A mesterléthez való eljutás titka
Moszkva, Oroszország - 2010. május 15.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel10_Moscow2_.html )
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ahogy azt társam mondja, a lineáris idő gyorsan telik és máris a végére értünk ennek a kétnapos eseménynek. Az entitás
azonban akit Kryonnak hívtok, nem lineáris. Én valójában inkább egy energiát képviselek, mint egy entitást és ez az
energia sohasem ugyanaz. Vannak olyan tulajdonságai, amelyeket esetleg majd feltételeztek, de ezek is mindig
változnak. Ha megfigyeltétek, ennek az energiának úgy növekszik az intenzitása idővel, ahogy az Ember (Lee) lehetővé
teszi, hogy a tudatosság portálja szélesebbre nyíljon. Ebben a folyamatban nagyobb rész hárul rátok, mert ti nem akartok
befogadni akármilyen energiát, csak miután meggyőződtetek róla milyen hatással van a tudatosságotokra. Ő olyan
szélesre tárja a kaput, amilyenre csak tudja és ez lehetőséget ad az információnak, hogy átjöjjön egy megszentelt,
személyes portálon. Amikor a társam közvetít, az információ átáramlik a Felsőbb-Énjén és ez az a fúzió, aminek most
tanúi vagytok. Ez az ő stílusa, amihez hozzájárul, amire engedélyt ad tudatosságával. Arra kérünk, te is tedd ugyanezt. Ez
akkor létrehoz még egy energiát, amit „a harmadik nyelvnek” nevezünk. Beszéltünk már ezelőtt is, sokszor erről a
folyamatról. Ez egy katalizátor-energia nyelve.
Nagyon fontos, hogy halljátok ezt a hangot. Vajon tudatában vagytok ennek? Még akkor is, ha nem értitek a nyelvet.
(Lee angolul beszél és ezt fordítják oroszra.) Mert a hangja által itt vannak a valódi vibrációk a teremben, a levegőben és
a szellem katalitikus nyelvezete, ami energia-jellegű. Érezni lehet, ott utazik azzal az anyaggal, ami lineáris, bármi is
legyen az amit befogadsz, mint üzenetet.
Ez tehát az amit most éreztek, ma este kedveseim, ha megengeditek magatoknak, hogy érezzétek. A nagyon értelmiségi
és akadémikus Emberek akik itt vannak, dönthetnek úgy, hogy nem érzik. Dönthetnek úgy, hogy nem kevernek bele
egyáltalán semmi érzelmet. És ebben az esetben sincs semmi ítélet emiatt. De ebben a folyamatban, egy válaszfalat
húznak egy gyönyörű dolog és saját maguk közé. Vajon hányan tudjátok megengedni, hogy ez a portál kinyíljon és
befogadni ezt az egyszerű üzenetet? Azok akiknek sikerül, megkapnak minden energiát amit csak hoztunk és ezek között
lehetséges, hogy vannak gyógyító energiák is.
Ez nem lesz majd egy fárasztó közvetítés. Inkább csak egy fontos kilométer-köve ennek a gyönyörű, kétnapos
együttlétnek. Mi lesz az, ami majd elválaszt bennünket az együttlétünk perceiben? Emlékek? Talán valami más is?
Többdimenziós szempontból, hozhattál magaddal egészen a bejáratig olyan energiákat, amiket kívül hagytál. Nincs
semmi baj velük, ezek is a fény részei és meg tudják változtatni az életed, ha fontolóra veszed az elképzelést, hogy ki is
vagy te valójában.
A közvetítés folyamatában az én információim mesterlétet tanítanak. Ez áramlik keresztül rajtam és jut el a társamhoz,
Lee-hez. 21 év alatt tanítottuk ezt már különböző szinteken, különböző módokon és különböző témákon keresztül. Mindez
az ajtó kinyitásáról szól és arról, hogy meglásd a „nagyobb önmagad.” A mai tanítás amit a társamtól kaptatok (korábban
a nap folyamán), egyike azoknak ahol azért vázoltunk fogalmakat, hogy megmutassuk, hogy a gondolkodásotok
korlátozott (elfogult). Azonban még ezekkel az elfogultságokkal is, sokan közületek készen állnak rá, hogy szélesre tárják
ezt a többdimenziós kaput. Tehát ebben a néhány hátralévő percben, egy egyszerű üzenetet fogtok tőlem kapni. Úgy
fogom hívni: „A mesterlét titka”.
Vajon ez a „beültetés”? (implantátum)
Mit jelent ez neked valójában? Mit jelent számodra az, hogy mester? Vajon lehetséges, hogy te megváltoztathatod magad
olyan mértékben, hogy azt mondhatod: „Rendelkezem a mesterléttel?” Mit jelent ez a te életedben? Nos, talán van
köztetek olyan, aki a Kryon anyagokban utánanézett a válaszoknak. Huszonegy éve ismertettem veletek egy fogalmat egy
fajta energiáról, amit „beültetésnek” neveztünk. Abban az időben a társam mondta nekem, hogy ez nem éppen a
megfelelő szó, mert az emberek sokszor azt hiszik, hogy ez egy gonosz dolog. Inkább hátráltat, utánajárást eredményez
és vizsgálódást. „Mi lehet az?” kérdezik majd. Lesznek majd olyanok is, akik félni fognak tőle és sokan inkább elfutnak
majd, soha nem fogják megvizsgálni, hogy mit jelenthet. Lesz még olyan is, aki majd a Kryon könyveket is elégeti.
Pontosan ezt a reakciót vártuk, a társam legnagyobb megdöbbenésére. De ez teljesen helyénvaló, mert ha ezt egy Ember
egyszer befogadja, az elindítja nála a felismerések folyamatát. Mindezek az évek után, ezt most úgy definiáljuk, mint „a
váltás jóváhagyásának beültetését”. Lehet, hogy van köztetek olyan akinél ez megtörtént? Talán megadtad azt a
spirituális jóváhagyást és a dolgok elkezdtek változni? Sokan megtették. Esetleg te vagy az egyik aki megtette és most itt
ülsz és már tudod: „Biztos, hogy ez az implantátum a mesterléthez való eljutás titka, mert komoly változások kezdődtek

