A rendszer - 2. rész - Megérteni, hogy ki vagy?
A fénymunkás kézikönyve sorozat - 5. lecke
Granada, Spanyolország - 2007. augusztus 19.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelhandbook05.html )

Ezt az anyagot újraközvetítettük (Lee és Kryon) és kiegészítettük a még tisztább megértés érdekében. Nagyon sokszor a
külföldi találkozók nagyon alapvető információkat tartalmaznak Kryontól, de sok minden érzelmileg kerül átvitelre, amit az
írott szöveg nem tud visszaadni.
Az élő közvetítést az angol-spanyol oda-vissza fordítás jellemezte és nagyon nehézkes az eredeti átiratot olvasni. Nagyon
sok rövid angol mondat van benne és töredezett (mert nem halljátok a tolmácsot). Tehát a jobb olvashatóság és
érthetőség kedvéért úgy lett megszerkesztve, hogy folyamatos legyen. Ráadásul Kryon kiegészítette, hogy olyan világos
legyen, amilyen az élő eseményen volt. Tehát élvezd ezt a kiegészített üzenetet, amely Granadában, Spanyolországban,
2007. augusztus 19-én hangzott el, mint a második része az üzenetnek.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Az ajtó köztünk gyorsan nyílik a társammal, ennek pedig az oka, hogy én soha nem is távoztam. Ő már annyira
hozzászokott Kryon energiájához, hogy mindig ott vagyok az ajtó másik oldalán. Ezt talán nehezen tudjátok elképzelni, de
ez nem más mintha a saját Felsőbb-Énetekhez beszélnétek. Mindig is arra bátorítottuk az emberiséget, hogy különböző
módokon közvetítsék az üzenetet. Nevezheted aminek akarod, de amikor a bolygó műremekeit szemléled, kétségbe
tudod-e vonni, hogy Istentől valók? Közvetítve lettek. Amikor a bolygótok legnagyszerűbb zenéit hallgatod, vajon
tisztában vagy-e vele, hogy a vezetéken keresztül áramolva jutott el hozzátok? Ez az energia mindig elérhető, állandóan
része a rendszernek.
Számotokra eltelt egy egész nap, mióta utoljára beszéltem az utolsó kommunikáció óta. De számomra ez csak egy
pillanattal ezelőtt történt. Így most folytatjuk a tanítást ezen a második napon. Röviden, a rendszerről beszéltünk.
Elmondtuk, hogy egy elég zavarba ejtő hely ez az interdimenzionalítás, ahogy ti a fátyol másik oldalát hívjátok.
Elmondtuk, hogy ez egyáltalán nem egy hely, hanem inkább az energia interdimenzionális állapota, ahová bármikor
eljuthattok amikor csak akartok. De a 3D-s érzékelésetek miatt azt akarjátok, hogy ez egy hely legyen. A valóságotok ezt
így akarja látni. Ám, ha visszaemlékszel a tanításra, meg fogod érteni, hogy ez az interdimenzionális energia állandóan
körülötted van. És amikor átjutsz ebbe a térbe, az gyakran kaotikusnak és zavarosnak tűnik. Ha előfordul egy ilyen
helyzet, hogy abba az állapotba kerülsz, nem tudod megérteni mi is történik.
Most pedig, hadd vázoljam le nektek azt a logikát, ami úgy tűnik hiányzik. Ebben a térben ami interdimenzionális, ott van
minden lehetőségetek. Azok a lehetőségek, hogy mit fogsz csinálni, kivel fogsz találkozni és hogy mi a célja az életednek.
Azért tűnnek olyan zavarba ejtőnek ezek a dolgok, mert közülük még egyik sem nyilvánult meg. Tehát az energiának
ebben a szövedékében, ott van az életed összes lehetősége, plusz a többieké körülötted. A logika a következő: Amikor
meglátogatod ezt a helyet, egy adott szándékkal, amikor alkalmazod ezt az interdimenzionális energiát, akkor
megrajzolod azokat az energiavonalakat, amelyek „kutatják és megtalálják” azokat a lehetőségeket amelyekért
imádkoztál. És miközben talán azt gondolod, hogy ennek semmi értelme, vannak mások is akik ugyanezt csinálják. És
ahol ezek a vonalak találkoznak, az a szinkronicítás. Nem várom el tőled, hogy ezt megértsd, mert ez egy
interdimenzionális nyelven történik. De mégis azt állítom, hogy azok akik a meditatív olvasás állapotába kerülnek, meg
tudják azt neked mutatni.
Tegnap azt mondtuk, hogy ez a nap egy gyakorlati nap lesz, ahol majd az Emberekről beszélünk és a rendszerről és így is
lesz. Azzal kezdjük, hogy megadunk hat alapelvet. Habozunk szabályoknak nevezni őket, tehát azt mondjuk, hogy ezek
segítő utalások. Olyan utalások, amelyek segítenek megmutatni és dolgozni a rendszerrel. A rendszer megmutatásán azt
értjük, hogy ténylegesen kapcsolatba lépni vele és használni azt. Soha nem fogjuk azt kérni tőled, hogy értsd meg. Olyan
sokszor hallottátok már a kifejezést: „Isten útjai kifürkészhetetlenek.” Nos, ez csak a 3D-s teremtmény számára
titokzatos! Valójában viszont kiemelkedő logika és értelem van benne. Egyáltalán nem titokzatos. Ezen alapelvek közül
talán majd néhány ismerősnek hangzik, mert már használtuk őket korábban más leckékben. Azonban ez az első alkalom,
hogy ebben a formában, egybefoglaltuk őket.
Az első alapelv a legfontosabb: Semmivel kapcsolatban ne gyárts feltevéseket. Ez azt jelenti, hogy el kell vetned a
három-dimenziós elképzelésedet azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek a dolgok, amikor veled és a Szellemmel
kerülnek kapcsolatba. Amikor a rendszer működésére kerül sor, ne gyárts feltételezéseket semmiről. Ez a legnehezebb
dolog egy Emberi Lény számára! Még egy mély meditációban is, az Emberek feltevéseket gyártanak. Ott ülnek, kinyitják
azt az ajtót és megpróbálják elképzelni, hogy honnan érkeznek a hangok. Azonnal újra elmondjuk: "Ne próbáld
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megérteni." Inkább csak "Egyszerűen, használd." Amikor azért imádkozol, hogy mutassuk meg az ösvényed, ne

