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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Ez egy gyors folyamat. A társam félreáll, ahogyan oly sokszor korábban is megtette már. Ez gyorsan megtörténik, de nem
volt mindig így. Azok, akik sohasem hallottak erről korábban, az emberi természetből kifolyólag még mindig hajlamosak
azt mondani, hogy: „Ez csalás. A székben ülő ember nem közvetít, hanem szórakoztat.” Újra elmondom nektek, hogy
nem a Szellem az, aki ezt bizonyítani vagy megcáfolni fogja, hanem ti magatok. Az emberi lény tobozmirigyének
„józanész motorja” fantasztikus. Ha az előadáson vagytok, vagy ezt az üzenetet hallgatjátok, akkor talán már
felfedeztétek azt, hogy Isten egy darabkája bennetek van. Létezik egy olyan isteniség, ami a sejtszerkezetetekben él.
Nem csak egy Földön élő állatfaj vagytok. Egy darabkája vagytok… egy darabkája a fátyol túloldalán lakozó szeretetnek.
Az a szerkezeti felépítés amivel rendelkeztek, csupán 3D-s fizikai testnek tűnik ugyan, de az valójában a bennetek lévő
Teremtő Forrás.
Ha megnézitek az emberiség történelmét, és összevetitek azzal, hogy mostantól milyen irányt vehet - esetleg
használhatjátok erre metaforaként a gyermekeitek felnövekedésének folyamatát is - nos, akkor ebben az esetben, egy
gyermekhez képest hol tart most az emberiség? A válasz az, hogy még mindig a játszótéren vagytok. Erre még nem
jöttetek rá, de épp most léptetek bele egy olyan energiába, ahol ez lehetséges: egy olyan energiába, ami mindent
teljesen felkavar ezen a bolygón. Ahogy múlt este elmondtuk és ma is elismételjük: a sötétség és a fény közötti
egyensúlyi viszony alapvetően megváltozik. A fény elkezd növekedni és felfedi, megmutatja a sötétséget. A sötétség
pedig hozza a maga legjobb formáját, hogy megrémisszen benneteket. Gaia is részt vesz a csatában - ahogy azt a társam
már korábban is elmondta. Gaia az emberi tudatosság része, és mindig is az volt. Az anyatermészet a részetek.
Mindezeket a dolgokat nem fogjuk elismételni, de emlékeztetni fogunk rá benneteket, hogy ez miattatok van így! Öreg
lelkek, most mindenekelőtt megkérlek benneteket, hogy mivel bennetek van a „józanész motorja” - kapcsoljátok azt be!
Szeretném, ha ezt meglátnátok. Szeretném, ha éreznétek az itt lévő energiát. Szeretném, ha éreznétek Isten
irányotokban megnyilvánuló szeretetének integritását. Hívhatjátok Istent bárminek, aminek csak akarjátok: Teremtő
Forrásnak, Szellemnek vagy bármi másnak - de ő az Otthon. Értitek ezt, ugye? A helyiség telítve van ezzel az ősi
energiával, amelyet az itt jelen levő lelkek képviselnek. Mióta is vagytok itt? Hányadik alkalommal? Mit tapasztaltatok
meg? Mi is van ebben valójában?
Felismertétek, hogy mindezeket a feljegyzéseket már a DNS-etekben hordozzátok? Tudjátok azt, hogy a DNS-etek
legnagyobb része többdimenziós? Bizony így van: a DNS sajátságos energiamezővel rendelkezik. Egy napon ez láthatóvá
fog válni, bár jelenleg ez még sokak számára egyszerűen csak mesebeszéd. A tudósok már meglátták azt, hogy a DNS
egy olyan tulajdonságú mezőt hordoz, ami a kvantummezőben megváltoztatja az elektronok perdületét. Ez elég kellene
legyen számotokra ahhoz, hogy tudjátok: a DNS nem csak egy biológiai molekula. Az nem csak egy biológiai molekula!
Lehetséges lenne vajon, hogy magatokban hordozzátok minden dolog történetét? Bizony az! Milyen öregek is vagytok?
Mit is éltetek meg? Bármi is legyen az, elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy ma itt üljetek a székeken, és érdekeljen
benneteket, hogy mi is történik jelenleg itt.
Bárcsak kiteríthetnétek magatok elé sorban és láthatnátok a benne lévő történeteket: a háborúkat, amiken
keresztülmentetek, a csatákat, a győzelmeket, az eddigi gyermekeiteket, valamint azt, hogy ez mostanra milyenné is
formálta a bolygót. Az eredeti hiteteket, és azt, ahogyan üldöztek és lemészároltak benneteket. Hányszor ébredtetek fel
úgy, hogy nem éltétek azt túl? Több alkalommal is, mivel a többiek felfedezték azt, hogy miben is hittetek. Hány
emberöltőn át kell megélnetek ezt ahhoz, hogy megsebezze a pszichéteket? Ez az oka annak, hogy azon fénymunkások
és öreg lelkek, akik a jelenleg a bolygón élnek, önbizalomhiánnyal küzdenek. Ez az egyik olyan terület, melynek
átkalibráláson kell keresztülmennie. Értitek ezt? Itt az ideje meglátni a nagyszerűséget, mert ez az, ami valójában a
tiétek! Itt az ideje belépni az Akashába, és újraírni azt, hogy miért is vagytok itt. Hamarosan levizsgáztok!