bennem és ma itt ülök és teljesen tisztában vagyok ezzel a spirituális kihívással. Kryon, vajon ez a mesterléthez való
eljutás titka?” Nem, ez csak egy intuitív lépés. A beültetés volt az a megfelelő folyamat akkor, hogy elindulj. Mert együtt
jár vele az a dolog amit olyan sokszor hallottál, a váltáshoz való tiszta szándék és a spirituális változás jóváhagyása.
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Vajon a Felsőbb-Énnel van kapcsolatban?

„Nos, akkor esetleg a Felsőbb-Én tudomásul vétele? Az kell, hogy legyen Kryon, ugye igazam van?” Vannak köztetek, akik
már metaforikusan megnyitottátok a kaput a szívetekhez és csatlakoztattátok a háromdimenziós részeteket Isten
multidimenziós részéhez. Ez egy jelentős váltás és sokan közületek már annyira mások vagytok napjainkban, mint amikor
elkezdtétek ezt az ezoterikus utazást. Annyira különböztök! Te érzed ezt és tudod. Hiszed, hogy esetleg valóban
megérintetted a Felsőbb-Éned részeit és darabkáit. Érezheted valóban, ahogy átszabja a mintákat az életedben,
amelyekről azt gondoltad, soha nem lehet megváltoztatni és éppen ezt tetted. „Tehát, ez biztos, hogy az, biztos, hogy a
mesterlét megteremtésének a titka, kapcsolat a Felsőbb-Énnel. Ugye így van Kryon?” Ez sem az, de ez is nagyon fontos.
Az egyik legfontosabb dolog amit tehetsz. Olyan sok üzenetet kaptatok erről és olyan sok éve biztatunk benneteket, hogy
megtegyétek, pontosan ezt.
Lehetséges-e az, hogy nagyobb vagy, mint azt gondolod? Meg tudod-e nyitni a szíved ma este? Csak fülelj.
Hadd kérdezzek valamit. Ebben a kultúrában, ebben a társadalomban (Moszkva), vajon bátor dolog lenne hagyni, hogy
szeressenek? Mi lenne, ha ledobnád a bilincset, ami olyan hosszú ideig tartotta rabságban a szíved, hogy érezz valamit
ma este? Mi történne veled? Megígérem ha megnyitod ezt a szigorúan őrzött területet csak néhány pillanatra és magadba
szívod azt ami érkezik, rögtön utána vissza bezárhatod ha nem tetszenek az energiák. Ez itt most egy biztonságos hely.
Meg tudod tenni?
Vajon a DNS-ben van?
Mi a titka a mesterléthez való eljutásnak? Volt aki azt mondta: „Nos, biztos, hogy a legújabb Akasha tanításokkal van