feltételezd, hogy tudod mi lesz az. Ne feltételezd, hogy tudod, hogy fogják majd megmutatni! Semmit ne feltételezz,
haladj előre és érjen meglepetés.
Kettes pont: Úgy lásd magad, mint a káosz részét. Nem állsz egyedül mint három-dimenziós teremtmény, amelyet
hirtelen beleraktak a lehetőségeknek ezen levesébe. Inkább te vagy az egyik lehetőség a levesben. Tehát arra kérünk,
jelentsd ki, hogy része vagy a rendszernek. Néha azt mondjuk, birtokoljátok és tegyétek magatok részévé. Néhányan azt
mondják: „Nos, ez elég könnyűnek hangzik. Ezt fogom tenni”. De nem könnyű, mert Istentől elkülönülve látjátok
magatokat állandóan. Azt mondod „Én itt vagyok, Isten ott van. Megpróbálok eljutni Istenhez.” Mi inkább azt mondjuk,
hogy úgy kell látnod magad, mint Isten része és következésképpen, a rendszer része.
Aztán a hármas pont: Ne féljetek belépni. Nagyon sokféleképp teszitek. Sok évvel ezelőtt elmondtuk, hogy a legjobb
dolog amit egy Ember valaha is kérhet a következő: „Istenem mondd meg, mi az amit tudnom kell?” Így lépsz be a
rendszerbe. Ez a látszólagos káoszba való belépés aktiválása. Nyugtázása annak, hogy kész vagy megtenni valamit, még
anélkül is, hogy értenéd, mi is az.
Tehát az első három alapelv rólad szól. Nem fabrikálni feltevéseket, magadévá tenni a rendszert és belépni. Úgy hangzik
mintha könnyű lenne. De meg kell értened, hogy a legtöbb Emberi Lény nem így csinálja és gondjai vannak mindegyikkel.
Még egyszer, az elképzelés, hogy Isten különáll tőled, szétválasztja a lényeket és nem egyesíti Istennel. Ott vagy a
Földön, hiszel a tanításoknak, hogy a Szellem energiája különálló és el van választva az Embertől. Azonban ha használni
fogod a rendszert életed mindennapjaiban, bele kell helyezned magad. Ez nincs összhangban semmivel amit eddig
tanítottak neked, de most már ez kell, hogy legyen a valóságod. Tehát az önértékelésed is bekapcsolódik a játékba,
ugye? Mert az Ember, aki úgy érzi értéktelen, soha nem lesz képes megküzdeni a ténnyel, hogy része Istennek.
A következő a négyes pont: Bízz az első megérzésben és kövesd azt. Ez a szabály, hogy bízz az első megérzésben és
kövesd azt. Milyen sokszor voltál már olyan helyzetben amikor azt mondtad: „Ó, bárcsak azt tettem volna, amit először
gondoltam?" Ez valóban része a rendszernek és ilyen módon történik meg veled. Ez gyakran a legelső ösztönös megérzés
az adott helyzetről. Néhányan intuíciónak hívják, de ez ennél sokkal több.
Lesz akinek ezt tanulni kell, mert sokan közületek nincsenek hozzászokva, hogy milyen is az első ösztönös megérzés.
Tehát, a rendszer része az, hogy kezded megérteni mire hasonlít és milyen érzés az intuíció és az ösztön. "Nos Kryon,
hogy kellene ezt csinálni?" Mit szólsz például ahhoz, hogy kéred? "Kedves Szellem, add, hogy felismerjem a jeleket
amikor érzem és hallom őket és felfogjam, hogy miről van szó." Ígérjük, hogy mindig megkapjátok amit kértek, de hogy
az milyen tisztán jelenik meg az elmétekben, az rajtatok múlik. Vannak olyan Emberi Lények, akik tulajdonképpen
elnyomják az ösztöneiket. Nem szeretik az ösztöneiket és inkább logikájuk szerint haladnak. Sokan egyáltalán nem
gondolkodnak a szívükkel, csak az agyukkal. Közben elég gyakran az első megérzés a „szív-kapcsolat” folyamata.
A következő, az ötös pont, amit annyira félreértettetek. Elmúltak azok a napok, amikor az Emberi Lény csak ül és vár
Istenre, hogy az tegyen érte valamit. A rendszer ott van mindenhol körülötted. Készen arra, hogy kielégítse az igényeidet,
ám ha soha nem nyitod ki az ajtót, soha semmi nem fog történni. Az Emberek mégis tovább imádkoznak. „Annyira
vágyom a gyógyulásra," mondják. "Annyira akarom ezeket a dolgokat! Szeretnék egy társat az életemben. Szeretném
tudni, mit kezdjek az életemmel." Így, minden nap, minden idejüket imádsággal és meditációval töltik, könyörögve, soha
nem hagyják el a házat, állandó imádságban. Ez nagyszerű módja annak, hogy találkozzunk valakivel, ugye?
Ki kell lépned és kitárni az ajtókat. Tehát itt van ez az ötös pont: Szükség van a cselekvésre, a te részedről. És ez
