Mária története - Egy élet
Hamburg, Németország - 2008. április 12.

( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel08_Hamburg.html )
Hogy segítsünk az olvasónak, ezt a közvetítést átdolgoztuk (Kryon és Lee) és kiegészítettük, hogy tisztább megértést
biztosítsunk. Gyakran előfordul, hogy a helyszínen jelenlévő energia hordoz egyfajta kommunikációt, amit a nyomtatott
szöveg már nem. Ráadásul ez az üzenet Németországban hangzott el, ahol egy másik nyelvre lett folyamatosan fordítva
(oda és vissza). Ezért, hogy kiküszöböljük a rövid mondatokat és a befejezetlen gondolatokat, sok mindent igazítani
kellett. Most hát élvezzétek ezt a feljavított üzenetet, Hamburgból, Németországból.
Lee Carroll megjegyzése: Kryont nem birtokolja senki. Ez azt jelenti, hogy mások is közvetíthetik ezt a szeretetre méltó
lényt. Az elmúlt években sokan belefogtak ebbe, főleg Európában. Áprilisban ezen a napon öt másik Kryon csatornát
hívtunk meg, hogy csatlakozzon hozzánk Hamburgban, Németországban, az első (németül beszélő) nemzetközi Kryon
találkozóra. Jöttek Németország más részeiről, Dél-Amerikából és Dél-Afrikából. Ezen a hétvégén mindannyian
közvetítették Kryont. A most következő közvetítés az enyém, ami a találkozó első estéjén hangzott el. Ez az egység éve
és azt szerettük volna megmutatni, hogy mi nem versenyzünk, de egységesek vagyunk az egyediségünkben, hogy
elhozzunk a földre egy közös üzenetet Isten szeretetéről.
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ez egy kedves hely… a tolerancia színhelye. Oka kell, hogy legyen annak, hogy itt ülsz ezen a széken, hogy eljöttél
megtapasztalni olyan dolgokat, amelyeken sokan csak nevetnének. Kell, hogy oka legyen ennek! Egy olyan energia van
körülöttünk, amely telítve van akarással. A szavaktól sokkal több fog itt történni ma este. Egy olyan energia ez, amely ott
sétál a székek és a sorok között. Sokakat megérint majd, akik szabad akaratukkal úgy döntenek.
Lehetnek itt azonban olyanok is, akik kételkednek. Ők majd így szólnak: „Ez nem lehetséges,” mivel ők nem hisznek. Nos,
hozzájuk kívánok szólni néhány szóban. Ugye, úgy gondoljátok, hogy ez tulajdonképpen nem lehetséges? Nektek szól a
következő üzenet: Mérhetetlenül szeretünk benneteket! Nincs ítélet hitetek hiánya miatt. Semmi negatív dolog nem
történik amiatt, hogy eljöttetek, de a hitetek hiányzik. Egy angyali kíséret áll melletted, akárcsak itt mindenki másnak. Ha
úgy döntesz, hogy kitárod a szíved ma este, dönts úgy, akár meg is érinthet valamelyik!
Mi az, ami idehozott ma este, amit itt szeretnél hagyni? Esetleg valami szomorúság? Mi lehet az? Talán egy
megoldhatatlan probléma életedben? Talán fájdalom vagy betegség? Nos, itt a kilátás: Ez az épület egész napon át
értékes energiával töltődött, úgyhogy megfürödhetsz benne, ha akarsz - ha akarsz! Távozáskor sokkal „könnyebb” leszel,
mint mikor megérkeztél. Itt hagyhatod azokat a dolgokat, amelyekről azt gondoltad, hogy megoldhatatlanok, pontosan
itt, a széken, ahol ülsz! Mindez azért, mert Isten egy darabkája vagy.
Vannak itt olyanok, akik még mindig nem tudják elhinni, hogy ez valóban megtörténik. Azt állítják, hogy az Emberi
Lények ott az emelvényen egész nap csak „úgy tesznek, mintha közvetítenének.” Azért csak úgy tesznek, mert ez az
egész közvetítésnek nevezett dolog nem lehetséges. Isten nem ilyen módon működik.
Hát akkor, hadd mondjak el újra valamit amin elgondolkodhatsz: Vajon nem érted, hogy a szent íratok minden egyes
darabkája amit valaha is leírtatok, Emberi Lények kapták és írták papírra? Mind, az értékes írások, a Föld minden nyelvén,
minden kultúra és annak könyvei Emberek által lettek leírva. Isten nem jött le, hogy leírja azokat. Isten az Embereket
használja fel. Ez történik egy család tagjai között - egyszerű kommunikáció.
