A kellene átkalibrálása
Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26.
( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_Patagonia2-12.html )
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Vajon elkezdtétek már érezni? Egészen más már az érzékelésetek, ami könnyebbé teszi számotokra, hogy eljussatok
velem egy kvantum jellegű helyre. A hajó (amin utaznak) éppen eléggé elszigetel benneteket a talajtól ahhoz, hogy
félretegyétek a mindennapi életetek realitását. Mikorra befejezzük ezt az utazást, már az öröm energiájával fogtok
kapcsolódni a családhoz. Már kéznél lesz néhány megoldás, néhány felismerés és pillanatnyilag három gyógyulás
potenciálját látjuk. Lesz, akihez majd eljut a békesség, felváltva az aggódást. Tisztábban fogtok látni néhány jövendő
tervet is és mindez csak azért, mert itt ültök ma együtt velem.
A hajlandóságotok, hogy ezt megtegyétek, létrehoz egy olyan állapotot, ami egy más világszemlélet, más módja a
létezésnek, beleegyezés abba, hogy tisztábban gondolkodjatok. És minél gyakrabban megteszitek, annál gyakrabban
fogjátok érezni a váltást. Azt kívánom ezért, hogy élvezzétek a pillanatot és lazítsatok, tudva, hogy igazán biztonságos,
alkalomhoz illő és helyénvaló. Nyissátok meg a szíveteket a mai napon kedveseim. Sok szívből jövő dolgot tettetek már a
mai napon (az előadás ideje alatt), így most hadd végezzünk néhány gyakorlatot spirituális logikából.
Ez nem lesz egy hosszú közvetítés, de azért kaptok némi információt. Én ezt a „kellene” átkalibrálásának fogom nevezni azoknak a dolgoknak, amit úgy érzel meg kellene tenni, vagy nem kellene megtenni, attól függően, hogy ki miért felelős.
„Hogyhogy felelős?” kérdezheted. Nos, ezek azok a dolgok, amik felelősek azért, hogy úgy gondoljátok, valamit meg
„kellene” tenni és ti jól tudjátok, hogy mik ezek. Ezek a tradíció, a spirituális tekintélyek, a történelem és a múltról szóló
tanítások. A kapott információ specifikus minden egyes kellene dologra, de nem feltétlenül az, amit tanítottak neked. A
dolgok változnak és a bolygón lévő energiák átkalibrálásával, a kirakós, amelyen olyan hosszú ideje dolgoztok, mint
fénymunkás, éppúgy kezd változni. Csak néhány kérdés van ezekkel a kellene dolgokkal kapcsolatban, amit ma meg
fogok válaszolni, de ezek olyan kérdések, amelyek gyakran elhangzanak és könnyű őket megválaszolni. Sok különböző
dologra kiterjednek.
Az imádat
Induljunk hát egy spirituális jellegűvel: Isten a világ teremtője, így van? Valóban, Ő az. [angolul leírja hímneműnek és
nőneműnek is: He is; She is] Vajon nem kellene akkor imádni a Teremtőt? Az emberiség minden részében felfigyeltek
erre a tényre, következésképpen sokféleképpen imádják Isten fogalmát, egészen a kezdetektől. A New Age ezoterikus
mozgalomban nincs imádat. Valóban nincsenek nagy oltárok, vagy épületek. Nincs kijelölt hely letérdelni, hogy hálát adj
Istennek bármiért. Ezért, lehet, hogy összeütközésbe kerülsz valakivel, újjal mutogat majd rád és azt mondja: „Nem úgy
imádod Istent, ahogy azt kellene.” Mi lehet erre a válasz? És mit fogsz te mondani?