sokféle formában és tiszteletadással történhet, amit csak a kultúrátok támogat. Többnyire azt jelenti, hogy el kell
hagynod a házat és elmenni olyan helyekre, ahol együttműködhetsz a szinkronicítás lehetőségeivel. Nem számít mit
keresel, a rendszer, az emberiség rendszere részt vesz benne. Ezért nem ülhetsz egy szobában egyedül, várva a
válaszokra.
Sokan mondják: "Kedves Szellem, mutasd meg nekem, amit tudnom kell." Aztán csak ülnek és semmi sem történik… és
semmi sem történik… és semmi sem történik. Így kétségbeesve felkelnek és elmennek az ezoterikus könyvesboltba.
Végigsétálnak a polcok között és egy könyv a fejükre esik! Isten jelet adott! Akkor gyakran azt mondják: "Ez az a könyv,
amit kerestem. Micsoda megvilágosodás számomra. Köszönöm, Istenem." És ez így működik. Fel kell kelned és
„mászkálnod” és amikor így mászkálsz, akkor jön a hatos pont, a nagyágyú: Várd a szinkronicítást.
A szinkronicítás úgy határozzuk meg, mint olyan energiák, amelyek összehangolnak a céllal. Ezek a helyzetek úgy néznek
ki, mint véletlenek, de nem azok. Hallgassatok ide. Ez a kulcs. Hallottátok már, hogy nincsenek véletlenek. Vannak
azonban olyanok, a hitrendszereteken kívül, akik azt mondják: "Ez marhaság. Ez nem igaz." A szinkronicítás úgy néz ki és
úgy jelenik meg, mint véletlen egybeesés. Gyakran úgy tűnik, mint egy véletlen, de nem az. Te vagy a megfelelő időben,
a megfelelő helyen, együtt a lehetőségekkel, amelyek megfelelnek annak, amiért imádkoztál. De ha szinkronicítást akarsz
és behangolt lehetőségeket, akkor ott kell lenned, hogy megtapasztald őket, vagy nem? Tehát valamit csinálnod kell,
legyen az egy telefonhívás vagy egy elektronikus kommunikáció, vagy akár te magad a testeddel, de oda kell
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helyezkedned ahol a szinkronicítás és a rendszer el tud érni. Ezt most azoknak mondom, akik itt vannak a teremben, de
azoknak is akik most hallgatják és olvassák ezt az anyagot. Vannak köztetek olyanok, akik még most sem akarnak így
tenni, mert azt hiszik van valamiféle szent dolog abban, ha rendíthetetlenek maradnak és csak imádkoznak. Inkább
próbáld megérteni a dolgok egyensúlyát. Megvan az ideje a könyörgésnek és megvan az ideje a befogadásnak. Mindkettő
más helyen történik! Ha minden idődet a könyörgés helyén töltöd, nem fog megtörténni a befogadás.
Ezek az alapelvek. Most pedig majd adok néhány praktikus tanácsot, ezen alapelvek használatához. Megbeszélünk majd
néhány szituációt és megmutatjuk, hogyan működik a Szellem. Van aki tudja ezeket a dolgokat, de talán soha nem rakta
őket össze.
Az első a legnehezebb dolog az Emberi Lények számára, az időzítés. Tegnap mondtuk, hogy a ti órátok nem Isten órája.
Azt is mondtuk, hogy lehetetlen egy 3D-s időkeretet alkalmazni egy interdimenzionális potenciálra. Sok csalódást okoz az
Emberiség számára, hogy Isten nem akkor szállítja a dolgokat amikor kérik, hanem amikor szükség van rá. Tudjátok,
számunkra nincs semmi értelme annak, bármilyen választ is adunk, hogy azt zsebre tegyétek. Mert amikor odaérsz arra a
helyre amiről azt gondoltad, ott majd szükséged lesz rá, előhúzod a zsebedből és kiderül, hogy nem jó! Inkább találkoznia
kell a szinkronicitás elrendezésével és a pillanat energiájával.
Hadd mesélek egy különleges Emberi Lényről. Azt gondolta, hogy használja a rendszert és megtett minden tőle telhetőt.
Valójában egyáltalán nem értette, hogyan működik és feltételezéseket gyártott. Egy nagyon elfoglalt Emberi Lény volt, de
nagyon kedves ember. Főnökként dolgozott egy gyárban. Sok munkásért volt felelős és jó főnök volt mert szerette az
alkalmazottait, ismerte a családjukat és tisztelte mindnyájukat. Éppen ezért egy kihívással nézett szembe, mert el kellett
bocsátania az egyik alkalmazottat. Az utasítás, hogy fel kell mondania egy embernek, a főnökétől származott. Tehát
valakinek a beosztottjai közül, meg kellett szüntetnie a munkaviszonyát.
Nos ez egy általános, gyakorlati jellemzője az életnek. Belekerülsz egy helyzetbe és szeretnéd tudni, hogyan kezeld. Jó
kérdés, ugye? Legyen ez egy tiszteletreméltó kérés Istenhez. "Kedves Szellem, ismerem ezt az embert, szeretem ezt az