Lesz, aki majd magasba tart egy könyvet és így kiabál: „Ez Isten igéje!” Legyél vele tisztában, hogy azok is Emberi
Lények szavai, olyan Emberi Lényeké, akik kapcsolatban vannak Istennel. Néha ezek a szavak nagyon igaznak tűnnek és
olyan gyönyörűen csengenek! Ez azért van, mert az Ember kapcsolatban volt Istennel… ezt nevezik közvetítésnek és ez
így volt veletek az idők kezdete óta. Lehet, hogy a díszes öltözéket hiányolod, a templom épületét, a ceremóniát? Lehet,
hogy úgy érzed, ezek azok a dolgok, amelyekre szükséged van, hogy megtaláld Istent éshogy ez az egész valóságos
legyen? Nos, hadd áruljam el, mire van „szükség” ahhoz, hogy ez valóságos legyen. Arra van szükség, hogy kitárd a
szíved, hogy „lásd” és érezd. Ember, egészen más lesz a véleményed ezzel kapcsolatban, amikor kisétálsz innen, mint
amikor idejöttél. És ha ez megtörténik veled, nincs olyan Emberi Lény, vagy szervezet, aki el tudna téríteni a hitedtől,
azzal, hogy ez nem volt valóságos. Ezért jövünk mi ide… hogy megérintsük a szíveket, mindenkinek a szívét, aki csak
akarja. Te talán közéjük tartozol? Szeretnél közéjük tartozni? Ismered a szeretetet amely rávett, hogy ide gyere?
Elmesélek nektek egy történetet, az elejétől a végéig. Ez a történet egy életről szól ezen a bolygón, de igazából nem egy
példabeszéd. Egy történet, egy valós történet egy asszonyról, akit Máriának hívtak. Ebben a látomásban azt fogjátok
észlelni, amit én észlelek. Mária egy egyszerű Ember és én elviszlek benneteket a születésétől a haláláig. Miközben ezt
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teszem, arra kérlek ragaszd a saját nevedet az ő nevére, mert le fogom leplezni, hogy működik az élet a kezdetétől a
végéig és remélem miközben ezt teszem, felismerésben lesz részed - rájössz, hogy pontosan ki vagy - mivel minden amit
feltárok Máriáról, olyan mintha a te saját életedről tártam volna fel.
Mielőtt elmondanám nektek ezt a történetet, ennek egy olyan helyen kell elkezdődni, amiről már beszéltem nektek
ezelőtt. Húsz évvel ezelőtt mondtam partneremnek, hogy létezik egy hely, amit a „Teremtés barlangjának” hívunk. Ez
igencsak része annak, amit Kristályrácsnak neveztünk. Ez egy igazi barlang ezen a bolygón, amelyet soha egyetlen Ember
sem fog felfedezni. Semmilyen mennyiségű műszaki kutatás nem fog rátalálni, vagy nem lesz képes behatolni. Rejtve fog
maradni, még akkor is ha ez a te három-dimenziós valóságotok része. A Földkéreg nagy része kristály, amit minden
geológus elismer. Azért lesz lehetetlen megtalálni ezt a szent helyet, mert úgy néz ki mint akármi más a Földön. Elég
mélyen van ahhoz, hogy soha ne találjon rá egy közönséges Ember.
Az ok, hogy a három dimenzióban van az, hogy az életednek ez egy szent folyamata és te a három dimenzióban létezel.
Ebben a kristályenergiában számos fizikai kristály van jelen. Ezek tulajdonképpen sokkal többek, mint kristályok.
Mindegyik egy lélek-energiát képvisel, nem egy egyedüli Emberi Lényt. Ez minden egyes itt lévő Emberi Lény FelsőbbÉnje szent lényegének lélek-energiája. Ezen a helyen ott van minden egyes lélek, amely valaha is itt volt ezen a bolygón,
vagy valamikor is itt lesz. Ez nem predesztináció, hanem azoknak a lehetőségeknek az ismerete, amit folyamatosan
teremtesz. Így hát, van elég a bolygó egész jövőjére, hogy képviseljék mindazt, ami már megtörtént és mindazt, aminek
jönnie kell.
Mindannyiótok számára van itt egy külön gyönyörű kristály, de van itt valami, amit nem is feltételezel: Minden egyes
kristály „töltve” van a sok-sok inkarnációddal, illetve „megnyilvánulásoddal” ezen a bolygón. Más szóval, mindegyik egy
Felsőbb-Ént képvisel, de sok elmúlt élettel. Érkeztek és távoztok erről a bolygóról, mert ez a dolgotok - mert szeretitek a
földet. Ez az, amiért csináljátok. Mindegy, hogy mit gondolsz ki vagy, legtöbben már voltatok itt ezelőtt. Azok, akik ma
este itt vannak ezen az ezoterikus összejövetelen, már nem először vannak itt! Mindazok közül akik itt vannak a
teremben, csak 17-en újak a bolygó számára.