Az a korszak, amikor a játszótéren verekedtetek, kövekkel hajigáltátok és csúfoltátok egymást, véget ér. Mint azt
korábban is elmondtuk: a gyermekek felnövekedésének folyamatában elérkezik az öntudatosság egy olyan pontja, amikor
elkezdik felismerni, hogy a társadalmukban való túlélés stratégiájának már fiatalkorukban is tartalmaznia kell a jó modort,
a toleranciát és egy megváltozott viselkedésmódot. Figyelembe kell venni másokat, és a túlélés érdekében ki kell jönni
velük. Mostantól a túlélés egy újfajta formáját kell alkalmaznotok! Túl nehéz a számotokra meglátni ennek a párhuzamát?
„Spirituális fejlődésnek” fogjuk ezt hívni, és ti most ennek a kiindulópontján álltok. Azok pedig, akik erről mindent tudnak,
akik ebben az élen járnak, és már rendelkeznek is a tudatossággal - nos, azok itt ülnek ebben a teremben, illetve most
ezt az üzenetet hallgatják. Ezek bizony ti vagytok! Ebben a folyamatban egy „újra-felébredés” történik. Tudjátok meg,
hogy ki fog sütni a Nap, és az összes sötét dolog gyűlölni fogja ezt. Gyűlölni fogják! Mert nem fog tetszeni nekik, hogy a
felkelő Nap reflektorfénybe helyezi őket. Minden erejüket összeszedve félelmet igyekeznek majd kelteni bennetek, hogy
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megállítsák a folyamatot. Tehát, meg fogjátok állítani őket! Elmondtam már ezt tegnap este, de szeretném, ha ezt ma
újra hallanátok: egy öreg lelket nincs mivel megijeszteni, hiszen mindent megélt már!
Ne essetek kétségbe, és tartsátok meg a fényt! Ez az üzenet! Itt az ideje meglátni a nagyszerűséget! A ma esti
közvetítésnek más lesz a témája. Ez egy olyan téma, amiről szükséges beszélni, mivel aktuális. Közvetítettük ugyan
korábban, de újra meg fogjuk határozni azt, hogy mit értünk „új norma” alatt a bolygón. Mi olyat tartalmaz most az
átkalibrálásotok, amire nem számítottatok? Mi a következő lépés azon fénymunkás számára, aki érzi az átkalibrálás
energiáját, de nincs tudatában annak, hogy mi a soron következő teendője. Egyszerűen fogalmazva, beszélnünk kell
erről. Ezt fogjuk ma este elkezdeni.
Meghajlok a tapasztalatotok előtt. Tudom, hogy kik vannak itt. Ismerem a történetet. Vannak olyanok, akinek hallania kell
ezt: minden rendben lesz! Igen, tényleg! Azt szeretném, ha a legmagasabb szintre emelnétek a szeretetet és a
könyörületet az életetekben! Szemléljetek mindent ezen az új szemüvegen keresztül! Azon dolgoknak, amikről azt
gondolnátok, hogy az emberek között bántóak lehetnek, azoknak nem kell annak lenniük, ha a könyörület szemüvegén át
szemlélve cselekszitek meg őket. Néhány, számotokra most még elérhetetlen megoldás magától fel fog kínálkozni, amikor
a könyörületet használjátok. Az új tudatosság kialakítása részben abból áll, hogy életetekben új fontossági sorrendet
állítsatok fel a régi utak és reakciók elvetése, valamint a könyörületen alapuló új megállapodások kialakítása által!
Könnyebb mondani, mint megtenni! (Kryon nevet) Viszont ez mindennek a kezdete. Gratulálunk!
És ez így van.

Kryon
Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Azok, akik ma itt vannak előttem, és azok akik hallgatnak, azért teszik, mert tudják, hogy valami változóban van bennük.
Érzik a változást és többet akarnak tudni róla. De egyéb okokból kifolyólag is vannak itt. Vannak páran például ebben a
teremben, akik egy információért jöttek el, remélve, hogy megkapják. Így is lett. Vannak aztán olyanok, akik gyógyulásért
jöttek, remélve, hogy megkapják azt. Meg is történt. Amikor a magas tudatosságú emberiség kapcsolatba kerül Isten
szeretetével, akkor sok dolgot megváltoztattok magatok körül. Ez egy olyan alapigazság, amely mindig is létezett: amikor
ketten vagy többen összegyűlnek, akkor felerősítik az energiáikat. Amikor bölcsességgel, imádsággal, meditációval
viszonyulnak valamihez, akkor az megváltoztatja a dolgokat. Ez a csoport olyan indítatásból van itt, hogy többet
megtudjon. Érezzük és tudjuk ezt.