embert, ismerem a családját. Kérlek adj iránymutatást. Mit mondjak neki? Hogyan tálaljam neki ezt az egészet? Mi a
legjobb módja? Aggódok miatta." És spirituális ember lévén, letérdelt és könyörgött. Találkozót beszélt meg az

alkalmazottal és tudta, hogy három napon belül végére kell járnia ennek a dolognak. De a válasz, Istentől sehol. Nem volt
megérzése sem amire támaszkodhatott volna. Az ösztönei nem működtek. Valahogy úgy tűnt, mintha Isten szabadságon
lenne, pedig még nem is volt augusztus. Semmi válasz.
Másnap újra letérdelt. "Tudom, hogy figyeltem, de egyáltalán nem kaptam semmit. És tudnom kell, mert holnap van a

megbeszélés. Kedves Szellem, adj információt, hogy képes legyek tisztességes módon elrendezni ezt a dolgot. Mi a
legjobb megközelítési módja?" Megint semmi. Egyáltalán semmi válasz.

Ilyenkor már az Emberi Lény kezdi elveszteni a türelmét. "Nos, elakadtam. Isten nem figyel. Isten nem törődik velem.
Egyre közelebb ez a fontos megbeszélés és imádkoztam és egyáltalán semmi válasz." Itt némely Ember feladja. Igen, de
ők nem tudnak a rendszerről! Ha te egyszer egyáltalán nem kapsz választ, mire gondolsz mi történik? Elárulom, hogy a
rendszerben - azon a helyen, amelyet „káosznak” hívsz - sok minden történik. Nincs 3D-s válasz, egyet kivéve: Legyél

csendben. Legyél csendben családom és bízz a Szellemben.

Elérkezett a harmadik nap. Az alkalmazott bejött a főnök irodájába és leült. Még mindig semmi válasz, a főnök már izzad.
Itt van, néhány percen belül meg kell tennie és semmi válasz, semmi iránymutatás, kivéve, hogy legyen csendben. Végül,
ránézett az előtte ülő emberre. Az mosolygott, ahogy mindig szokott. A főnök a szerencsétlen ember gyerekeire gondolt
és fájt a szíve. Ez a munka olyan sokat jelentett ennek az embernek! Hogy húzza az időt, kávéval kínálta. Aztán leültek és
a főnök összeszedte a gondolatait.
De mielőtt beszélni tudott volna, az alkalmazott szólalt meg először. "Nagyon örülök, hogy behívtál az irodába. Nem

tudom, hogy mondjam el neked, de találtam egy jobb állást. Nagyon sajnálom. Tudom, hogy barátok vagyunk és
számítasz rám, de mégis el kell mennem. Nagy különbség lesz ez a családomnak." A főnök mosolygott és akkor már

tudta - a válasz nem az volt, hogy hogyan kell felkészítenie ezt az embert, hanem, hogy ő maga, hogyan készüljön fel!
Hát ez így működik. Ezt hívják szinkronicításnak, ti mégsem tudjátok elkezdeni megérteni azt, ami úgy tűnik káosz vagy
esély. Aztán még ott a kísértés ennek az Emberi Lénynek, hogy azt mondja: "Micsoda véletlen," nem adva semmi hitelt
Istennek vagy saját magának. A valóság pedig az, hogy ez a dolog végig a rendszerben történt.
Ne gyártsatok feltevéseket az időzítésről. Ezt mondjuk már kezdettől fogva. Amikor az Emberi Lények kérnek valamit, úgy
érzik, hogy egy vonatjegyet vásároltak. Aztán ott toporognak, feltételezve, hogy jön a vonat és benne Isten. Nem így
működik. Egyáltalán nem jegyről van szó. Ez egy kérelem a szinkronicitáshoz, az időzítésre való mindenféle feltevés
nélkül.
Ugyanezt mondhatjuk el a válasz kézbesítéséről is. Ez a másik dolog, amit az Emberi Lények tesznek. Imádkoznak
valamiért és egy komplett választ feltételeznek. A 3D-ben ez történik, ugye? Amikor elmész a kereskedésbe és veszel egy
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autót, a teljes autót megkapod, ugye? Hát nem ezt kéne feltételezni? Valószínűleg tiltakoznál ha csak a kerekeket kapnád
meg ma, a járművet pedig csak holnap, vagy fordítva. De a szinkronicitás így működik- darabonként. Csak azt akarjuk
mondani, hogy sokszor a válaszok darabokban jönnek. És neked kell őket összeillesztened, hogy megkapd az egészet. Ne
gyárts feltevéseket arról, hogyan fogod a választ megkapni, vagy, hogy teljes vagy hiányos lesz-e, vagy, hogy egyáltalán
honnan fog jönni.

"Kryon, melyik az én ösvényem? Mi az én feladatom? Szeretném tudni, mi az életem célja." Ezt olyan gyakran halljuk. Ó,
kedves Emberi Lény, maga a kérdésed is olyan 3D-s! Eldöntötted, hogy egy ösvényed van. Milyen szimpla! Csak egyetlen
dolgot tudsz csinálni? Arra vagy szánva, hogy leszüless a bolygóra és egy dolgot tegyél? Azzal töltitek az életet, hogy a
Szellemet kérdezgetitek: "Mi az az egy dolog, amit tennem kellene? Valóban ez után kutatok. És még nem tudom, hogy
mi az." Ez olyan, mintha útra kelnél, hogy megtalálj valami jutalmat, amelyen a te neved áll. És aztán azon dolgoznál az
egész hátralévő életedben. Ó, kedves Emberi Lények. Fogalmatok sincs arról, hogy kik vagytok. Pedig a lehetőségeitek
olyan összetettek.