Kaptatok egy metaforát az előbb: Vajon hiszed, hogy a Teremtő egy darabkája vagy? A mesterek, akik a Földön jártak,
elmondták, hogy az vagy. Az egyik, aki a leginkább új keletű, a Krisztus, így azonosította magát: „Én Isten fia vagyok,”
akkor fölnézett és azt mondta: „Ahogy ti is azok vagytok.” A nagy „Vagyok” az, ami ott van bennetek, csakhogy ezt nehéz
meglátni, vagy megérteni, mert az emberek a nagyszerűséget az isteni természetben keresik. Az után kutatnak, amiről
feltételezik, hogy Isten lehet az égben, de ezt a tulajdonságot nem látják saját magukban.
Definiáljuk most újra a „Vagyok”-ot. Határozzuk meg mit jelent az Isten fia szóhasználat. Azt jelenti, hogy rokonságban
vagy a Teremtővel. Azt jelenti, hogy a Teremtő igenis lehet egy családtag. Azt jelenti, hogy valahol benn, rendelkezel az
információval és a megértéssel, hogy te valóban egy családtag vagy. Békességet érzel és biztonságot, nincs több dráma,
amikor arra gondolsz, mi van ott benn, a belsődben.
Azt, tehát, ami ott van belül az emberben, nem feltétlenül a Teremtő nagyszerűségének érzed, hanem a Teremtő
családjának. Megkérdezem tehát, vajon hogy viszonyulsz a biológiai családodhoz? Melyikük volt legutóbb az imádatod
tárgya? Édesanyád? Édesapád? A nővéred? A fivéred? Te pedig így válaszolsz: „Nem, mi nem imádjuk egymást.

Tiszteljük, igen. Előre örülünk, ha tudjuk, hogy majd találkozunk valamelyik családtaggal. Akár nővérünkkel, akár
fivérünkkel. Nincs dráma, inkább gyakran vidámságot, szórakozást és örömet feltételezünk. Aggódunk egymásért.
Szeretjük egymást.” És hát kedveseim, ez a válasz erre a kellene dologra!

Az imádat helyett legyen megbecsülés és elismerés, a hála és a szeretet különböző megnyilvánulásai. Ez a nagy
különbség a „térdre ereszkedve” imádattól, vajon látjátok? Inkább mondd el magadról te is, mint a mester. Ha Isten fia
vagy, ne imádd Istent. Inkább legyél tagja a családnak. Becsüld azt, ami ott van benned. Érezd a Teremtő közelségét,
amikor itt ülsz a széken és ne magasztald, amit nem kellene magasztalni, inkább szeresd azt, akit szeretni kellene.
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Közösségi élet, hogy erősebbek legyetek
Itt egy másik példa: Volt köztetek, aki azt állította, hogy értelmesebb dolog a fénymunkásoknak csoportba gyűlni, mert
logikus, így több fényt lehet teremteni. Több értelme lenne, mert a fénymunkások hasonló gondolkodásúak lennének,
csoportba gyűlnének és együtt élnének, mint egy csoport. Csoportként eredményesebben tudnák építeni azt a várost,
amit úgy hívtunk fény a hegyen.
Ráadásul, csoportosulva jobb lenne a kommunikáció, a tanítás és a Föld régi energiáitól való védekezés. És ezek a dolgok
mind segítenék az igazi fénymunkást az ösvényen. Vajon van ebben valami rossz?
Nos, elárulom nektek, hogy aki ilyet állít, az egy régi, lineáris szemlélet szerint él. Ő olyan dolgokat keres, amiről úgy érzi,
nagyszerűbb életet biztosít magának, de közben szem elől tévesztette, hogy mit is tesz valóban egy fénymunkás.
Azt tanultátok, hogy önálló teremtője legyetek az életnek. Elmehetsz akár a vadonba és akkor is benned van a
mindenség. Ez a lényege annak a megállapításnak, hogy ”vagyok, ami vagyok”, ez a megállapítás nem úgy szól, hogy
„vagyok, ami vagyok, mindaddig, amíg ők azok, amik.” Érted? Te egy önálló világítótorony vagy! Mikor láttál utoljára egy
tömeg világítótornyot egyetlen sziklán? Nekik nincs szükségük egymásra! Hallottál már világítótorony találkozóról?