kapcsolatban, mert az elmúlt két évben Kryon, hallottuk mit mondtál a sejtszerkezetünkben lévő Akasha jegyzetekről.
Még egy könyved is szól erről!”
Valóban, az is egy bámulatos dimenziós eszköz, ahol az elmúlt életek többé már nem elmúlt életek. Ebben az új
energiában, az Emberi Lény bele tud merülni az elmúlt életek energiáinak látszólag metaforikus levesébe és fel tudja
hozni, amire szüksége van a mindennapi életben. A mai napon, egy Emberi Lény bele tud menni és felszedni azokat a
dolgokat amire szüksége van a múltból. Létre tud hozni egy kvantum-állapotot azokkal az életekkel amelyeket leélt és
amelyekért megdolgozott és idővel egy többdimenziós tapasztalatot szerezni, spirituális értelemben belépni és
megszerezni a szükséges dolgokat. Megélte azokat az energiákat és még mindig birtokolja őket, mert megdolgozott
értük. Békés tud maradni bármivel kapcsolatban. El tudja távolítani a drámát az életéből és még a sejtszerkezetét is meg
tudja gyógyítani. Ez az egyik legerőteljesebb eszköz, amiről valaha is beszéltünk az emberiségnek. Ebben az elmúlt két
évben csak az ajtót nyitottam ki az Akasha kiaknázásának fogalmához. Micsoda koncepció! Képzeld csak el ezt a
hatalmat. A múltban ezt csak a mesterek tudták megtenni.

„Tehát Kryon, akkor ez az? Ez az, amiről beszéltél? Ez a titok a mesterléthez, ugye?” Nem. Ez is egy új fogalom számodra
és egyáltalán, de nem a titok, nem igazán.

Tudjátok, ezért hívjuk titoknak. Mert ha csak úgy elmondom, hogy mi az, azt fogjátok gondolni: „Nos, ez egyáltalán nem
nehéz – nem is olyan, mint egy titok.” Hát, ha könnyű lenne meglátni, akkor mindannyian megtennétek vagy nem?
Hanem rejtőzködik és egyáltalán nem könnyű megvalósítani.
Vajon akkor az új intuitív információ?

„Talán akkor az, amit az intuitív gondolat erejéről tanítottál? Kryon, te úgy beszéltél az intuícióról, mint egy új eszközről,
amiből majd a társ-teremtői képességek térképe lesz, majdnem olyan mint egy többdimenziós antenna, amit
megnövesztesz és amivel érezni tudod majd a jövő potenciáljait. Erről van szó?”

Az intuíció új eszköz a cselekvéshez, ami lehetővé teszi, hogy tudd mikor kell jobbra fordulnod és mikor balra és hogyan
viselkedj egy bizonyos időpontban, az előtted lévő energia alapján. Micsoda gyönyörű eszköz is ez, mert a cselekvő
megközelítést értékeli, lecserélve a nem-cselekvő „majd elmúlik” és „majd az Isten” energiát a múltból, ahol csak ültél és
vártál a válaszokra. Nem mindannyian hallottak közületek mindezekről az eszközökről, pedig én hírül adtam nagyon
régen. Az intuíció egy valódi térkép, amelyet naponta használhatsz, hogy értelmet adjon az életednek. Nem olyan valami,
ami megmondja a jövőt, inkább olyan valami, ami közvetlen utasítást ad amikor elérsz ahhoz a ponthoz, amikor arra
szükséged van. Annak a kíséretnek az energiáját jelenti, amelyik állandóan veled van és amelyik tisztában van a
mindenséggel. „Igen! Ez lesz az, mert a mesterek akik a földön jártak, rendelkeztek ezzel a képességgel! Ugye ez az
Kryon?” Nem.

„Nos Kryon, akkor biztos az utolsó lesz amire gondolhatunk. Egész biztosan arról van szó, amit a DNS kilences rétegéről
tanítottál. Az a tegnapi közvetítés volt és a legújabb információ.” (A moszkvai közvetítés első része)
Az valóban egy erőteljes információ volt. Most már összekapcsolhatjátok az immunrendszeretek háromdimenziós és
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multidimenziós részeit és létrehozhattok egy egészséges testet. Ezt magyaráztam el tegnap este. „Nos, ugye ez az Kryon?
Biztos, hogy ez az. Már semmi más nem maradt.” Nem kedveseim, ez sem az.
A mesterlét titka
Az Emberi Lények igyekeznek listákat készíteni, lépcsőkön haladni, létrákon és folyamatokon. Ezekre a dolgokra, mindre
szükség van a 3D-ben, mert ez a módja, hogy az Emberek eljussanak egyik pontból a másikba. Ez a ti valóságotok
linearitása, tehát szükség van rá. Szintén hasznos a tanulásra és értelmet ad annak, hogy felsoroljátok ezeket a dolgokat
és megkérdezzétek, vajon azokban van-e a titok? Nem bennük van. A mesterlét titka ehelyett, minden egyes sajátosságot
magába foglal erről a listáról és ez nem olyan valami, amit könnyen végrehajthatsz vagy megjegyezhetsz.
Nehéz definiálni, hogy mi az, de megpróbálhatom és elmondom nektek. Úgy hívják, önmagad szeretete. Tudod-e szeretni
önmagad? Bele tudsz-e szeretni a tükörből visszanéző arcba? Tudsz-e úgy nézni magadra, mint felséges és nagyszerű
valakire? Most majd azonnal sóhajtasz egyet és azt mondod: „Nos, ez nem is olyan nehéz. Persze, hogy tudok. Meg
tudom csinálni.” De nem teszed meg, ugye?
Tegyük fel, hogy a legbelső lényeged egy kisgyerek. Tegyük fel, hogy a legérzékenyebb részednek, a lelked lényegének
érzelmei egy gyermek érzelmei. Mit mondanál ennek a gyermeknek kedves Emberi Lény, kedves felnőtt? Nos, hadd
mondjam el, mert hallom amit a belső gyermeknek mondasz:

„Csúnya vagy. Értéktelen vagy. Soha nem fogod megtenni! Lehet, hogy a dolgok a Földön helyrejönnek, de addig még
hosszú idő eltelik. Különben is, te azt nem fogod megérni, mert nem fogsz olyan sokáig élni. Jön majd valaki, aki tőled
sokkal fontosabb, aki majd megteszi. Te soha nem fogod megtenni.”
Vajon ezt fogod mondani a gyermeknek? Vajon ezt fogod mondani egy kisgyereknek, aki ártatlan szemekkel,
kiszolgáltatott érzésekkel néz fel rád? Te vagy a főnök és senki más nincs ott, hogy hallja. Vajon ezt fogod mondani? A
válasz, hogy nem. Nem! Akkor miért mondod ezt önmagadnak, kedvesem? Mert mi ezt halljuk. Az ártatlan gyermek, az a
te lényeged, amelyik arra a titokra vár, a mesterlét titkára. Egy gyönyörű energia, a szeretet legbelső lényegének
energiája és ez állandóan a tested és a tudatod válaszait figyeli. És mit hall? Tegyük most fel, hogy van egy valódi
gyermeked. Hallgasd csak a saját szavaidat:

„Ó, milyen gyönyörű gyerek! Nézd csak, látom benne a Teremtőt! Látom az arcodon, ó drága egyetlenem. Nézd csak az
Isteni magot, ott szikrázik a szívedben! Huh! Ezzel az energiával valóban eljuthatsz bárhová. Nagyszerű ember vagy! Nem
létezik olyan, amit te ne tudnál megtenni.”
Mit kezd a gyermek ezzel, kedvesem? Az apróság mosolyog, dagad a büszkeségtől és elfogadja a képességeket. Szereti
hallani!

„Valóban? Ezt látod? Kösz szépen!”, mondja és kisétál a szobából, a beleplántált magokkal, hogy egy olyan lény legyen
belőle, aki tudja, hogyan tekintsen saját magára és másokra. Az igazság hatással van rá és az ereje növekszik minden
nap, ahogy éli az életét. Mivel nincsenek az ösvényén a kételkedés sziklái, gyorsabban jut el egy új szintre, segítve
mindenkinek maga körül és segítve a földet magát.

És mit szólsz ahhoz, hogy ezt megteheted magaddal is? Mi lett volna, ha ezt a párbeszédet, szeretetben saját magaddal
folytattad volna, életed minden napján? Minek neveznéd azt? Ezt úgy hívják, beleszeretni önmagadba. Most már ez nem
olyan könnyű, ugye? Át kell rendezned a gondolkodásod, ugye? Mi lesz ha jön valaki és megkérdezi „Hogy vagy?” Mintha
a gyermekhez beszélnél.

„Nagyon jól érzem magam, mert egy nagyszerű mester vagyok!” Mondhatnád, de nem mondod ugye? Nem.
Az Emberek megtanulták, ha negatív dolog történik, arra felfigyelnek.
„Hogy vagy mostanában?” - „Nem jól,” (közepes figyelem) - Vigyünk bele egy kis drámát is:

„Hát mi baj?” - „Történt velem valami.” - „Mi történt?” - „Hát… ez meg az… rossz dolgok.”