Ezt már mondtuk korábban is nektek, de most szükség van rá, hogy meghallgassátok ennek a tanításnak a keretében is.
A szent ösvény ami ott van a DNS-etekben, az a mai napra szól. És az irónia az, hogy nagyon könnyen már azon jársz!
Talán épp azt teszed, részt veszel benne, miközben ugyanakkor feltevéseket gyártasz, hogy mit kéne tenned, így hát ott
ülsz a földön és Istenhez kiabálsz: „Melyik az én ösvényem?” A rendszernek szüksége van a fény lehorgonyzására. Hol
élsz? Hol dolgozol? Nem könnyű ott? Talán ez az ösvényed - hogy ott legyél ezen a helyen, ahol nem könnyű és magasba
tartsd a fényt. Azokon a helyeken ahol nehéz az élet, több fényre van szükség, hogy megszenteljétek a helyeket, ahol
sötétség van. Legyél az egyedüli, örömteli személy, aki azon a területen ezt teszi, mert ez az amiben jó vagy. És egész
idő alatt azt mondod: "Én nem teszek senkinek semmit. Ismernem kell az ösvényt… ismernem kell az ösvényt." És az
Ember mindig csalódott, mert soha nem érti meg, hogy az ösvény az, amit már olyan jól csinál és hogy holnap… ez
változhat!
Életetek minden napján, ti vagytok a fény helytartói Isten számára, hogy bejöhessen és ragyoghasson. És ez gyakran
olyan helyeken van, ahol nincs senki más aki hordozza a fényt, csak te egyedül. Vajon eszedbe jutott ez már valaha?
Olyan sok ösvény van, ahány nap van az évben. Ez a szinkronicítás. Mi a szenvedélyed? Ha azt követed, hát arra vezet az
ösvényed.
Az „ösvényed” megváltoztatható és nem egy "dolog." Mégis az Ember sokszor elhatározza, hogy ő egy dolgot tesz.
"Gyógyító leszek," mondja és azt gondolja, hogy ezt Isten akarja így. Pedig mindent ő talált ki. Gyártott egy feltételezést
és akármennyire is - egy elkülönült valaki amilyen ő, mégis találkozott valami módon Istennel és Isten egyezett vele!
Számára ismeretlen, hogy ezt az egész megállapodást egyedül csinálta. Isten még ott sem volt. És amikor akadályokba
ütközik, azt mondja: „Hogy lehet ez? Hisz tőlem azt várják, hogy gyógyító legyek.” Ő gyártotta a feltételezést, hogy amit
„látott”, az következésképp az ösvény. Ebben nincs jelen a szinkronicítás. Tudod, ez nem része a rendszernek. Ő nem
követte a rendszert. Inkább a saját víziója árkát ásta a három dimenzióban. Néha ezt nehéz elmagyarázni a 3D-s
lényeknek akik minden nap ebben a valóságban dolgoznak, hogy „érezzék” a különbséget aközött amit saját maguk
vizualizáltak és amit ehelyett a rendszer kínál számukra.
Így a következő kérdés az lenne, hogy melyik Isten hangja? "Kedves Szellem, várok a válaszokra. Részletekre van
szükségem." Ekkor az Emberek majd azt gondolják, hogy valamit fognak hallani az elméjükben. Talán valahogy fel lesz
írva a falra! Ismét elmondom - annak, hogy azt mondjuk, kövessétek az első megérzést, az az oka, hogy a kommunikáció
eszköze az intuíció. Ez az intuíció a szinkronicitás terméke. Ez Isten nagyon is valóságos útja, a rendszer amely
kommunikál az emberiséggel. Az Emberek nem szeretik, mert úgy tűnik nekik mintha a saját gondolatuk volna, tehát nem
Istentől való. Elvégre ők Istentől vártak választ, nem saját maguktól.
Ha valakinek eszébe jut valami, azt mondja: "Nos, ezt éppen én magam gondoltam. Ez nem lehet Isten." Pedig pontosan
ő az. Persze te vagy - használva a szinkronicitást -, mert kifejezted a szándékodat, hogy belépsz. Vajon nem érdemled-e
meg, hogy ilyen módon kapd meg ezeket az üzeneteket? Nem vagytok-e áldottak? Az intuíció a módja. Így működik. De
újra az a feltételezés, hogy Isten nagy, ti pedig kicsik vagytok. Ezért amit személyesen te gondolsz, az nem lehet az amit
Isten mond (ezt gondoljátok). Szokjatok hozzá, hogy az intuíció lesz a válasz. Amikor a társam elkezdte ezt a közvetítési
folyamatot, még ha ki is nyitotta az ajtót Kryonnak, még ha kapott is üzeneteket, nem hitte el őket. Még akkor is, amikor
azt olyanok erősítették meg, akik ismerték az igazságot, az intellektusa azt mondta: „Ezt én találom ki.” Azért van, hogy
amikor közvetítesz, úgy tűnik mintha az Emberi agy is részt venne. Nos, részt vesz! Így kell lennie. Részt vesz benne az
egész DNS-ed, az érzelmi állapotod, az intellektusod - a forráshoz van kapcsolva mind.
Ő végül is engedett és rájött, hogy a csatorna használja a saját szent mivoltát is. Ekkor kezdett világosabb lenni. Bízz az
intuíciódban, mert ezek Isten szavai. Néhányan még azt is mondják, hogy ezek attól származó üzenetek, amit sokan
Szent Szellemnek hívnak. Ez csak egy másik módja annak, ahogy a Felsőbb Ént hívjuk. Számos hitrendszer különböző
neveket használ ugyanarra az energiára, de mindig arról van szó, hogy hogyan kapod meg az üzeneteket. Tudod, a
rendszer része vagy.
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Sok kérdés volt még az üzlettel kapcsolatban is. Mondtam, hogy ez az üzenet gyakorlati jellegű lesz, ezért két példát is
hozok. Itt egy tanács azok számára, akik megpróbálnak munkahelyeket társ-teremteni, hogy segíteni tudjanak létrehozni
a bőséget, amire egy társadalomban szükség van, hogy alkalmas legyen az életre. Először is drága ember, Isten nem
sötétségben van. Isten tisztában van a társadalommal, amelyben éltek. Isten megérti, hogy bőségre van szükséged, hogy
ott maradhass ahol vagy, hogy megvehesd a táplálékot, kell a közlekedésre és sok minden másra. Istennek nincs semmi
kifogása a pénz ellen! Mihelyt ezt megérted, messzemenően békésebb leszel. Valóban rajtad múlik, hogy létrehozd a