Egy rövid áttekintést fogok átadni nektek a változás alapjairól. Most abban jártok, amit az „első évnek” hívunk. Nem 2013
volt az első év - az az átkalibrálás éve volt, ahol sok dolognak meg kellett változnia a számotokra ahhoz, hogy eljussatok
az első évbe. Ez pedig a 2014-es év. Ez egy 7-es - a szentséget szimbolizáló számú - év, és itt most erről van szó. A
társam olyan éppen folyamatban lévő dolgokat vesz észre, amelyekre ráirányítom a figyelmét. Ezért vannak időnként
szünetek. Rámutattam neki valakire közületek, - akiről szó van, az tudja, hogy róla beszélek - aki sok mindenen
keresztülment már, és még mindig itt van! A társam élete az tietekéhez képest könnyű. Időnként kiválasztok valakit a
csoportból - egy öreg lelket, - hogy megmutassam a társamnak az Akasháját, amitől neki aztán eláll a szava. Ezt
szándékosan teszem azért, hogy lássa, sokat kell még tanulnia az életről. Az előttem lévő öreg lelkek el fogják hozni a
bolygón a változást, de továbbra is emberek, és még mindig csak kicsivel több, mint 33%-on működnek. Elmondtam
nektek, hogy az eljövendő változás átírja majd annak fogalmát, amit jelenleg „normálisnak” neveztek. Tehát kalibráljuk át
a „normálist” és beszéljünk arról, hogy mivé is válhat - állítsuk fel hát az új normát.
Júliusban adtunk át nektek egy közvetítést arról, hogy ez mit is jelent. Közületek oly sokaknak voltak fennakadásaik az
életében. Néhányatoknak az egészsége miatt, másoknak pedig azon képességeik terén, amikre úgy fogunk utalni, hogy
metafizikai - a fizikán túlmutató. A gyógyítókról, a médiumokról beszélek - mindazon érzékeny emberekről, akik bármilyen
időkeretben hallgatják ezt. Tudjuk, hogy kik vagytok. Ezen változás folyamatát érzelmi reakciók fogják kísérni. Amikor a
dolgok változnak, arra számítotok, hogy majd visszatérnek a „normálisba”. Ez az életetek menete. Amikor
megbetegszetek, akkor betegek vagytok egy kicsit, majd visszatértek a normális állapotba. Mindazok, akik megpróbálnak
kiegyensúlyozni benneteket, az eredeti állapototokat igyekeznek visszaállítani. De ez most egy új paradigma kedveseim,
és egyáltalán nem hasonlít a régire! Az új paradigma alatt maga a változás értendő! Nincs többé visszaút a normálishoz.
Valójában - mint ahogy azt már korábban elmondtunk nektek - ez nem csak egy új normába történő váltás, hanem ez a
változás irányába történő elmozdulás. A változás folytatódni fog, így az új norma azzal indul el, hogy hozzászoktok a
változáshoz. Ez nem egy olyan emberi tulajdonság, amit könnyű megvalósítani.
Egy olyan - néhányatok számára vicces - példával szemléltettük ezt, miszerint el kellett képzeljétek, hogy a házatokban
lévő bútorok saját intelligenciával rendelkeznek. Elmentek dolgozni, aztán amire hazaértek, minden más helyen van.
Rájuk szeretnétek szólni, hogy: „Jók legyetek!”, és visszatenni őket oda, ahová ti akarjátok, de ez nem lehetséges. Nos, a
bútorzat egy más frekvenciára váltott, amiben el akar mozdulni, és ezt meg is teszi. Így hát megállapodtok a bútorokkal,
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hogy: „Rendben van, értem, hogy hol szeretnétek lenni. Ez nekem is megfelel, hát maradjatok így!” Hozzájuk rendezitek
újra a körülöttük lévő dolgokat a nektek tetsző módon. Aztán megint elmentek dolgozni, majd hazajöttök és újra
megváltozott minden. Hogy tetszik eddig? Az emberi lénynek meg kell tanulnia úgy elmenni dolgozni, hogy tudja, amikor
visszatér, akkor minden más lesz. Előbb-utóbb aztán az emberi lénynek el kell ismernie, hogy a bútorai saját
intelligenciával rendelkeznek, és kimondania, hogy: „Nekem vannak a legnagyszerűbb bútoraim, állandóan átrendezik
magukat. Kíváncsi vagyok, hol találom őket legközelebb!” Besétáltok az ajtón és örvendtek a változásoknak. Ehhez egy
olyan különleges emberi lény szükségeltetik, aki elfogadja az önmagában végbemenő változást.