Higgyetek nekem, már voltatok itt ezelőtt is. És ti ezt tudjátok is egy intuitív szinten. Létezik egy kristály ebben a
Teremtés Barlangjában, rajta a te szent neveddel és minden alkalommal, amikor idejössz (a Földre), letétbe helyezed az
Emberi lelkedet ebbe a kristályba. A következő pedig, ami történik, hogy a mostani szent DNS, amit születésedkor kapsz,
egyesül a régi szent DNS-sel, amelyet ezelőtt hoztál létre… és így te is egyesülsz a múlttal. Ez aztán egyesíti az összes
többi életedet, amelyeket ezen a bolygón leéltél azzal, amelyet éppen most élsz.
Akkor aktiválod ezt a kristályt, amikor megérkezel és akkor „kapcsolod ki”, amikor távozol. Ez azt jelenti, a kristály itt
marad még akkor is, amikor a lényegi Felsőbb-Éned távozik. Mert amit a bolygón tettél, minden egyes lépésed, amit
megtettél, ott rezeg abban a kristályban még az után is, amikor a lélek-energiád elszállt. Mivel ez egy kristályszerkezet,
hordozza az emlékezést minden megnyilvánulásodról és továbbítja azt a bolygó Kristályrácsába. Gondolkozz el ezen egy
pillanatig. Minden amit tettél a bolygóért ésminden, amit megtanultál megmarad a Kristályrácsban. Ez része annak a
mechanizmusnak, amiért itt vagy. Annak a hozzájárulásnak a része, amelyet létrehoztál a Földi tapasztalás korszakain
keresztül, aztán része annak, ami egyáltalán lehetővé teszi, hogy működjön a „rendszer”.
Mária története
Hadd mutassam be nektek Máriát. Nektek ő Mária, de nekem ő nem egy nő ésnem is egy férfi. Ő egy gyönyörű angyali
lény - a fátyolnak ezen az oldalán, a tökéletes teremtmény, a tökéletes energia és nem egyedülálló. Hogy úgy mondjam,
Mária az én oldalamon egy csoport, akárcsak én. Az energia nem egyedülálló. Inkább a tulajdonságok sokféleségéből álló
„leves” és nem egy „dolog”. Vajon érthető? Tehát, az én oldalamon, Mária a tulajdonságok egy gyűjteménye és nem egy
test, ahogy ti magatokat látjátok. Mária valójában nem Mária, - még, de arra készül, hogy az legyen. Ahol én állok, a
fátyol felőlem lévő oldalán nem létezik idő. Mária számára sem létezik az idő. A dimenziók közötti térben ahol mi
vagyunk, nincs egyedüllét és nincs linearitás. Mária, Istennek egy darabkája, annak legtisztább formájában és készen áll,
hogy lényege egyik felét itt hagyja és elmenjen a születés fuvallatába, ahogy ezt elneveztük. Van ennek értelme
számodra? Mária, Isten egy darabkája készen áll, hogy egy nőnemű egyeddé váljon a Föld bolygón. Ez lesz Mária 343.
utazása és készen áll az indulásra.
Ennek az egész történetnek a mechanizmusa hihetetlen számodra, mert nem tudsz felfogni valamit, aminek nincs
linearitása (sorrendje) és nem egyedüli (hanem „leves”). Minden alkalommal, amikor egy angyal látogatta meg ezt a
bolygót a 3D-ben és valakinek megmutatkozott annak érdekében, hogy legyen neki értelme, az Ember elméje bőrt húzott
rá és szárnyakat, sőt egyedi nevet adott neki. Az Embernek szüksége van arra, hogy valaminek hívja, ám a valóságban
egyáltalán nem így van. Az angyali energia sok jellemzőnek az összetétele, nem rendelkezik testtel, nincs elkülönülve és
nincs neve. Csak miattad kell ezekkel rendelkeznie, hogy értelmet nyerjen számodra.
Ez a gyönyörű teremtmény, akit Máriának neveztünk - Istennek ez a darabkája - készen áll, hogy több szent energiatöredékre hasadjon és egy darabkája Emberi Lénnyé váljon, amely útban van a szülőcsatorna felé (Vortex). És a többi
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része? Az itt marad. Az nem része a szent tanulásodnak, de azért itt van: Itt egy óriási mennyiségű energia, ami szintén
„te” vagy ésez itt marad, mintegy felfüggesztett energia-forma és ez mutatkozik meg a bolygó mágneses és a
Kristályrácsán.