„Nos, ez badarság,” mondhatod. „Minden világítótorony oda van rögzítve a sziklákra. Nem tudnak elmozdulni és
meglátogatni egymást.” Helyes, de biztosan tudnak fényt küldeni egymásnak, ugye? Végül is, erre van felszerelve egy

világítótorony. Talán a fénymunkások is kapcsolatban lehetnek egymással, kvantum szinten és akkor a távolság nem
számít, ugye? (A kvantum összekapcsolódásról szóltunk már a közvetítéseken.) Tehát, talán itt az ideje, hogy változtass a
szemléletmódon, ahogy elképzeled a saját helyed a bolygón. Vajon védelemre van szükséged? Vajon veszélyben van a
fényed?
Amikor innen távoztok és a hajó, amivel most utazunk, kiköt az utazás utolsó állomásán, ti mind szétszóródtok.
Hazamentek, szerte a világon. Lesz, aki majd vonakodva távozik, könnyekkel a szemében és ilyeneket mond majd,
„Nagyon jól éreztem magam. Maradni akarok, szeretek együtt lenni veletek.” Én pedig elárulom, hogy te erre a dologra
egy régi szemléletmód szerint tekintesz, hogy szomorú legyél mindezek miatt! Ha egyszer már megérintetted annak a
másiknak a szívét, az egy életre szól, ha te is úgy akarod. Kapcsolatban lehettek és maradhattok, ha úgy akarod. Ez a
találkozás létrehozta a fénynek egy hálózatát, ahogy visszatérsz arra a helyre, ahol lehorgonyoztad magad a te saját
szikládon, mindnyájan magatok hozzátok létre a fényt a sötét helyeken, ahol esetleg éltek. Vajon érted?
Nincs olyan, hogy kellene, vagy nem kellene együtt élnetek, mint csoport. Ha ilyen dolgot teszel, azzal a bolygó többi
részét sötétben hagyod! Hihetetlenül önző dolog és nem tesz semmit senki másért, csak a csoportért. Aki ilyet tesz,
egyszerűen jól akarja érezni magát a többiekkel és nem a bolygónak segíteni. Ez a második kellene.
Spirituális táplálkozás - Milyen táplálék való neked?
Váltsunk témát. „Kryon, mit kellene ennem, mint fénymunkás? Hallottam sok elméletet. Vannak, akik esznek húst és

vannak, akik nem, aztán vannak, akik elutasítanak mindent, amiben van tartósítószer és vannak, akik nem. Még olyanok
is vannak, akik semmit nem esznek, csak levegőből élnek! Mit kellene tennem, hogy a táplálékkal, amit megeszek,
tiszteljem Istent és a testemet?”
Rögtön lesznek olyanok, akik számos spirituális iratot idéznek és azt mondják: „No, ezt kellene tenned.” Mások, kevésbé
spirituálisak, talán majd valami gyógyszert ajánlanak, a szervezeted tisztítására, diétát, hogy egészséges legyél. Megint
mások majd a családi hagyománnyal erősködnek, vagy azt latolgatják, hogy tisztességes dolog-e megenni egy állat
húsát. Nos, hol az igazság ebben a dologban? Úgy néz ki, hogy látszólag logikus mindez és sokan sokféleképp értelmezik.
Kedveseim, mi a cél? Vajon, hogy egészségesek legyetek és ugyanakkor tiszteljétek Istent? Sokan azt mondanák: „Igen.”
Rendben, akkor itt az ideje egy kis spirituális logikának. Kérdés: Mit állapítottunk meg, hol van Isten? Válasz: A Teremtő
ott van benned. Akkor, hogy fogod tisztelni azt az isteni tervet, ami ott van benned? A válasz, hogy élve maradsz,
ameddig csak tudsz! Az, hogy hordozod a fényed a bolygón, ameddig csak tudod. Hát hogy tudnám elmondani
mindannyitoknak, hogy mit „kellene” ennie, amikor olyan egyediek vagytok és különbözőek? Ebből kifolyólag, hogy tudna
bárki egy általános utasítást adni egyetlen „helyes étrendre”, amikor olyan roppant mennyiségű különböző típusa van az
emberi testnek? Egyesek mégis megteszik.