Az emberi lény - bizonyos tulajdonságaiból adódóan - nem szereti a változást, a megszokottól eltérőt, hanem inkább a
„normálisra” vágyik. Tehát, az első új tulajdonság, amit ki kell fejleszteni, az megtanulni szeretni magát a változást, és
egyúttal számítani is rá. Nos, hogyan is működik ez, ha azon keresztül akarnátok megközelíteni, amit „az energia
tulajdonságainak” hívunk? Mi van, ha olyasvalaki vagy, akinek teljes testi egészségében változás következett be? Mi a
helyzet veled? Amikor azt mondom, lehetetlen visszatérned a normálishoz, akkor számodra ez mit jelent? Hadd
kérdezzelek meg: elégedett voltál vele úgy, ahogy volt? Mit szólnál hozzá, ha visszatérhetnél egy olyan pontra, ahol
egészségesebb vagy, mint a betegséged előtti állapotodban voltál? Lehetséges ez egyáltalán? A válasz: igen! Ez nem a
normálishoz való visszatérés, ugye? Értitek, hogy miről beszélek? Ez visszatérés egy jobb tudati állapotba - visszatérés
egy olyan fokú egészséghez, amelyre nem is számítottál! Megfelel ez neked? Ha egyike vagy a közönség soraiban ülő
energiamunkásoknak, akkor azok közé tartozol, akiket jól megvezettek! Ebből aztán frusztráció, sőt még harag is
származott, mert úgy tűnt, hogy elvesztettétek képességeiteket. Lehet, hogy a tisztánlátás képességének voltatok a
birtokában, amellyel több módon is tudtatok az embertársaitoknak segíteni. Vannak itt olyan intuitív gyógyítók, akik abból
élnek, hogy az embereknek segítenek. Hallottam, ahogy panaszosan felkiáltottatok ezt kérdezvén: „Ez most mire jó?
Milyen jóindulatú célt szolgálhat az, hogy elveszik azt a képességet, amivel rendelkezem?” Vannak a hallgatóságban
olyanok, akik sírnak éjszakánként, mert nem értik, hogy mi történt velük. Tudják, hogy öreg lelkek és elveszítették azt a
különleges képességet, amivel rendelkeztek. Megismételjük, amit már elmondtunk nektek: az a közvetítés, ami által
ezeket a különleges képességeket lehívni és használni tudjátok, most frekvenciát váltott - magasabb lett. A bennetek lévő
vevőt - amit tobozmirigynek hívtok - most egy olyan magasabb frekvenciára kell behangolni, ami azzal a céllal sugároz,
hogy a régi képességeiteket visszaszerezzétek. De - mint azt az előbb elmondtuk - olyan nincs, hogy „visszaszerezni,
amivel rendelkeztetek”. Amire lehetőségetek lesz az az, hogy visszaszerezzétek azt, aminek a birtokában voltatok - sőt,
még többet is! Készen álltok erre? Újra fogjátok írni azt, hogy kik is vagytok. Egy emberi lény, egy tehetséges emberi
lény - aki egy másokat segítő médium, - az át fogja írni a saját programjait, és így a képességei tovább fokozódnak. Látni
fogjátok majd, ahogyan ezek fokozatosan visszatérnek!
Tisztában kell lennetek pár dologgal. Más érzés lesz! Ti pedig itt ültök, és azt várjátok, hogy a régi visszatérjen. Van egy
hírem a számotokra: mostantól olyan hozzáállást kell tanúsítanotok, amiről eddig még nem beszéltünk. Az egészségügyi
problémákra a normális reakció az, hogy: „Az idő meggyógyít.” Ha elég hosszan vártok, akkor visszakapjátok azt, amivel
rendelkeztetek. Az az elképzelés, hogy csak várni kell, és előbb-utóbb visszakapjátok majd, amit elvesztettetek, nem az új
paradigma! Várnotok kellene, avagy cselekednetek? 2013-ban azt mondtuk nektek, hogy ne tegyetek semmit. 2013 a
várakozás éve volt. 2014 és az azutáni évek pedig a cselekvés évei. Arra kérlek benneteket, hogy cselekedjetek.
Induljatok el, és nyissátok ki az ajtót! Felsorolok nektek pár kipróbálandó tulajdonságot, és néhányuk nem fog tetszeni
nektek, mert tulajdonképpen nem akarjátok csinálni ezt az egészet. Csak simán azt szeretnétek vissza, amitek volt,
nemde? Erre fel, tőlünk pedig most pontosan azt hallottátok, hogy nem az fog visszatérni! Vannak olyanok a
hallgatóságban, akik nem akarták ezt hallani. „Ha elég ideig vársz, akkor vissza fog jönni.” Nem, nem fog! Egyszerűen
nem fog! A várakozás az nem egy opció, a várakozás egy vákuum. A régi energia nem tér vissza! De hogyan ölthetitek
magatokra az újat? Kezdjük hát el ennek a gyakorlását!
Első számú feladat: Számítsatok a változásra! Ezt már mondtuk. Értsétek meg, hogy a régi nem tér vissza. Értsétek meg,
hogy kezdeményezők lesztek, és - metaforikus érelemben - neki fogtok feszülni majd bizonyos energiáknak és ajtóknak
annak érdekében, hogy újra aktiváljátok a vevőt, hogy az fogadni tudja az új jeleket. Nem lesz szükség túl nagy
erőfeszítésre ehhez, de dolgoznotok kell majd rajta. Tényleg arra számítottatok, hogy majd csak ücsöröghettek meg
heverészhettek kényelmesen, és közben minden magától vissza fog állni az eredeti állapotába - abban az energiában,
amiről azt mondtuk nektek, hogy a változásotok nagyszerűségéhez méltó? Azt gondoltátok, hogy majd minden vissza fog
térni a régi kerékvágásba? Nem fog! Mozdulnotok kell - úgy értem, energetikai szinten. Keljetek fel, és mozgassatok át
pár energiát magatok körül! Mindannyian tudjátok, hogy kinél mit is jelent ez, hiszen függetlenek vagytok, különlegesek
és egyediek. Mindegyikőtöknek megvan a maga kirakósa. Nem vonatkozik ez mindenkire, aki most ezt hallgatja, vagy aki
itt ül a teremben. Akikre viszont vonatkozik, azok pontosan tudják, hogy most hozzájuk beszélek!