Nos, éppen elárultam nektek egy titkot, de közületek még senki nem fogja ezt elhinni. Éppen olyan vagy, mint Mária és
úgy gondolod, hogy egyedül vagy. Nem vagy egyedül. Vajon tudtad, hogy egy csoport része vagy? Vajon tudtad, hogy a
másik részed valahol másutt van? A „hely”, ahol van, abból lesz a Felsőbb-Én. Tudod, ez a kapcsolat. Úgy beszélsz róla,
mintha részed lenne (önmagad), mégis valahogy úgy gondolod, hogy ez külön áll tőled. Nem áll külön. Az is te vagy, a
többi részed amelytől szétválasztottad magad. Talán kezded már érteni, miért olyan fontos a kapcsolat a Felsőbb-Énhez.
Összekapcsol téged, magaddal.
Vajon tudod milyen az, amikor felosztod magad - hogy lemondj annak a tudásáról, hogy Isten része vagy, hogy teljes
tudatlanságban jöhess le a Földre? Miért tenne ilyet egy angyali lény? Vajon miért? Elárulom: Azért, mert szereti ezt a
bolygót, hát ezért és szereti az emberiséget, ezért. Valamit véghez kell vinni itt a Földön, ezért. Kezded már érteni miről
beszélek? Oka van annak, hogy ti itt vagytok.
Sokat beszéltünk már a Születés Fuvallatáról. Az én nézőpontomból, ez egy olyan energia, amely átáramlik egy portálon,
a fátyol felőlem lévő oldaláról, ahol a három-dimenzió ütközik egy dimenziók közötti valósággal (az enyémmel).
Tehát, ez egy említésre méltó ütközés és Mária készen áll, hogy beleessen ebbe a portálba. Ez a születés folyamata
minden Emberi Lény számára ésezt már mindannyian megtettétek.
Értitek-e már, miért mossa Kryon a lábatokat? Nehéz dolog az, amit csináltok! Mária készen áll arra, hogy megszülessen.
Már kiválasztotta a szüleit és ők is kiválasztották őt… és ezt nem korszakokkal ezelőtt tették, ahogy azt közületek
néhányan gondolják. Ők mindnyájan egy idő nélküli helyen tették ezt, ami a korszakok bölcsességét jelenti és a közvetlen
kapcsolatot a ti „jelenetekkel”. Ez egy ősi elhatározás, mégis a ti jelen szükségleteiteket jelenti és ezt lehetetlen leírni
nektek.
Minden Ember szét van választva, ebből kifolyólag létezik egy kíséret, a spirituális tervezés kísérete, amely állandóan ott
van mindannyiatokkal. Ti választjátok ki egymást a leckékhez, a jutalmazásra, különböző próbákra és tapasztalatokra. Ez
a végsőkig összetett és nem is tudjátok megtanulni egy nap alatt, de azokat a potenciálokat képviseli, amelyek mindig is
léteztek és most megváltoztathatóak egy egyszerű Emberi döntés által.
Az energia, ami Mária, belehajol a Születés Fuvallatába. Ő készen áll arra, hogy induljon és én ott vagyok. Ott vagyok
ennél az eseménynél, ahogy mindig ott vagyok és ahogy mindig ott leszek. Ez a dolgom. Figyelem az átalakulást, ahogy
angyalból ember lesz, újra és újra egy olyan folyamatban, amely az emberiség szeretetéről szól.
Nos, elértük a kritikus pontot az Emberi logikában, ahol az intellektuális Emberi Lény csapdába akarja csalni a Szellemet,
szó- és időrejtvényekkel. Olyan kérdéseket tesz fel, amelyek számára nagyon magasröptűnek tűnnek, a 3D-s etikával
kapcsolatban:
- „Kryon, azt mondod, kész vagy leírni Mária születését. Így van?”
- Igen, kész vagyok.
- „Akkor azt szeretnénk, ha meghatároznád nekünk, melyik az a pont, ahol elkezdődik az élet Mária számára. Vajon
-

a petesejt megtermékenyítése? Vajon ez biológiai vagy spirituális esemény? Mikor történik meg? Mikor kezdődik
el az élet?”
Ó, mennyire három-dimenziósak vagytok! A Szellemet nem tudjátok kicselezni olyan kérdésekkel, amelyek a
háromdimenziós gondolkodás korlátozásait tartalmazzák. A Föld legintellektuálisabb gondolkodója is csak a saját
palackján belül képes következtetni, soha meg nem értve, hogy egy valós világ létezik a palack falán kívül.
Megmondom nektek, mikor is kezdődik Mária élete, de nem fog tetszeni a válasz, mert az egy interdimenziós
válasz. Mária élete akkor kezdődött, amikor Mária és a szülei között létrejött a megállapodás, egy idő nélküli
helyen, ahol megegyeztek születése lehetőségéről.