szinkronicítás által azt a bőséget, amire szükséged van az élethez. Más szavakkal, a pénz része a rendszernek.
Ugyanolyan felséges, mint az ösvényed bármely más része ha spirituálisan kezeled.
Vajon mondta-e neked valaha bárki, hogy a Szellem azt akarja, hogy szenvedj egy kicsit? Talán autó nélkül kellene járnod
a munkahelyre? Lehet, hogy enned sem kellene? Talán kinnt kellene maradnod a hidegben egy darabig, mert nem tudsz
magadnak otthont találni? Miféle Fénymunkás az ilyen? Ha rád néznek, vajon azt mondják majd: „Olyan szeretnék lenni,
mint ő - nincstelen, boldogtalan, éhes és összefagyott.” Ennek nincs semmi értelme, ugye? Hát igen. Pont az ellenkezője
igaz. A Szellem azt akarja, hogy bőségben élj, a bőséget pedig úgy határozzuk meg, hogy minden napra elég táplálék,
örömben, vidámságban. Hogy tudnád hordozni a fényt, ha túlélő módban élnél?
Mi a bőséged forrása? Vajon aggódsz miatta, vagy a rendszer részének tekinted? Vajon a Szellemre bízod, vagy
különválasztod, mert nem gondolod, hogy Isten ért a pénzhez? Áldott az Emberi Lény, aki mindent integrál a
társadalomba és saját magába és érti, hogy mindez mennyei. Mert ezek azok a Fénymunkások, akik épek, elevenek,
egészségesek és kiegyensúlyozottak. Ők azok, akik változást okoznak a bolygón. Ez az üzlet.
A pénz csak egy kihívást jelentő energia. Ha felhalmozzátok, vagy az aggódás forrása lesz, vagy nem tudod az
ellenőrzésed alatt tartani. Ez akkor van, ha istent csináltok belőle és magára veszi a vele járó kihívást jelentő energiát.
Arra biztatunk, hogy úgy tekints rá mint egyszerűen egy dologra a sok közül a szerszámos ládádban - akár a szeretetre,
az együttérzésre, vagy az örömre. Az attól való félelem, hogy nem lesz, meg fogja teremteni a hiányát.
Az üzlet másik része arról szól, hogy társuljunk valakivel a próbálkozásban. Jobb lesz ha használod a rendszert, amelyet
éppen bemutattam, vagyis a szinkronicitást és a lehetőségeket. Azt tanácsolom, hogy találj valakit, akihez spirituálisan
közel állsz. Ez a partnerség addig tart, ameddig akarod és soha nem lesz átverés. Vedd körül magad olyanokkal, akik
szívből szeretnek és a partnerség tartós lesz. Pénzügyi dolgokról és üzletről beszélek. Bármi is az amit csinálsz a
társadalmadban ami üzleti jellegű, arról beszélek. "Ó, ez furcsa. Kryon üzleti dolgokról beszél." Igen, arról. Ha
társadalomban élsz, akkor az is a te részed. Ha egy kultúrában élsz, az is a te részed. Miért ne használnád a mennyei
eszközöket, amelyekkel rendelkezel, hogy úgy működjenek, mint szerves részed? Istennél nincsenek elkülönítve az üzleti
dolgok és a spirituális dolgok. Ezek mind részei a ti meneteléseteknek, napról napra és úgy kell tekinteni őket, mint a
Földön töltött időtök energiájának részét Azok akik ezeket külön akarják választani és néhányat szentnek, néhányat
kevésbé szentnek neveznek, ők nem veszik figyelembe a feladat "teljességét" amely rátok vár a bolygón. Mert ismét azt
mondom, ahhoz, hogy hordozzátok a fény energiáját ezen a bolygón, mindent amit csináltok, szentnek kell tekintenetek
és bármerre is jártok, azt úgy kell tennetek mint Isten rendszerének része.
Az emberi kapcsolatok egy nehéz dolog. És újból itt a feltételezés, hogy „különösen neked”. De talán nem kell, hogy így
legyen. Lehet sok olyan kapcsolat egy időperióduson keresztül, amelyik szinkronisztikusan összefonódik veled egy olyan
cél érdekében, ami csak később válik nyilvánvalóvá. Hadd mutassak rá néhány dologra, ami a kapcsolatokat illeti - egy
megközelítés a romantika oldaláról. Sokaknak közületek van társa az életben. Másoknak nincsen. Nos, ez azoknak szól
akiknek nincsen és azok bölcsességéről akiknek van, így ők tanítani tudják a gyermekeiket a rendszerről.
Felmerült-e benned valaha is a kérdés, miért van az, hogy olyan egyénien különbözőek vagytok azoktól akiket
kiválasztotok? Mert nektek akik partnert kerestek, van egy elképzelésetek, hogy mi az elfogadható és mi nem. Vajon
honnan származnak ezek a tulajdonságok, mert mindnyájan annyira különböztök egymástól? Most majd elárulok valamit:
A rendszerben jelen van a társad szinkronicítása és potenciáljai, a társnak, aki ott lehet valahol. Tehát a saját
tudatosságodban kifejezed a vágyaid, amelyek arra szolgálnak, hogy illeszkedjenek azoknak a szinkronicításához, akik ott
vannak valahol és ebből kifolyólag teljes a felállás. Ez az akit keresel és ez az amiért keresed. Mindannyian olyan
különbözőek vagytok, de ebből származik a vágy a különleges tulajdonságok iránt. Nem csak személyes választás
történik. Az ösztön is szerephez jut! Van ott valahol egy potenciál, ami éppen úgy néz ki mint amit elképzeltél. És ezt úgy
értem, mindenféleképpen - olyan a szíve, olyan a tudatossága és minden egyéb. Hogy érzed ettől magad? Nem csak arról
van szó, hogy mit érzel, hanem, hogy mit akarsz. A te személyes választásod lett eléd rakva, mert ezt kérted.
Mondanék valamit Máriáról. Mária is feltevéseket fabrikált, akárcsak bárki más. Ő egy Fénymunkás, egyedülálló és társat
keres. Hát így imádkozott Istenhez: "Szeretnék egy társat. Akár el is tudom képzelni magamnak: Nagy barna szemei
vannak, a szemöldöke kicsit dúsabb és szakálla van. Szeretem a szőrös férfiakat." Elég különleges, ugye? Közben tudta,
hogy már régóta keres egy férfit, aki így néz ki. "Istenem, hozd el nekem ezt az embert. Türelmes leszek. Várni fogok.