Kettes számú feladat: Azt szeretném, ha megértenétek, hogy van segítségetek. A társam elmagyarázott egy testrész
funkciót: a tobozmirigyét. Szintén elmagyarázott valami bennetek lakozót, amit a „Veleszületettnek” hívunk. Ezt neveztük
el az „okos test tudatosságának”. Ez az, amivel az izomtesztelés során kommunikáltok. Ez az, amit el fogtok kezdeni
felébreszteni bizonyos folyamatok útján, hogy aztán megmondja nektek, mi a teendőtök. Egységet alkot az intuícióval. De
hadd mondjak el valamit, amit tudnotok kell: a testetek figyel! Azt várja, hogy beszéljetek hozzá - bármi módon, ami
nektek megfelel. A szándékon, a tudatosságon, a kimondáson keresztül - készen áll arra, hogy megtalálja az új
frekvenciát. A sejtszerkezetetek reménykedve vibrál! Ez nem lesz sziszifuszi munka. Mindössze annyit kell tennetek, hogy
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elkezditek aktiválni magatokban azt a részt, amely által megtalálhatjátok az új frekvenciát, és újraéleszthetitek a régi
képességeiteket. Ez még nem minden! „Kryon, köntörfalazva beszélsz! Konkrétumokat kérünk!” Megkapjátok őket. Van
pár régi dolog, amit szükséges újra átgondolnotok. Beszéljünk a megerősítésekről! Működnek ezek? A válasz az, hogy
nagyon is jól! Nagyon is jól! Amikor szándékos tudatossággal hangosan mondotok ki dolgokat és a fizikai füleitekkel
halljátok is ezeket, akkor a sejtek megértik, hogy mit csináltok. Emlékezzetek rá, azt mondtam, hogy a testetek figyel!
Jelenleg a megerősítések a leggyorsabb módja a valóságotok megváltoztatásának. Vajon működik ez? Beszéljünk arról,
hogy mi az, ami nem működik!
Hányan ismertek olyan hipochondereket, akik arról panaszkodnak, hogy aggódnak milyen betegséget kaphatnak el? Újra
és újra kimondják hangosan azt, hogy mit kaphatnak el, mik lennének az aggodalmaik ezekkel kapcsolatban, és hogy mi
rossz történhet meg velük. Ezek után - legnagyobb megdöbbenésükre és rémületükre - mindet el is kapják! Ez hát egy
megerősítés. Működik! Bármit is mondotok a testeteknek, az figyel és megpróbál együttműködni. Értitek ezt? A
megerősítéseket magatoknak kellene megfogalmaznotok! Könyvekből is kiszedhetitek őket, és valószínűleg működni
fognak. De mi lenne, ha ti magatok fogalmaznátok meg őket, testreszabottan? Hadd adjak néhány útmutatást a
megerősítésekkel kapcsolatban.
Nos, az emberi természet része, hogy egy meghatározott módon foglalja szavakba a dolgokat. „Szeretetre vágyom az
életemben!” Az én megerősítésem tehát ez: arra vágyom, hogy a dolgok tökéletes forgatókönyv szerint történjenek meg
velem. „Erre vágyom… arra vágyom…” „Arra vágyom, hogy a leghatékonyabb módon működjek együtt Istennel.” „Arra
vágyom, hogy… arra vágyom, hogy…” Tudjátok, hogy mit fog a test ebből leszűrni? Ez itt egy olyan valaki, aki rengeteg
mindenre vágyakozik. Ez minden, amit a test meg fog érteni ebből. Ez egy rosszul megfogalmazott megerősítés egy
nagyszerű emberi lény számára. A megerősítésnek úgy kellene szólnia, hogy a kívánt dologgal már rendelkeztek, nem
pedig arról, hogy ennek a megszerzésére vágytok! Értitek? A megerősítés ez: „Szeretet vagyok. Egészséges vagyok. Ez
vagyok… az vagyok…” Az „én vagyok” fogalmazza meg azt, akik vagytok. Ahogyan naponta megfogalmazzátok ezeket a
dolgokat, majd hangosan kimondjátok őket… nos, az egy folyamat. Egyfajta folytonos újraismétlés kedveseim, ami nem
csupán Isten szórakoztatásáért van, mint ahogy azt néhányan érzik. Újra és újra elmondjátok. Ki hallja ezt? (A
körülöttetek lévők ezt nem értik.) A Veleszületett viszont igen! A hidat hát ilyen módon kell felépítsétek a fizikai testetek
és a Veleszületettetek között. Kezdjetek el beszélni a saját sejtjeitekhez és a saját Veleszületettetekhez! „Szeretet

vagyok… Médium vagyok - világklasszis… Intuitív gyógyító vagyok, aki segít a bolygón élő embereknek… Egyike vagyok
azoknak, akiket Isten minden nap arra használ, hogy általa az emberiséget segítse! Szeretet vagyok! Kedves vagyok…
Figyelmes vagyok… Türelmes vagyok… Szeretem a rokonaimat… Vagyok!” A testetek újra és újra hallani fogja ezt.
