. „Kryon, én olyan nehezen boldogulok Istennel. Hol van Isten? Azt várjuk, hogy Isten lejöjjön

és tegye rendbe ezt a bolygót. Ó, én olyan nagyon várom a békét, mindaz mellett, amit a hírekben látunk. Létezik
valóban Isten? Milyen bizonyíték van rá?”

Nos, menj és kérdezd meg a csillagászaitokat, ők illesztik az energiákat és a lehetőségeket össze. Éppen nagyban
vakarják a fejüket. Mi az intelligens tervezés? Nem mondják ki az Isten szót, de mondanak sok minden mást. „Létezik egy
rendszer” mondják. „Talán nem is olyan véletlenszerű, ahogy mi gondoltuk” mondják. Látják, de nem tudják
meghatározni. Tudják viszont, hogy intelligens és hogy minden valószínűség ellenére, ez teremtett bennünket.
Tudjátok, mit tesz az ember, amint elér egy bizonyos korhatárt? Kutatni kezd a Teremtő után! Tudtad ezt? Majdnem
olyan ez, mint egy felszólítás, hogy valami történik a DNS-edben és arra kér, hogy találd meg Istent. Amikor a bolygó
több mint 85%-a olyan vallással rendelkezik, amely hiszi a tényt, hogy a lélek örökkévaló, meg kell vizsgálnod, miért van
ez így. Egyesek Istent egy épületbe akarják bedugni. Ők csak akkor boldogok, ha tudják, hogy ott van, így bármikor
meglátogathatják és imádhatják. És ti, a többiek? Ti belülről akarjátok megtalálni, mert évszázadok tapasztalatával
rendelkeztek, amely szinte kiabál felétek, hogy ott van, találjátok meg. Azt akarod tudni, hogy valóságos-e Isten? Van-e
hozzá bátorságod, hogy este egyedül leülj és kimondd: „Édes Istenem, tudni akarom, hogy itt vagy-e, vagy sem. Tiszta
szándékkal arra kérlek, mutasd meg nekem.” Megvan-e benned a bátorság, hogy ezt megtedd? Ezen az éjszakán biztos
nem jön álom a szemedre, mert az angyalok, akik egész életedben ott álltak melletted, elkezdik tenni a dolgukat.
Jóváhagyásodat adtad, hogy elkezdődjön a gyógyulás, hogy egy részed interdimenzionális legyen, hogy meglátogasd a
kvantumállapotot, hogy hosszabb ideig élj és békésebb legyél és hogy békét teremts országodban. Kezdesz majd olyan
módon közlekedni a kvantum intelligenciában, hogy szó szerint oda szállítja majd a gondolataidat és imáidat, ahová
menniük kell. Isten társává leszel és te vagy az, aki hordozza a fényt, mert ezért könyörögtél Istenhez, hogy elvidd
mindazoknak, akiknek szüksége van rá. Tudod, része a rendszernek az, amire olyan sokan mondták, hogy kaotikus, de
nem az. Ó, inkább gyönyörű és kedves. Láthatod a húrokat, ahogy rezegnek és mindezt okkal – egyáltalán nem kaotikus.
Szándékoddal pedig irányíthatod, megteremtheted saját igazságodat, megteremtheted saját valóságodat,
megteremthetsz egy olyan életet, ami nagyon különbözik attól, mint amiről azt gondoltad, hogy a tiéd. Ez az ezoterika. Ez
Kryon üzenete. Holnap majd a fizikáról beszélünk. Ma este Isten szeretetéről. Ez az üzenetem ezen a tiszta csatornán
keresztül, aki itt ül előttetek ebben a székben. Tudjátok, mi nem hagyjuk el az épületet éjszakára. Ti igen! Amikor holnap
visszajöttök, mi még itt leszünk mindannyian.
És így van ez.
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