Ez a tényleges időpont, amikor az élete elkezdődött és megtörtént ésez tartalmazza a lehetőségeket, mielőtt még a föld
meg lett volna alkotva, mégis olyan friss, mint a „tegnap délután” energiája. Hát ez az, amikor az megtörtént. Vajon
érted, ebből kifolyólag, hogy az életed megkezdődött, a lehetőségek szintjén, amikor a szüleid találkoztak? És mit
gondolsz, ezek után a nagyszüleid találkozásának lehetőségéről, azért, hogy lehetővé váljon szüleid megszületése? Igen,
te is ott voltál akkor, azt megtervezni. És hogy még érdekesebb legyen a dolog, gyakran rokonságban voltál, pont abban
az időben a nagyszüleiddel! Intellektuális gondolkodó, olyan vagy, mint az aranyhal, amelyik megpróbálja megfejteni az
üvegen kopogó hang jelentését. A ti világotok kicsi és egyszerű, a kérdéseitek úgyszintén. Szakíts a régi világszemlélettel
éslegyél interdimenzionális gondolkodó és valóban tágítsd az értelmed, hogy tartalmazza annak a szentségét, hogy miért
gondolkodsz úgy, ahogy. És akkor a gondolataid potenciálja valóban szárnyalni fog.
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Szeretnék mondani valamit mindannyiatoknak. De van itt valaki (és az olvasók közt is), az ő számukra ennek külön
értelme van: Vannak olyan angyali lények, akik keresztülmennek mindezen a születési folyamaton, annak minden
szépségével, minden örömével, a szeretettel és minden összetettségével… csak azért, hogy lejöhessenek és
megszülethessenek.
Tudtátok ezt? Lesz, aki csak lejön és háromévesen meghal. És amikor ez történik, tudnotok kell a következőt:
Mindezeknek a lehetősége ismert előre és ennek oka van. Áldott az angyal, aki keresztülmegy mindezen - belép a te
valóságotokba ésmeghal még fiatalon, talán még beszélni sem tud, gondolkodni, reagálni, csak azért, hogy elültesse az
együttérzés magját bizonyos személyekben, hogy ezek a körülmények megváltoztassák azoknak az életét, akik körülöttük
élnek.
Talán épp veletek történt ilyen? Kedves anya, apa, ezek éppen a ti körülményeitek? Tudjátok, kihez beszélek ugye? És ha
ti vagytok azok, megünnepeltétek az eseményt? Vajon meg tudtátok tenni? Egy ilyen megállapodás nagyon mélyreható
éssoha nem fogjátok elfelejteni, ugye? Nos, ők sem. Ez egy olyan rendszer, amely együttérzést teremt a bolygón ésigen
jól működik. Talán már voltál is része. Talán már segítetted is ezt a bolygót együttérzéseddel egy ilyen esetben ésa föld
talán már sosem lesz ugyanaz. Elgondolkoztál már ezen? Sokan gyűlölik Istent egy ehhez hasonló esemény után, soha
nem értik meg, hogy ez a dolog emeli éppen a föld vibrációját magát. Egyébként Mária megállapodása nem ilyen volt.
Nem erről szólt az ő megállapodása. Mária teljes időre fog lejönni és egy hosszú életet élni.
Elbúcsúzom Máriától, ő pedig belehull a születés portáljába. Az első dolog, ami történik vele, hogy meglátogatja a
Teremtés Barlangját. Megtalálja azt a kristályt, amely az ő lélek-energiáját tartalmazza és az aktiválással felizzik.
Rájöttetek már valamire? Mit gondolsz, hány elmúlt életed volt már? Hadd mondok el néhány dolgot, amiről
elgondolkodhatsz.
Nem érdekes, hány volt. Ugyanaz a Felsőbb-Éned volt mindegyikben! Minden életben, lelkednek ugyanaz a lényege volt a
„főnök”. Ez azt jelenti, hogy a te Felsőbb-Éned volt jelen mindegyikben. Ezért, mindezekben az életekben volt valami
közös. Adott ez neked valami ötletet, azzal kapcsolatban, hogy mit tudnál kezdeni ezzel az információval? Amikor
elkezdesz kapcsolódni a Felsőbb-Énedhez, - közületek bárki - tulajdonképpen kapcsolódsz minden egyes energiához, ami
valamikor is voltál ezen a bolygón. Mária belehelyezi az új energiáját az ősi kristályba, amelyik már tartalmazza minden
előző életét. Az pedig viszonozza, azzal, hogy átadja minden energiáját és spirituális tudását Mária új DNS-ének. Ő tehát
magával fogja hordozni új életében mindazt, ami ő valaha is volt. Mária megszületett, egy gyönyörű lánygyerek lett
belőle. Szülei olyan boldogok ésel vannak ragadtatva a csöppséggel!