Tudjátok, én hallom ahogy az emberek kommunikálnak. Együtt élek veletek. Vajon tudtátok ezt? Egy darabja vagyok
annak a teremtő energiának, ami egész idő alatt ott van körülötted. Tudom, hogy kik vagytok, tudom, hogy kik vannak
itt. Hallgasd csak azokat a szavakat, amiket kiejtesz, amikor kimondod őket. Nagyon gyakran ez csak egy rossz szokás,
de azt üzeni a sejtjeidnek, hogy hogy érzed magad, mert ők is fülelnek. Egy negatív energiát erősít. Vajon jelen van az
öröm? Gyakran nincs. Ha nincs jelen, akkor ott nincs önmagad szeretete.
Ki akar egy olyan emberrel beszélgetni, aki állandóan panaszkodik, vagy állandó drámákban éli az életét? Vajon felkeresel
egy ilyen embert, hogy segítsen a spirituális kihívásaidban? Már sokan formáltok jogot arra, hogy spiritualitással
rendelkezzetek, de egész idő alatt úgy járkáltok, hogy egy sötét felleg van körülöttetek. Hogy lehetséges ez?
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Mindezek a dolgok amelyeket ma említettem, csak lépcsőfokai a folyamatnak. Rendelkezhetsz bármilyen tudományos és
elméleti tudással amit csak elbírsz, de ha nem tudsz örülni, nem vagy más mint egy könyv, ami ott fekszik olvasatlanul.
Talán még a végén papírt is kapsz róla, hogy levizsgáztál és hogy értesz mindent amit Kryon tanít. De az angyalok ott
sírnak körülötted bánatukban, mert soha nem értetted meg a belső gyermeket. Ez a mesterlét titka – felfogni az
érzelmet, önmagad szeretetének érzését és az energiát amit ez létrehoz.
Szeretném ha felidéznéd egy pillanatra a számodra legkedvesebb mestert. Ki volt az? Talán Krisztus? Talán Krisztus
anyja? Vagy egy későbbi, talán Mohamed próféta? Vagy egy sokkal régebbi, Buddha? De az is lehet, hogy kortárs. Talán
egy guru, mint Yogananda? Talán egyik ezek közül? Nem is érdekes, mert ezek mind ugyanazt az alap-üzenetet
tanították kultúrájuknak – az emberiség egységét és a belső Isten szeretetét. Képzeld csak őket magad elé.
Nézz csak a szemükbe. Vajon mit látsz? Egy Emberi Lényt, aki békében van önmagával. Miről voltak ismertek a mesterek?
A békéről, a türelemről, a dráma hiányáról, a szeretetről és a megértésről, mindezekről a dolgokról. Talán azt hiszed,
hogy ezt egy értelmi tevékenységgel szerezték? Mit hallottál az életükről? Talán azt, hogy virágok nőttek a
lábnyomukban. Hogy az arcuk úgy ragyogott, mint a napsugár és hogy összegyűltek körülöttük a gyerekek. Még az
állatok is tudták, hogy kiről van szó! És mindez azért, mert szerelemben voltak a belső Istennel. Ez a mesterlét titka. Ha
problémád van ezzel, itt egy látomás.
Nézd meg azt az arcot a tükörben és lásd Isten szépségét magadban. Miközben magadra nézel, szeresd azt. Lassan majd
elkezded szeretni magad. Vajon mered hagyni, hogy így szeressünk ma este? Vajon ki mered tárni a szíved, hogy érezd
ezeket a dolgokat? Miért ne? Mitől félsz? Talán azt hiszed, hogy fájni fog? Talán a kultúrádban nem helyénvaló? Az igazi
családod itt van láthatatlanul, előtted.
Ez tehát Kryon kérése ezzel az alkalommal, ezen a helyen. A Teremtő egy darabkája van itt előttetek (Kryon energiája).
Ez az amit hallasz és érzel ezen a harmadik nyelven. Néhányan még akkor is érzitek majd ezt, amikor olvassátok e
sorokat és csodálkoztok, mi lehet az. Nos, ilyen módon mutatkozik meg az igazság, amikor az a kapu nyitva! Azok,
akiknél nyitva a kapu ebben a pillanatban, tudják hogy ez valós.
Van megerősítése az itt jelenlévő energiáknak. Vannak itt köztetek olyanok, akik látják a színeket a társam körül az
emelvényen és ezek tudják, hogy ezt nem lehet hamisítani, vagy mesterségesen előállítani. Nem lehet a felismeréseket
sem, amelyek itt a teremben történtek, vagy a gyógyulást, ami éppen most történik, itt az egyik széken. Legyél más
amikor távozol erről a helyről, mint amikor idejöttél. Ez önmagad szeretése. Ez az amivel a mesterek rendelkeztek, amit
nem tudsz megtanulni lépésekben vagy folyamatokban, vagy az értelmiségi elméddel. Azzá kell válnod.
És így van ez.

Kryon
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