„Rendben van Kryon, ez tetszik nekem! Hányszor mondjam el, és milyen hangosan?” (Kryon nevet) Hú, hogy a

tudatlanságotok mennyire szórakoztató tud lenni! (Kryon nevet) Mostanra már igazán tudnotok kellene! Az önmagatokkal
való viszony felmerülő kérdéseire, kizárólag nektek magatoknak vannak meg a válaszaitok! Milyen gyakran kellene
kimondanotok a megerősítéseket? Vannak páran közületek, akiknek muszáj még vezetés közben is mondogatniuk őket,
hogy emlékeztessék magukat arra, hogy kik is ők valójában. Másoknak elég naponta egyszer kimondaniuk, szintén
másoknak pedig naponta kétszer. Miről is van itt szó? Mit is próbáltok csinálni? Hallottátok már korábban, hogy: „Ne
próbálkozzatok, hanem váljatok azzá!”? Nos, ez a változás valódi kezdete. „Rendelkezem az új frekvenciával és tudom is

használni. Minden olyan tulajdonság, ami kicsúszott a kezemből, mostanra már irányításom alatt áll, mert visszaszereztem
őket. Valóban egy gyógyító vagyok.” Ez így nem puszta ábrándozás - a megerősítések az igazság kinyilatkozatásai.
Hadd határozzunk újra meg még valamit, amiről tudnotok kell: az emberi természet emberi aggyal működik. Azokat a
dolgokat, amikről most beszélünk, teljesen lineárisak érzékelitek. Van viszont egy olyan többdimenziós nézőpontjuk, amit
valójában nem igazán értetek. A szavak a levegőben frekvenciák, a szándék kinyilatkoztatásai pedig energiák. Nem
láthatjátok és nem is mérhetitek be őket. Ennek ellenére, ezek abszolút erőteljesek! Az imádság működik. A meditáció
úgyszintén. Ez kvantumfizika. Bámulatba esnétek, ha számszerű kimutatást kaphatnátok azokról az energiákról,
amelyeket azáltal teremtetek meg, hogy egyszerűen csak kimondotok magatoknak valamit „a levegőbe”. „Kryon, muszáj
őket hangosan kimondanom?” Tudjátok, hogy mi erre a válaszom? Igen jobb így, mert sokkal kézzelfoghatóbbá válnak a
saját rendszeretek számára azáltal, ha az hallja őket 3D-ben, a levegőn keresztül, a szátokon át. Persze, képesek vagytok
ezt megtenni beszéd nélkül is, ha úgy kívánjátok, viszont erre nem mindenki képes.
Itt egy rezgésváltással álltok szemben, nem pedig a megszokott dolgokkal. Mi akadályozza ezt? Egy példán keresztül
szeretném elmagyarázni nektek: tegyük fel, hogy egy ácsmester vagytok, és valóban akkora tehetségetek van ebben,
hogy éveken keresztül olyan gyönyörű és elegáns módon ragadtátok meg a szeget és lendítettetek meg egy
nagykalapácsot, hogy egyetlen ütéssel úgy bevertétek a szeget, hogy az teljesen belemenjen a fába - mint azt
kitalálhattátok. Tehát kifejlesztettétek rá a technikát. Az irányérzéketek már tökéletes volt, és pontosan tudtátok, hogy
milyen fába jók a szögeitek, így sohasem vétettetek hibát. Gyorsak voltatok és gyakorlottak. Mások rátok néztek és azt
mondták, hogy: „Itt egy igazi mesterember.” Ebből büszkeség fakad, nemde? Évről évre folyamatosan. Aztán mindig
lesznek olyanok, akik eljönnek hozzátok majd, később pedig oktattok is. Egyetlen ütés, tökéletes célzás. A kezetekben
lévő kalapács egy elegáns darab, kifejezetten számotokra lett kialakítva - egyedi gyártmány. Értitek, hogy miről van szó?
Egy napon aztán felkeltek, és még a fát is elvétitek! A tudásotok elszállt! Megpróbáljátok tehát visszaszerezni azt. Szegszeg után hajlik meg, párszor még az ujjatokra is rácsaptok, tehát még inkább óvatosabbak lesztek. Mi erre a reakciótok?