Itt az én válaszom: Mindegyikőtökben ott van valami, amit ösztönösnek neveztek. Az ösztön a „test-intelligencia”. Az
ösztön a test-tudat energiája, amit akkor használtok, amikor „izom-próbát” végeztek (kineziológia). Az ösztönös tudja, mi
történik a testedben, a sejtek szintjén, te nem. Az ösztön maga a DNS-ed tudatossága. Ez a „test-tudatosságod” legvégső
forrása.
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Az ösztön tud arról a valamiről, amit Akasha örökségnek hívnak. Ez annak az ismerete, hogy ki voltál az elmúlt
életeidben. Ahhoz, hogy hosszabb ideig életben maradj, egészségben, minden táplálkozási igényed azon a
sejtszerkezeten alapul, amelyik tudja, mi kell neki, mire van szüksége és arra van „szüksége” kedveseim, amihez
hozzászokott.
Nem számít, hogy ki vagy, illetve, hogy hol élsz. Ha úgy érkeztél meg erre a bolygóra, hogy az előző életed Indiában
élted, úgy akarsz majd táplálkozni, mint egy indiai – még akkor is, ha most Montanába születtél! Ha Ázsiában éltél le több
életet és most Brooklynban élsz, úgy akarsz majd esetleg táplálkozni, mint egy ázsiai. A kémiád „emlékszik” és azt
követeli, amiről úgy érzi, hogy majd eleget tesz a jó emésztésnek és a jó egészségnek.
Az Akasha örökséged sokkal erősebb, mint te azt feltételezed. Az elmúlt életek energiái nem a múltban vannak! Egy
kvantum energiáról van szó, a spirituális felépítésed energiájáról, ami aktuális és olyan valami, amit jelen alkalommal is
magaddal hordozol, mint a „teljes éned” részét. Hatással van rád!
A tested meg fogja mondani azt a bizonyos dolgot, ha megkérdezed. A sejt-szerkezeted nagy hangon fogja követelni
azokat a dolgokat, amelyekhez hozzászoktál és azzal a kémiával lazítani fog és jól fogja érezni magát. Ha új vagy ebben a
kultúrában és az utóbbi öt életed egy másikban töltötted, akkor ne lepődj meg, ha az előző kultúra étrendjét követeli. A
vegetáriánus étrend egy olyan valami lesz, ami kedvez neki, mert az van kapcsolatban az Akashával. Azt kell enned,
amivel a sejtszerkezeted jól megvan, nem pedig azt, amit valaki mond, hogy egyél, mert attól még spirituálisabb leszel.
Figyelj oda a test-intelligenciádra, mert az sokat elárul majd arról, hogy ki mindenki voltál. Nincs egyetlen kellene sem,
kivéve egyet: Maradj életben és legyél egészséges. Figyelj oda a sejt-szerkezetedre és az majd megmondja, mit kellene
enned. Hát nem ez a spirituális logika számodra? Ne próbáld más „helyes módszereit” átformálni a saját táplálkozásod
helyes módszerévé. Tiszteld az Akasha rendszert és értsd meg, hogy az ösztönöd sokkal jobban tudja tőled, hogy mi lesz
a hasznodra. Társam jelenleg a „Zabálás-mentes” diétával próbálkozik. (Kryon humor)
Kell-e doktorokhoz járnom és gyógyszereket szednem, hogy meggyógyuljak, vagy inkább spirituális
módszereket alkalmazzak?