Politikailag helytelen gondolkodás - az igazság felülkerekedik
Már életének első néhány hónapjában, Mária jelét adta, hogy művész lesz belőle, nem is akármilyen. Itt most megint
megállítjuk a történetet. Mert Mária művészi képességeit egy elmúlt életéből hozta át és ez nyilvánvaló. Az Emberek
tulajdonságaikat viszik magukkal életről életre. Ezek a tulajdonságok messze meghaladják a genetikát, amit a szülőktől
biológiailag örökölnek. Felfigyeltél rá, hogy a politikailag megfelelően gondolkodó társadalmatokban, azt állítják, hogy az
Emberi Lények mind egyformának születnek? Kérdezd csak meg bármelyik anyukát, vajon így van-e, mert, ha esetleg
több gyermeke van, óriási különbség lehet köztük. Egyik talán énekes lesz, míg a másik egyáltalán nem tud énekelni. Az
egyik majd nagyon szeret olvasni, míg a másik csak táncolni akar. Elnézve őket a szülők így vélekednek: „hogy lehet két
gyerek közt ekkora különbség, egyazon szülőktől?” Lehet, hogy politikailag nem megfelelő, de igaz, a gyerekek nagyon
különbözőnek születnek és egyáltalán nem egyformának! Figyeld csak meg a félelmeket, amivel egyesek rendelkeznek,
amikor megszületnek. Ezek a bizonytalanságok és félelmek, áthozott dolgok, azok közül, amivel már rendelkeztek, mielőtt
idejöttek volna. Kérdezz csak egy anyát erről, hogy tud az egyik gyerek olyan magabiztos lenni, míg a másik fél a saját
árnyékától is? Ez része a rendszernek és sokkal működik így. Egyformának születni? Valóban, egyenlően vagytok
felruházva azzal a hatalommal, hogy megváltoztassátok azt, hogy fogtok megszületni! De mindannyian egy olyan
fedőréteggel születtek meg, ami a múltra utal, azok pedig, akik most vannak itt először és jócskán vannak ilyenek, ti a
„semmit-nemtudás” tulajdonságával születtek. Ezt könnyű kiszúrni, mert ezek azok az Emberek, akik meglepődnek azon,
ahogy a dolgok működnek és soha nem fogják fel igazán, hogy fog egyik Ember a másikra reagálni ezen a bolygón. Ez az
az élet, ahol kapnak „egy Földi fordulót” és mindent nagyon kiszámítanak.
Mária még gyerek volt és tette, amit a gyerekek tesznek. Tudjátok, amikor ilyen fiatalok vagytok, látjátok az energiákat
magatok körül. Kérdezz csak meg egy anyát erről! Volt olyan, amikor a gyermeket tartottad, az pedig kitartóan nézett
valamit a sarokban? Az arca csak úgy sugárzott, nevetgélt és jól szórakozott, incselkedve azzal a valamivel ott a
sarokban. Akkor te is megfordultál és odanéztél, de semmi nem volt ott! Tudod, hogy igazam van, ugye? Felmerült-e
benned valaha is a kérdés, mi lehet az? A gyerekek, születésük után néhány hónapig még látják a fátyol másik oldalát. Ez
a túlélésük része. Része az otthonnak, ami velük marad egy darabig, hogy hozzá tudjanak szokni a szeretet másik
formájához - az Emberi szeretethez. Aztán lassan a dimenzióközi dolgok eltűnnek. De, amikor megérkeztek, még
mindannyian látjátok.
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Nem fogunk végigvezetni Mária egész életén, de egy keveset elmondunk belőle. Művész lett belőle, egy kitűnő művész.
Nem lett belőle ezoterikus vezető (az Új Kor tanítója). Kryon soha nem tűnt fel az életében, soha nem olvasott el egy
Kryon könyvet sem. Soha nem vett részt egy ilyen összejövetelen sem, mint ez, de tulajdonképpen képes volt gyógyítani
az embereket művészetével. Világhírű művész lett belőle - valóban tudott festeni! Sokan találták meg a sprituális
kapcsolatot az ő művészi munkásságán keresztül, de Mária ilyenkor azt mondta: „Csak azt festem, amit érzek.” Minden
ecsetvonásával Felsőbb-Énjét dicsőítette.
A nagy tévedés - Isten törődik azzal, hogyan találod meg a megvilágosodást
Nos, menjünk csak vissza egy pillanatra. Az előbb azt mondtam, hogy Mária megtalálta Istent. Erre azt mondhatod: „Nos,

hogy lehet az? Ha nem követte a spirituális szabályokat, amelyekről olyan sok vallásban hallhatsz. A világ tele van
különféle szervezetekkel, amelyek doktrínákkal, írott szabályokkal rendelkeznek. Tehát, hogyan találhatta meg Mária
Istent, mikor soha még egy ezoterikus találkozóra sem jött el. Nem volt vallása, nem hallott a New Age-ről?”