Mi az emberi reakció? Azt szeretném, ha végigvennénk ezt együtt! Düh? Igen. Frusztráció? Igen. Mi a végső
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következtetés? Elveszítettétek a képességeteket. Jó volt, ameddig rendelkeztetek vele, de most elillant. Ez az, amit a „3D
véglegességének” fogok nevezni: azt, hogy az ember mindjárt arra a következtetésre jut, hogy mindennek vége. Ez abból
fakad, hogy ilyen helyzetben korábban még nem voltatok. Nem tudjátok, hogy ebből most mi lesz. Nem tudjátok, amit
nem tudtok, ezért a frusztráció és a düh. „Befejeztem! Részemről vége!” Néhányan még Istennek is hátat fordítanak,
olyan mélyen megrázó ez! Mi olyannal kellett megbirkóznotok az életetek során, amit nem tudtatok kezelni, ami annyira
rettenetes, hogy még Istent is megtagadnátok miatta? Megmondom én nektek: bármit is hoztok fel erre példának nekem,
ott valójában csak az ember beszél belőletek. Túl alantas ez a nagyszerűségetekhez, és nem is „logikus” egy olyasvalaki
esetében, akiben maga az Isten lakozik!
Nos, mit is akarok ezzel mondani? Hát azt, hogy vegyetek vissza az egótokból! Mesterember, a tudásod vissza fog térni!
Évekig ezt a mesterséget űzted - mit gondolsz, hirtelen csak koordinálatlan lettél? Nem, megmondom én neked, hogy mi
történt: a kalapács is megváltozott és a szög is összevissza mozog! Hogyan tudsz ezzel dolgozni? Meg fogod tanulni, hol
lesz a szög, mert tudni fogod, hogy merre fog elmozdulni! Mostantól nem álló szögeket versz be, hanem mozgókat! Ez
sokkal jobb lesz! Sokkal tehetségesebb vagy: egy olyan ács, aki mozgó szögeket tud beütni. Vicces ezt elképzelni, ugye?
Viszont pontosan ez az, aminek elébe nézünk! Egy olyan tehetség, amely egyre csak nő! De megfigyeltétek, hogy hogyan
változtak meg ehhez a paraméterek? Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy a kalapács is megváltozott? Mit
csinálnátok, ha a kalapácsotok súlya más lenne, és szokatlan módon lenne kialakítva? Mit tennétek? Készüljetek fel a
szóra… gyakorolnátok! Néhányatok számára talán rangon aluli az, hogy újrakezdjen dolgokat. Menjetek vissza az
alapokhoz! Hogyan is kezdtétek eredetileg azokat folyamatokat, amikben később jók lettetek kedveseim? Lehet, hogy az
a dolog, amiben jók voltatok, az egészség volt? Gondoljátok végig, hogy miket csináltatok! Megvizsgáltátok az
étrendeteket, az energiát, megvizsgáltatok mindent magatok körül, hogy eljussatok egy olyan rutinhoz, ami számotokra
kielégítő. Nos, a közhiedelem azt tartja, hogy amikor ily módon rátaláltok valamire, akkor az mindörökre megfelelő lesz a
számotokra úgy, ahogy akkor van. Hát ez most megváltozott! Előröl kell kezdenetek! Új rutinokat kell kialakítanotok!
Azoknak közületek, akik Akasha olvasók, médiumok, valamint minden energiamunkásnak: ha megváltozott a frekvencia,
találjátok hát meg az újat! „Hogyan?” Gyakorlással! Lökjétek be az ajtót és keressetek olyan pácienseket, akik azért
jönnek el hozzátok, mert hajlandóak veletek gyakorolni!
Emlékeztek még, hogy milyen volt az, amikor legelőször csináltátok? Közvetítők - emlékeztek még az első alkalomra? Itt
most a társamhoz beszélek. Csapnivalóan ment neki. Kérdezzetek csak meg engem! Szörnyű volt! Nem tudtam az
üzenetemet átjuttatni - csak minden második szót, vagy még azt is alig-alig - egészen addig, ameddig el nem lazult. Minél
többet gyakorolt, annál jobb lett. Mostanra ez már a második természetévé vált: megtanult félreállni az útból. Ő nem
Kryon bábja - a Felsőbb-Énjét használom. Ezt ugye tudjátok? A társam tudatossága, a hangja, az értelme, a kultúrája, a
nyelve… nos, ez egyik sem Kryon - ez ő! Ő fordítja Kryont. Együtt dolgozunk. Félreáll a tudatosságban, de közben
munkában van a gyakorlás által.
Nem akarjátok az elejéről kezdeni, ugye? Hadd mondjak el nektek valamit: nem is kell. Amikor benyittok az ajtón, és
visszamentek az alapokhoz, akkor az alapok rövid időn belül a kiteljesedésbe fognak emelkedni! Bele fogtok jönni!
Emlékezni fogtok! Egy kicsit meg fogjátok változtatni a rutinotokat, illetve azok ki is fognak bővülni. Ebben áll az új
normához való igazodás. Megnövelni azt, amitek volt: valami nagyobbá, emelkedettebbé és nagyszerűbbé fejleszteni,
miközben csak nevettek a rakoncátlan szögeken, mert olyan kalapácsotok van, ami minden alkalommal eltalálja őket.