„Kedves Kryon, én úgy hallottam, hogy természetesnek kellene maradnunk és nem használni a bolygó tudományát
gyógyításra. Ha elmegyek az orvoshoz, akkor nem tisztelem Istent. Végül is, nem azt mondtad, hogy gyógyítani tudunk
az elménkkel? Miért kellene tehát egyáltalán az orvoshoz mennünk, ha meg tudjuk magunk csinálni? Sőt, az én orvosom
nem egy megvilágosodott ember, neki tehát halvány fogalma sincs az én veleszületett ösztöneimről, illetve a spirituális
testem szükségleteiről. Mit kellene tennem?”
Először is, kedves emberi lény, miért akarsz olyan sok mindent beskatulyázni? Továbbra is igen és nem választ akarsz,
egészen összetett helyzetekre. A 3D-s beállítottságod, a lineáris szemléletmódod miatt, szinte mindenre. Tanulj meg
gondolkodni kilépve a 3D-s skatulyából! Olvasd csak el a fejezet címét. Azt kérdezi, mi az, amit tenned kellene. Éppen azt
feltételezi, hogy nem tudod mindkettőt megtenni, mert ellentétben állnak.
Használjuk a spirituális logikát: Itt egy feltételezett válasz: „Ne menj az orvoshoz, mert mindent meg tudsz gyógyítani az
elméddel.” Akkor, én pedig azt kérdezem: Hányan tudják ezt közületek, itt a teremben most megtenni? Hányan tudják az
olvasók közül ezt hatásosan megtenni? Mindannyian öreg lelkek vagytok, de vajon valóban készen álltok arra, hogy ezt
megtegyétek? Vajon tudjátok, hogyan? Vajon valóban eredményesen csináljátok? Meg tudtok szabadulni a betegségtől és
a kémia egyensúlyát máris helyre tudjátok állítani az elmétekkel?
Elárulom nektek az igazságot, akár úgy döntesz, hogy elfogadod, akár nem. Erre nem vagytok készen! Nem vagy még
felkészülve arra, hogy magadra vállald a teljes gyógyítás felelősségét a spirituális eszközeid felhasználásával. A
Lemúriaiak meg tudták csinálni, mert a Plejádok megtanították őket hogyan! Ez Isten egyik ígérete, hogy majd eljön a
nap, amikor a DNS-etek olyan hatékonyan fog működni és képesek lesztek megszabadulni a gyógyszerektől és a
segédeszközöktől, örökre, mert birtokolni fogjátok a Teremtő teljes gőzzel működő energiáját, valami olyat, amit a
mestereknél láttatok, akik a Földön jártak.
Ez majd lehetséges lesz a felemelkedett Földön, amit már nagyon vártok kedveseim. Vajon figyeltétek a híreket
mostanában? Nézzetek csak ki az ablakon. Vajon már megérkeztetek? Elmondtuk, hogy az energiák abba az irányba
haladnak, de nem értetek még oda.
Azok, akik úgy érzik, hogy meg tudják gyógyítani magukat, kezdjék el a folyamatot, hogy megtanulják hogyan. Sokan
elismerően nyilatkoznak majd a tényről, hogy az adományok egy részével már rendelkezel. Hadd kezdődjön hát a
folyamat, de egy pillanatig se gondold, hogy már megérkeztél oda, ahol minden egészségügyi problémád megoldható a
te saját erőddel. Egy grandiózus folyamat tanulói vagytok, aminek az eredménye végül a tiétek lesz, ha bele akartok
kezdeni abba a kvantum folyamatba, hogy beszéljetek a sejtjeitekhez. Lesznek, akik eredményesebbek lesznek ebben, de
lesznek, akik majd csak a magokat ültetik el.
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Most, azt akarom elmondani, hogy a Szellem hogyan működik és azokat a potenciálokat, hogy milyen dolgok fognak
történni az elkövetkező néhány évben. A bolygón lévő orvosok új találmányokat kapnak tőlünk és egy új tudást. Ezek
fontos felfedezések lesznek az emberi testről és ezt illetően is, annak kvantum tulajdonságairól.