Szeretném, ha megjegyeznétek a következőt. Amikor kinyitod a jóváhagyásnak ezt az ajtaját, egyáltalán nem érdekes,
hogyan jutottál oda, a haza vezető ajtót nyitottad ki és ez az, amit várunk tőled, hogy megtegyél - hogy eleget foglalkozz
azzal, hogy megtaláld azt az ajtót és hogy ezt megtedd, több út létezik.
Vannak itt a teremben olyan tanítók, akik létrehozták a lépcsőfokokat azok számára, akiknek szüksége van a
lépcsőfokokra, hogy megtalálják az ajtót, mert ők tudják, hogy vannak ilyenek. Az ő valóságuknak szüksége van a
lépcsőfokokra. Vannak aztán olyan tanítók is, akik azt mondják, nincs szükség a lépcsőfokokra és ez azok számára fontos,
akiknek nincs szüksége a lépcsőfokokra! Vajon értitek, hogy mit akarok mondani? Isten jelen van minden Emberi
rendszerben, amely tiszteletben tartja a módszer szentségét és több megfelelő eljárás is létezik az ajtó kinyitásához.
Nincs helyes vagy helytelen módszer, ha az elvezet a belső Istenség önmegvalósításához… hogy felfedezd a FelsőbbÉnedet.
Időközben sokan azt mondják: „Kryon, nekem ez nem tetszik! Kell lennie egy „helyes útnak Istenhez.” Végülis, Isten

összetett és szent, mi pedig egyszerűek vagyunk és háromdimenziósak. Ezt te mondtad! Hogy mondhatod most, hogy
nem létezik „helyes út”?” Nem is mondtam. Azt mondtam, nem létezik helyes vagy helytelen módszer. Feltétlenül egy

„helyes út” létezik. A szeretet és az együttérzés a kulcsok, hogy rátalálj Felsőbb-Énedre, de létezik nagyon sok szeretetteli és együttérző rendszer, amelyek lehetővé teszik számodra, hogy felfedezd Isten szeretetét belsődben.
Idehallgass: Képzeld el, hogy egy szerető szülő vagy és évtizedek óta nem láttad gyermekeidet. Ráadásul, képzeld azt,
hogy nagyon fiatalon vették el őket tőled. Képzeld el, hogy felhív valamelyik közülük.

„Anyu, apu, tudom hol vagytok, jövök hozzátok látogatóba!”
Ó, csak úgy repes a szíved, ugye? Megtaláltam a gyerekeimet! Vagy ami még jobb, ők találtak meg engem! Csak annyit
mondasz a telefonba: „Gyere, kérlek, minél előbb. Alig tudom kivárni, hogy megöleljelek.”
Nos, hadd kérdezzek valamit. Hogyha a gyerek egy piros autóval érkezik, vajon ránézel és azt mondod: „Hoppá, elnézést!

Akár el is mehetsz. Én igazából egy zöld autóban vártalak.”

Nem fogsz ilyet tenni, ugye? Vajon törődni fogsz egyáltalán a járművel? Egyszerűen csak arra vágysz, hogy magadhoz
öleld. Az igazság az, hogy nem törődsz vele, mivel jött. Ha azt mondja: „Anyu, apu, rátaláltam erre a csodálatos
módszerre és ez a módszer vezetett rá, hogy elgondolkozzam, hol lehettek - és megtaláltalak benneteket!” Törődni fogsz
a módszerrel? Hát persze, hogy törődni fogsz, megünnepled, legalább. A másik gyerek majd kijelenti: „Nekem nincs
szükségem egy módszerre, mert nekem ez mind eszembe jutott magától.” Nem fogod azért kidobni, mert nem azt a
módszert használta, mint az első gyerek? Nem persze!
Áldott a módszer, vagy nem-módszer, amely bármelyik Emberi Lényt hazavezeti. És az igazság az, hogy az Embernek
arra van szüksége, hogy jól érezze magát, miközben keresi Istent, úgyhogy végülis megtalálhatja az igazságot, a „többi
részével” találkozva.
Mária visszatérése
Mária felnőtt, ahogy ez minden emberrel történik. Tisztában volt az évei számával, ahogy minden Ember. A fiatalok nem
igazán gondolnak erre, de lassan belenőnek, ahogy korosodnak. Az agy kezd vágyódni az otthon után és Mária agya
tudta, nem fog már sokáig itt lenni.