Hozz be az életembe egy ilyen embert."

Közben feltűnt egy ember az életében és így szólt: "Már figyellek egy idő óta. Lesz egy családi táncmulatság… egy
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összejövetel. Ez egy ünnep a családunk számára, évente egyszer rendezzük meg. Nem tudom, hogy kérjelek meg, de
szeretném ha eljönnél velem táncolni?" Nos, ennek az embernek nem volt vastag szemöldöke, nagy barna szemei.

Egyáltalán nem volt Mária típusa. Még szakálla sem volt. Más esetben nemet mondott volna. Elvégre tudta, hogy ki után
kutat. Nemet mondott volna, mert nem ez volt az, akiről úgy érezte, hogy majd Isten elhozza számára. De valahol
hallotta az információt: Ne gyárts feltevéseket, semmivel kapcsolatban. Erősen elgondolkodott ezen, de nem akarta ezt az
embert „megvezetni”. Nem akart reményt kelteni benne, hogy ő lesz a partnere. Nem akart igent mondani emiatt, de
nem akarta megbántani az érzéseit sem.
Hát úgy döntött, hogy elmegy. "Rendben, ez nem árthat. Elmegyek a táncra," mondta, "Igen, elmegyek."
Megérkeztek a családi összejövetelre és az ember aki elhívta, hirtelen nagyon bátortalanul, így szólt: "Mária, nem voltam
őszinte hozzád," mondta. "Kérlek, bocsáss meg. De van egy nagyon félénk bátyám, aki nagyon szerette volna, hogy itt
legyél, hogy találkozhasson veled." Mária körülnézett és ott volt az ember, sötétkék szemekkel, vastag szemöldökei és
szakállas! Mária elmosolyodott és azt gondolta magában: "Mindent eltaláltam, csak a szemeit nem. Elfogadom!"
Csakugyan ő volt az! Vajon érted a lényeget? Nem gyárthattok szokásos elkülönült feltevéseket, amire hajlamosak
vagytok. Továbbá, nem is vagytok mindig 100%-osan tisztában azzal amit láttok, de elég közel vagytok ahhoz, hogy
tudjátok amikor az a megfelelő.
Egy 3D-s elhatározásban, Mária azt mondhatta volna az embernek: "Nem". Azt gondolhatta volna magában: "Várok a
megfelelő fickóra." De ő tisztelte a szinkronicítást. Tudjátok, akik megpróbálnak mindent a 3D-ben kitalálni, azok nem
tudnak a rendszerről. Ők valóban nem értik a szinkronicítást. Kedveseim, ne próbáljátok megérteni. Csak használjátok.
Lessétek meg a kínálkozó alkalmat és használjátok ki, tudnotok kell, hogy nem valami szimpla, elkülönült ösvény az,
amelyen majd haladnotok kell. Sok Emberre van szükség, hogy a végső cél lehetőségei felé vezessenek, de csak akkor,
ha megengeded magadnak a rugalmasságot, hogy haladj amikor menned kell. Hagyd, hogy az intuíciód vezessen
ezekben a dolgokban. Már majdnem végeztünk.
A társ-teremtés egyike a legnehezebben elmagyarázható dolgoknak. Sok történettel tudunk szolgálni, de a szabályok
ugyanazok és az első szabály "ne gyárts feltevéseket." Ott van például az ember, aki megpróbál társ-teremteni egy autót
magának. Nem tud elmenni az autókereskedésbe, mert nem engedhet meg magának egy újat. Még egy használtat sem
engedhet meg magának a „placcról”, ahol ezeket árulják. Csodára van szüksége. "Istenem, adj nekem egy autót.
Szükségem van rá, hogy dolgozni járjak vele. Teremtenem kell egy járművet." Hallgassátok meg ezt, mert sokan voltak
már közületek, pontosan ebben a helyzetben. Gyakorlati információ: A rendszer viszont így működik:
Volt neki egy barátja, aki azt mondta: "Kocsiról nem tudok, de van egy fickó, aki el tud vinni dolgozni." És ilyenkor a
legtöbb Emberi Lény azt mondaná: "Nos, köszönöm nincs szükségem fuvarra. Autóra van szükségem. Sok időt
elpocsékolok, ha úgy visznek a munkába. El kell mennem, találnom egy autót." De ez az Emberi Lény tudott a rendszerről