Nézzétek csak, éppen mi történik. Mert valamit ebből a tudásból már megkaptatok és jelenleg is használjátok. Képzeljetek
el egy olyan tudást, ami lehetővé teszi, hogy átültessetek egy szívet, annak a helyére, ami hibásan működik. Na jó! Ez
egy olyan operáció, amit számtalanszor elvégeznek manapság a bolygón. Ez az információ a Teremtőtől származik, vajon
felfogtátok ezt? Nem valami sötét energia-könyvtár eldugott polcán találtátok, hogy gonosz módon használjátok.
Tehát, ha új szívre van szükséged fénymunkás, vajon orvoshoz kell fordulnod, vagy teremtesz egyet az elméddel?
Mindaddig, amíg hozzá nem szoksz ahhoz, hogy ki tudod cserélni a szíved egy újra, saját magad, talán fontold meg, hogy
használd az Istentől kapott információt, ami ott van a sebészek kezében. Mert az majd megmenti az életed és létrehoz
egy olyan szituációt, hogy itt tudsz maradni és folytatni a munkát, hogy eljuttasd a fényed a Földnek! Vajon látod a
mondanivalót?
Módosítani tudod magát az orvoslást (a gyógyszereket) és belekezdeni egy olyan folyamatba, aminek a szerkezete
nagyon látványos, de nem annyira 3D-s. Arra ösztönözlek, hogy kezdd el használni azt, amit én homeopátiának hívnék,
együtt a hivatalos gyógyszerekkel. Ha valaki közületek gyógyszert szed, hogy megváltoztassa a kémiája jellemzőit, hogy
jobban és tovább éljen, úgy érezheti, hogy nincs választása. „Hát, ez tart életben,” mondhatja. „Még nem bírok azzal a

képességgel, hogy ezt a tudatommal megtegyem, hát szedem a gyógyszert.”

Ebben az új energiában van valami egyéb, amit kipróbálhatsz, ha ebbe a kategóriába tartozol. Tedd a következőt,
biztonsággal, értelemmel, józanésszel és logikával. Itt a kihívás:
A homeopátia elve, hogy a hatóanyag egy majdnem láthatatlan részecskéjét nyeled le az oldatban és a veleszületett
részed, az ösztönös azt látja. Az ösztönös „látja”, hogy mi az, amit tenni próbálsz és válaszul hozzáigazítja a test
kémiáját. Következésképp, mondhatod, hogy a testnek egy „jelzést” küldesz az egyensúlyhoz. A tényleges oldat nem elég
ahhoz, hogy bármit tegyen kémiailag - mégis működik!
A tested (a veleszületett) „látja”, hogy mi az, amit tenni próbálsz és együttműködik. Egy bizonyos értelemben, azt
mondhatod, a tested meggyógyítja önmagát, mert képes voltál instrukciókat adni neki a homeopátiás tartalommal, hogy
mit tegyen. Miért nem teszed ezt a hivatalos gyógyszerekkel is? Kezdd el csökkenteni a dózist és kezdj el beszélni a
sejtjeidhez, majd nézd meg, mi történik. Ha nem válik be, ne csökkentsd tovább a gyógyszert. Azonban, meglepetésedre,
idővel mégis sikerülhet.
Esetleg, még arra is képes leszel, hogy a megszokott dózist a negyedére csökkentsd. Ez már a homeopátiás elv és ez
lehetővé teszi, hogy meglegyen a gyógyszer hatása, de töredékére csökkentve a megszokott 3D adagot. Még mindig
beveszed a gyógyszert, de most már jelzést is adsz arra, hogy a kémia működjön. A jelzést elküldted, a tested
együttműködik és lecsökkentetted a mellékhatások lehetőségét.