Ekkor már Máriának saját gyermekei voltak, gyönyörű gyerekek. Egyikük sem tudott rajzolni vagy festeni! Nem lettek
egyformának teremtve, nem rendelkeztek Mária szent kristály-energiájával, illetve az ő elmúlt életeivel. Ehelyett,
rendelkeztek a sajátjukkal. Hát ezért nem vagytok egyformák, mindannyian annyira különböztök és mindannyian olyan
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egyediek vagytok.
Elérkezett az idő, hogy Máriának mennie kellett. Ez nem egy szomorú történet, mert mindannyian - az ittlevők közül,
nagyon kevés kivétellel - keresztülmentetek ezen újra és újra. Mária körül ott volt a családja, amikor átlépett és
ünnepelték az életét. Elhozták néhány gyönyörű festményét a kórházi szobába, azokat a festményeket, amelyek olyan
sokaknak megérintették a szívét és a lelkét. Persze, az Emberi Lények ott ültek ezek a szép munkák előtt és zokogtak.
Volt aki attól az örömtől zokogott, amit Isten arcának érintése jelentett. Képzeld csak el azt az energiát, amelyet Mária itt
hagyott ezen a bolygón! A maga módján, az ő saját módszerével, ő ismerte Istent.
Miután Mária lelke elhagyta testét, elsőnek meglátogatta a Teremtés Barlangját. Ez egy háromnapos folyamat, hogy
visszaépüljön a világba a fátyol másik oldalán. Ezek Földi napok. Mária deaktiválta a kristályát. Képzeld csak el, mi
mindent tartalmaz most az a kristály! Benne van minden elmúlt élet energiája és tapasztalata, amit Mária megélt ezen a
bolygón, plusz ennek az életnek az energiája, minden művészetével. Most itt hagyta mindezt ezen a bolygón. Semmit
nem vitt magával. Minden, pontosan itt maradt a Földön.
Most hallgass ide: A kristály teszi, hogy a föld egyre magasabb szinten rezeg. Még miután Mária távozott, a kristály
tovább dolgozott érte. Értitek már, miről van szó? Azt gondolod, hogy közönséges vagy és, hogy itt ülsz ebben a
teremben. Nos, gondolj a munkára, amit életed folyamán végeztél. Gondolj azokra, akiken segítettél és mindannyian ezt
teszitek! Gondolkozz el… mindez itt marad! Gondolhatod, hogy átlagos vagy, de hidd el nekem, amikor távozol, a bolygó
mindig emlékezni fog rá, hogy itt voltál. Micsoda egy rendszer! Micsoda tisztelete ez az Ember életének!
Üdvözöltem Máriát, amikor visszatért. Úgy tűnt, hogy csak egy pillanatra volt távol. Ó, micsoda mulatságot csaptunk! „Jó
itthon lenni” mondta, miközben beleolvadt az energiába, amelyet Istennek hívtok. A Máriának hívott entitás megszűnt
létezni, kivéve azon a nagyon szent helyen, amely a Föld kristály szerkezetével kommunikál.
Emberi Lény, hát ez vagy te. Sokan ezt nem hiszik. Te egy darabja vagy Istennek és darabja e bolygó történelmének.
Mélységes! Hát ezért mossuk a lábatokat.
Lassan ideje, hogy távozzunk. Talán ma este megengeded magadnak, hogy elhidd. Lehet, hogy kezd számodra értelmet
nyerni. Talán ideje lesz elengedni azokat a dolgokat, amelyekkel idejöttél, amelyeket nem akarsz hazavinni. Mondjuk a
félelem? Én tudom, kik vannak itt. Vajon nem szeretnéd elengedni? Vagy mondjuk a megbocsátás? Megbocsátottad már
az árulást? Tudom, kik vannak itt. Hogy szeretnéd elengedni a gyászt? Nyomd meg azt az ajtót, ott benn, mert egy
kapcsolat vár ott rád. Amikor ezt megteszed, mindezek a dolgok kezdenek eltűnni. Kiegyensúlyozott Emberi Lénnyé válsz,
- nem egy vallásos Emberi Lénnyé, nem egy spirituális Emberi Lénnyé - hanem egy kiegyensúlyozott, örömteli Emberi
Lénnyé.
Nehezünkre esik távozni. Ezért nem is megyünk el. Itt maradunk, miután a közvetítés befejeződött, készen a holnapra.
Nehezünkre esik elmenni. Olyan sokszor elmondtam már ezt: Tisztában vagytok vele, hogy ki jött látogatóba kihez? Mi
tudtuk, hogy itt fogtok ülni a székeken. Talán mi jöttünk el, hogy lássunk benneteket? Talán így is történt? Így van.
Hallottátok mit mondtam?
És ez így van.
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