és a szinkronicításról. Tehát élt a lehetőséggel és elfogadta a fuvart. Amikor beszédbe elegyedett az emberrel, az
megkérdezte: "Eladom az autómat, nem tudsz valakit, aki venni szeretne?" A folytatást ismeritek. Természetesen,
megvette az autót! Hát így működik a Szellem. Kívül a logika fiókján, de belül azon a valamin ami káoszra hasonlít, ott
egy csodálatos válasz. Így kapcsolják össze a szövedék szálai az energia-potenciálokat. És ahhoz, hogy az Emberi Lény
használja, csak annyit kell tennie, hogy megértse, hogy ő része ennek és hogy ezt elkezdje kinyilvánítani. De a legtöbb
Emberi Lény számára ez illogikusnak tűnik és egyenesen őrültségnek. Nem tűnik lehetségesnek, hogy létezhetnek olyan
véletlenszerű válaszok, amelyekkel számolhatsz. Tudod, van egy rendszer és ez a rendszer készen áll arra, hogy
megnyilvánuljon számodra. Ó, lesznek még kihívások, de lesznek okulások is. Nem így van-e ez mindennel? De a társteremtési erőfeszítéseid sokaságára már ott lebegnek a válaszok a rendszerben, ha jóváhagyod, hogy dolgozzanak neked.
Lassan befejezzük és távozunk erről a helyről. Nem véletlen, hogy Spanyolországban vagyunk, a szinkronicítás világos. Az
a csapat, amelyikkel ezen a hétvégén találkoztatok, része annak amit a társam Kryon csapatnak hív és ők a szinkronicítás
által vannak itt. Ez nem véletlen egybeesés, vagy egy előre nem látott dolog, hogy itt ültök ezeken a székeken és ezt az
előadást hallgatjátok. Tehát, hogy is van az a dolog azzal a gyógyulással? Készen állunk már? Kezditek már érteni? Talán
nem csak azért jöttél, hogy gyógyítást kapj Kryontól. Lehet, hogy van itt valaki, akivel találkoznod kell, akinél ott a
válasz? Idejöttél egy bizonyos okból, ám úgy távozol, hogy egy másikra eszméltél rá. Vajon elhalasztottál valamit azért,
hogy ma találkozz valakivel, akit nem is ismersz? Egyáltalán nem késő. De most már látod a koncepciót, hogy talán ebben
a csoportban többen is azért jöttek el szinkronisztikusan, hogy másokkal találkozzanak. Talán náluk van a válasz, hogy
segítsen az aktuális ösvényeden. Vajon kihasználtad-e az alkalmat, vagy nem? Ez az Ember szabad választása. De
elárulom, hogy a rendszer nagyszerű és itt is éppen munkálkodik. Áldott legyen az, aki gyógyulásért jött, mert megkapta.
És tisztában leszel vele drága lélek, mert ez egy ébredés az öreg lelkedben, egy ráeszmélés, amely azt mondja: „Valóban
isteni eredetű vagyok." És erre úgy jöttél rá, hogy a család vett körül, amely szeret téged. Ez Kryon üzenete.
Távozzatok megváltozva, másként mint ahogy idejöttetek. Meg kell értenetek, hogy ez a hely nem az, ahol Kryon van.
Sem az, ahol a Szellem van. Nem az ahová tartozol. Spirituális családfád ott van, bárhol is vagy a bolygón, elérhető
bárhol, bármikor. Kryon úgyszintén és a Szellem úgyszintén. Ez a család, amelyet ma meglátogattál. Ez ilyen módon
működik, kedves Emberi Lények.
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És így van, hogy a csapat távozik erről a helyről. Vajon éreztétek az Emberek szeretetét egymás iránt? Vajon éreztétek,
hogy áthatolt, a kulturális és nyelvi különbségek ellenére is? Mert ez a célja ennek a találkozónak, hogy elhozzon
benneteket egy olyan helyre, ahol majd rájöttök arra, ami mindnyájunkban közös, hogy Isten családjának a részei
vagyunk. Nehéz távozni. Ez egy olyan időszakok, amikor egy pillanatra beengeditek Kryont a 3D-s valóságotokba. És ez
gyönyörű számunkra.
És ez így van.

Kryon
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