Valójában ez egy játékká fog átalakulni. A szögek be akarnak menni a fába ugyan, de előtte táncolni akarnak egy kicsit.
Értitek, amit mondok? Egy örömteli élmény lesz majd mindaz, amire most elborzadva gondolnátok, hiszen a változás
annyira megviselt benneteket: minden elmozdult a megszokott helyéről, az energia megváltozott, semmi sem maradt a
régi. Mi lenne, ha olyannyira képesek lennétek átadni magatokat az áramlásnak, hogy ez egy tánccá változzon? Nos,
hadd mutassam be nektek az új embert, aki magasabb tudatossággal rendelkezik és a kvantummá válás útját járja! Ez
az, amit meg akarunk tanítani nektek. Ez az, amiről beszélni akarunk nektek.
Namármost, lesznek persze olyanok, akik ezen üzenet meghallgatása után így szólnak: „Fogalmam sincs róla, hogy miről
beszélt Kryon! Nem igazán értem.” Lehet, hogy ezt több alkalommal meg kell majd hallgassátok. Lehet, hogy pont
„később” kell majd meghallgassátok annak érdekében, hogy a tartalmát teljesen megértsétek. Lehet, hogy ti nem
tartoztok még közéjük. Egyelőre! De lehet, hogy eszetekbe jut majd később ez a közvetítés, és azt mondjátok: „Most

jobban odafigyelek, mert valami épp történik!”

Most, ahogy így együtt vagyunk, szeretném ha meglátnátok annak a nagyszerűségét, akik vagytok! A lehetőségek a
valósággal egyenlők! Van köztetek betegeskedő? Azt mondom neked, hogy hatalmas fokú irányítással rendelkezel a saját
kémiád felett! Az nyitott füllel várja a szavaidat - hallani akarja a neki címzett mondanivalódat! Mik azok a megerősítések,
amiket a testeteknek kimondhattok, amellett, hogy: „Egészséges vagyok”? Legyetek konkrétak! „Nincs fájdalmam.
Sohasem fogok bizonyos dolgokat újra megtapasztani, mert ezek nem szükségesek. Semmi ok rájuk.” Azt fogjátok látni,
hogy sokkalta nagyobb irányítással rendelkeztek a testetek felett, mintsem azt korábban gondoltátok volna - még azon
dolgok felett is, amikről az orvostudomány azt mondja nektek, hogy nem áll hatalmatokban megtenni. „A vérem tiszta. A
vérem egyensúlyban van.” Hallgassatok ide: Nektek, mint emberi lényeknek ebben az új energiában, valamint ennek az
új energiának, együttesen több ereje rejlik ezekben a szavakban, mint azt gondolnátok. Megerősítések? Igen! Ezek
indítják el az energiákat - sohasem láttatok még ehhez foghatót! Ez az, amit az új energia el fog hozni nektek.
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Újrakezdés? Igen! Viszont nem ugyanannyi évnyi gyakorláson át, mint régen, csak egy kis ideig. Kezdjétek újra az
alapoknál! Törjetek előre! Hagyjátok abba a várakozást! Eljött a cselekvés ideje. Sokakra közületek már most igaz, hogy
az új normát tanulgatjátok, míg mások később fogják csak ezt elkezdeni. Természetesen vannak olyanok is, akik már
rájöttek arra, hogy hogyan is működik. Ez az üzenetünk a mai napra.
Üljetek most velem egy percig. Csak egy picit. Tisztában vagytok vele, hogy kik is vagytok? Tudjátok, hogy kinek kell
lennetek ahhoz, hogy ez az üzenet nektek legyen megcímezve? Lemúriai, segítettél elindítani egy olyan civilizációt, ami
Isten egy darabkáját hordozza magában! Sokan közületek a saját őseitek vagytok, akik végigélték a Föld történelmét. Oly
sokan. Nem véletlen, hogy amint a társam körbejárja a földgolyót, csak öreg lelkekhez beszél. Szeretném, ha
végiggondolnátok ezt: megérdemlitek azt, hogy megszabaduljatok a fájdalomtól? Kiérdemeltétek, hogy visszakapjátok
mindazt, amiről talán azt gondoltátok, hogy elveszítettétek? Meghatározott személyekhez beszélek most azok közül, akik
ezt hallgatják - bizonyos családtagokhoz, akiket olyan jól ismerek. Most, ebben a pillanatban! Az érintettek tudják, hogy
róluk van szó!
Megerősítés: „Gyógyulófélben vagyok.” - Nem elég jó! Megerősítés: „Felépültem a fájdalmamból! Áldott az Úr, az én
Istenem, aki bennem él!” Ez most pont olyan valakihez jutott el, akinek ezt hallania kellett. Ugye jó ez így? Azt
szeretném, ha felkészülnétek a mesterlétre, mert ez az, ahová tartotok. Mindannyian. Valamilyen szinten, valamely
időben az eljövendő életeitek során, valamint a mostaniban is. Álljatok készen az új emberi lény megérkezésére!
És ez így van.

Kryon
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