Nem skatulyázhatod be a dolgokat, hogy igen vagy nem, amikor a Szellem grandiózus rendszeréről van szó. Inkább
használd a spirituális logikát és úgy tekints a dolgokra, amelyeket Istentől kaptál, ezen a bolygón, mint találmányokra és
folyamatokra. Egy operáció megmentette az életed, állj meg egy pillanatra és jelentsd ki: „Köszönöm Istenem, a
lehetőséget és hogy itt születhettem meg, ahol ezek a dolgok lehetségesek.” Vajon ez komplikált dolog, ugye nem?
Mindannyian olyan különbözőek vagytok! Tudni fogod, mit tegyél kedvesem. Soha ne legyen nehéz számodra ez a
döntés, mert az ösztönös tudni fogja, mi a helyénvaló, ha hajlandó vagy hallgatni rá.
Nem létezik New Age. Isten nem változik. Maradj meg a hagyományoknál.
Hadd nézzük akkor az utolsót. Vannak, akik majd azt mondják, hogy Isten ugyanaz volt tegnap, ugyanaz ma és örökké.
Ezek majd azt állítják, hogy ezért nem kell semmilyen New Age mozgalomhoz csatlakoznod, mert Isten soha nem fog
változni és Isten energiája ugyanaz lesz mindig. Ezért, a te elméleteid, hogy az energiák változnak és Isten változik,
badarság. Aztán majd figyelmeztetnek, hogy:”Őrizkedj a New Age-től és inkább maradj a hagyományoknál és azoknál a

vallási rendszereknél és spirituális tanításoknál, amelyek léteznek, történelemmel rendelkeznek és több milliárd ember
tartozik hozzájuk a Földön.”

Ez az egész érvelés egy félreértésen alapul kedveseim. A megállapítás, amit tőlem fogtok hallani pedig a következő. Isten
ugyanaz tegnap, ma és örökké. Ez szép, mert a Teremtő soha nem fog változni. Ami változik azonban, az emberi lény
viszonya egy változatlan Istenhez. Ami változik, az emberi lény képessége, hogy túlhaladjon egy régi energián és egy új
energiában találkozzon a belül lévő Teremtővel. Az emberi lény, aki változik, nem Isten.
Maga a körülötted lévő környezet (Gaia) együttműködik veled, hogy jobban megértsd Istent, aki ugyanaz tegnap, ma és
mindörökké. A New Age arról szól, hogy miként ismeri fel az emberi lény, hogy a Szellemhez való viszonya változik és
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egyre valósabbá válik az életében. Ez azt jelenti, hogy az emberek most már elkezdhetik egy új, mélyrehatóbb módon
látni és érezni a belső Teremtőt. Az új spirituális eszközök kéznél vannak és az öntudat kezd lassan növekedni. Az
emberek változnak! Isten ugyanaz.
Szakadj el a hagyománytól, mert az csak arra szolgál, hogy egy saját készítésű börtönben tartson, ahol a mitológiába
kapaszkodsz és soha nem látod meg a saját lelked ragyogását.
Az egyetlen kellene
Azt mondhatnánk, hogy egyetlen sajátosság fut végig mindenen, ami kellene. Mindig hagyni kellene magadnak, hogy a
spirituális megkülönböztető képességed döntsön, minden dologban. Ne kategorizáld az energiákat magad körül – valami,
amit a lineáris elméd mindig tenni akar. Ehelyett, olvaszd bele azokat a dolgokat a spirituális logikának egy levesébe, ami
értelmet ad az életednek. Ne alkalmazd a saját szabályaidat egyetlen másik emberi lényre sem, inkább derítsd ki, mi az,
ami nálad működik és ünnepeld azt, amikor sokkal egészségesebb leszel.
Kedveseim, én Kryon testvér vagyok. Ismerlek benneteket. Nem számít, hogy fiatalabb, vagy idősebb tagja vagy ennek a
csoportnak. Mindannyian öreg lelkek vagytok, akik már nagyon régóta együtt akarnak lenni. Emlékezz erre. 2012 első
hónapja. Sok új dolog kezdete.
És ez így van.
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